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Svar på motionen ”Vi måste tala om trollen”
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Eventuella fortbildningsinsatser ska finansieras inom barn- och
utbildningsnämndens befintliga budgetram.
Ärendebeskrivning
Anders Rickman (L) har inkommit med en motion i vilken det förs fram att
skolorna i Habo måste sätta in åtgärder för att öka elevers motståndskraft
mot propaganda och konspirationsteorier. Anders Rickman föreslår att
Habo kommuns skolor ska lyfta fram kritisk granskning och källkritik i de
skolämnen där detta är lämpligt och att en fortbildning av lärarkåren
genomförs rörande den hotbild som ”trollen” på näten utgör.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att
förslaget om fortbildning av lärare ska avslås, men samtidigt uppmanar
nämnden skolorna att lyfta fram kritisk granskning och källkritik i ämnen
där det är lämpligt.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016 att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen, men att eventuella
fortbildningsinsatser ska finansieras inom barn- och utbildningsnämndens
befintliga budgetram.
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Rickman kommenterar motionen och säger att Liberalerna har
konstaterat att det finns de som vill skada det sociala kapitalet, det vill säga
förtroendet människor emellan. I etablerad media finns regler att förhålla
sig till, men på nätet kan vem som helst skriva vad som helst. Verkligheten
är en annan nu än den var när många lärare fick sin utbildning. Därför vore
det bra om lärarna fick en fortbildning i hur nyhetsflödet ser ut för
ungdomar idag. Anders Rickman yrkar bifall till motionen.
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag på motionen. Han håller med om att
unga och vuxna måste lära sig kritiskt tänkande, men kan inte ställa sig
bakom motionens intentioner och yrkar därför avslag på den. Även Joakim
Lindblom och Elisabeth Malmborg från Sverigedemokraterna yrkar avslag
på motionen.
Maria Alsén (L) yrkar bifall till motionen, liksom David Svensson (S) och
Jarl Karlsson (S).
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Forts § 60
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att bifalla motionen, dels Sverigedemokraternas förslag om att avslå
motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på
Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 5 nej-röster. En ledamot är
frånvarande, se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
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