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Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) 
om inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att  besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fi) har i motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträdet den 27 mars 2015, yrkat att möjligheterna för att inrätta 
ett råd för mänskliga rättigheter i Uppsala kommun utreds. 
 
Motionen återges i bilaga. 
 
Föredragning 
Kommunen deltar i ECCAR nätverket (European Coalition of Cities Against Racism). Arbete 
pågår i enlighet med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016, det vill säga att kartlägga 
kommunens nuläge utifrån ECCARs tiopunktsprogram. Kartläggningen ska leda till att 
identifiera ett nuläge och utifrån behov tas en handlingsplan för att formulera 
utvecklingsinsatser.  
 
Parallellt med det egna pågående arbetet lokalt så bevakar kommunen Sveriges kommuner 
och landstings (SKL) projekt Mänskliga rättigheter i styrning och ledning, vilket de genomför 
tillsammans med 11 kommuner och fyra landsting. Det är en del av regeringens treåriga 
satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå. 
Projektet pågår till december 2016 och ska leda till rekommendationer för hur samordningen 
av olika rättighetsområden kan utvecklas, hur implementeringen kan bli långsiktigt hållbar 
och hur uppföljningen kan bli bättre.   
 
Resultatet och slutsatserna från SKLs projekt blir således ett viktigt inspel till kommunens 
fortsatta arbete, kommunens kartläggning och identifiering av utvecklingsbehov är planerat 
för att gå i takt med detta.  
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Kommunen har givit Sensus i Uppsala verksamhetsstöd i form av uppstartsbidrag på 100 000 
kr samt driftsbidrag om 500 000 kr för 2016, för att driva antidiskrimineringsbyrå. Det är en 
verksamhet som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter för att bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Uppdraget handlar om 
att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter och möjligheter 
genom information och utbildning, erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning, stöd och 
medlingshjälp till individer som känner sig diskriminerade samt uppmärksamma diskrimin-
eringsfrågor och verka opinionsbildande mot diskriminering. 
 
Motionärernas förslag är att möjligheterna för att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter i 
Uppsala kommun utreds. Mötesplattformar för politiskt angelägna frågor är viktiga att 
formulera. Med anledning av detta har kommunstyrelsen beslutat den 11 maj 2016 att  inrätta 
ett jämställdhetsråd.  
 
Vidare har formerna för arbetet med social hållbarhet setts över och kommunstyrelsen har den 
11 maj 2016 beslutat att inrätta ett utskott för social hållbarhet. Syftet är sammanhållen 
styrning samt större politisk genomslagskraft i kommunövergripande frågor så som till 
exempel mänskliga rättigheter. En annan anledning är att nå en mer sammanhållen politisk 
hantering och styrning av social hållbarhetsdimensionen. Genom att frågorna läggs på ett 
utskott med kommunens ledande företrädare ges dessa en större tyngd. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser är aktuellt i föreliggande förslag till beslut. 
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