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Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om 
att inrätta ett interkulturellt råd i 
Uppsala kommun 
KSN 2011-0528 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone 
Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson 
(C), Irene Zetterberg, Milischia Rezai (båda S), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
I en motion av Edip Akay (V), väckt den 26 sep-
tember 2011, föreslås att ett interkulturellt råd in-
rättas. I motionen anförs att genom att inrätta ett 
interkulturellt råd som ett forum för kunskap och 
förståelse mellan människors olika kulturella bak-
grund kan man bland annat öka och fördjupa  
 

 
dialogen mellan uppsalabor med olika kultu-
rer och religioner. I rådet föreslås att det ska 
ingå representanter för kulturella, etniska och 
religiösa grupperingar samt att representanter 
för de politiska partierna och ideell sektor, 
som studieförbund ska ingå (bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt äldrenämnden. 
 
Kulturnämnden förordar att motionen avslås 
med motiveringen att frågor som rör kunskap 
och förståelse mellan människors olika kul-
turella bakgrund kan och bör behandlas inom 
ramen för redan etablerade samverkansformer 
samt inom den verksamhet som Uppsala kom-
mun finansierar eller stödjer på olika vis. (V), 
(S) och (MP) avger reservation. Bilaga 2, se 
separat bilagedel. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
föreslår avslag till motionen. I Uppsala kom-
mun finns ett pågående arbete med att ut-
veckla samverkan med det civila samhället. 
Det finns olika råd och utöver dessa samver-
kar kommunen med andra aktörer som ideella 
organisationer och religiösa sammanslutning-
ar. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
anser att de forum som redan finns i Uppsala 
kommun kan ges en utvidgad roll i arbetet 
med att utöka och fördjupa dialogen för bättre 
integration, ökad respekt och tolerans. (V) av-
ger reservation. Bilaga 3, se separat bilagedel. 
 
Äldrenämnden har ett särskilt uppdrag att vara 
ansvarig för samverkan enligt gällande öve-
renskommelse mellan Uppsala kommun och 
den ideella sektorn. Nämnden anser att utfallet 
av pågående process med den lokala överens-
kommelsen bör avvaktas innan ytterligare steg 
tas. Bilaga 4, se separat bilagedel. 
 
Föredragning 
Motionen avser ett förslag om att inrätta ett 
interkulturellt råd som syftar till att vara ett 
forum för kunskap och förståelse mellan 
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människor med olika kulturella bakgrund. Det 
skulle vara ett råd för kulturella, etniska och reli-
giösa grupperingar i Uppsala kommun. 
 
Uppsala kommun har redan idag ett stort antal råd, 
exempelvis folkhälsorådet, trafiksäkerhetsrådet och 
handikapprådet. Utöver dessa råd har kommunen 
samverkan med ytterligare en stor mängd aktörer i 
form av olika samarbetsorgan. Råden ska fungera 
som inspiration och information för nämnder och 
styrelsers arbete och även för samråd med olika 
intresseorganisationer.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 
11 januari 2012 att översynen av samtliga råd ska 
redovisas senast 31 maj 2012. 
 
Förutom råden driver Uppsala kommun redan olika 
frågor i syfte att ha ett brett perspektiv på mång-
faldsfrågor bl a i form av utveckling av olika stads-
delar. Utöver detta pågår insatser för en lokal öve-
renskommelse mellan Uppsala kommun och ideell 
sektor. Detta arbete bedrivs med ett brett pers-
pektiv som inbegriper frågor om kulturella olik-
heter. 
 
Fler råd gynnar sannolikt inte hållbar utveckling 
utifrån ett medborgarperspektiv, utan kan snarare 
bidra till att sektorisera frågor och på detta sätt ska-
pa stuprör utifrån olika intressen. Frågor som rör 
kunskap och förståelse mellan människors olika 
kulturella bakgrund kan och bör istället behandlas 
inom ramen för redan etablerade samverkans-
former. Med hänvisning till föredragningen och det 
givna uppdraget om översyn av befintliga råd och 
deras inriktning föreslås avslag på motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Bilaga 1 
 

Ett fritt och offentligt stött kulturliv är en förutsätt-
ning för yttrandefrihet och ett demokratiskt hållbart 
samhälle. Kulturen har ett egenvärde. Forskning 
visar också att den förbättrar resultaten i skolan, 
arbetslivet och vården och den är ett nödvändigt 
kitt i vårt multikulturella Uppsala. Det innebär att 

vi i förlängningen får tillbaka det vi satsar på 
kulturen även i ekonomisk utveckling. 

I Uppsala kommun behövs därför ett inter-
kulturellt råd enligt Örebromodellen som ska-
pade 2006/2007, som ett forum för kunskap 
och förståelse mellan människors olika kultu-
rella bakgrund. Rådets arbetsuppgifter kan 
exempelvis vara att: 
 

 Öka och fördjupa dialogen mellan 
uppsalabor med olika kulturer och re-
ligioner.  

 Öka kunskapen om olika folkgruppers 
kulturer, traditioner och högtider, 
samt att berika samhällen med tole-
rans och respekt.  

 Öka kunskapen om försoning och in-
tegration i samhället och stärka det ci-
vila samhällets möjligheter genom 
respekt och tolerans.  

 Ta upp diskussioner som berör ung-
domars situation, arbetslöshet, skolan 
och äldreomsorgen. 

 Diskutera högtider samt gemensamma 
kulturella aktiviteter och traditioner.  

 Hjälpa medborgarna vid krissituatio-
ner m.m. 

 Spela en viktig roll för integrations ar-
bete och trygghet för kommunens 
medborgare. 

 
I Uppsala vet vi också att Svenska Kyrkan har 
en viktig roll när det gäller utvecklingen i 
samhället och vi har även muslimer som in-
vandrat till vår kommun, dessa lever tillsam-
mans i en samhällsgemenskap som skapar 
harmoni.   
  
Jag anser att fullmäktige ska ställa sig bakom 
initiativet att bilda ett interkulturellt råd. Ett 
forum där olika representanter för kulturella, 
etniska och religiösa grupperingar i Uppsala 
kommun möts. I rådet bör också ingå repre-
sentanter för de politiska partierna som finns i 
fullmäktige. Studieförbunden ska inbjudas att 
delta i ett folkbildande arbete utifrån de ut-
maningar som finns i kommunen. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att 
fullmäktige beslutar 
 
att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun 
i enlighet med motionens intentioner. 
 
















