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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
 
 
Ärendet 
I en motion av Edip Akay (V), väckt den 26 september 2011, föreslås att ett interkulturellt råd 
inrättas. I motionen anförs att genom att inrätta ett interkulturellt råd som ett forum för 
kunskap och förståelse mellan människors olika kulturella bakgrund kan man bland annat öka 
och fördjupa dialogen mellan uppsalabor med olika kulturer 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 kulturella bakgrund kan och bör behandlas inom 
ramen för redan etablerade samverkansformer samt inom den verksamhet som Uppsala 
kommun finansierar eller stödjer på olika vis. (V), (S) och (MP) avger reservation. (bilaga 
2). 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår avslag till motionen. I Uppsala kommun 
finns ett pågående arbete med att utveckla samverkan med det civila samhället. Det finns 
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olika råd och utöver dessa samverkar kommunen med andra aktörer som ideella 
organisationer och religiösa sammanslutningar. 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) avger 
reservation (bilaga 3) 
 
Äldrenämnden har ett särskilt uppdrag att vara ansvarig för samverkan enligt gällande 
överenskommelse mellan Uppsala kommun och den ideella sektorn. Nämnden anser att 
utfallet av pågående process med den lokala överenskommelsen bör avvaktas innan ytterligare 
steg tas. (bilaga 4). 
 
Föredragning 
Motionen avser ett förslag om att inrätta ett interkulturellt råd som syftar till att vara ett forum 
för kunskap och förståelse mellan människor med olika kulturella bakgrund. Det skulle vara 
ett råd för kulturella, etniska och religiösa 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 
mångfaldsfrågor bl a i form av utveckling av olika stadsdelar. Utöver detta pågår insatser för 
en lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och ideell sektor. Detta arbete bedrivs 
med ett brett perspektiv som inbegriper frågor om kulturella olikheter. 
 
Fler råd gynnar sannolikt inte hållbar utveckling utifrån ett medborgarperspektiv, utan kan 
snarare bidra till att sektorisera frågor och på detta sätt skapa 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 samverkansformer. 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. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 






























