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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-11-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 345

Upphävande av policy beträffande nat ionella
minoriteter

KSN-2020-01821

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att upphäva Policy beträffande nationella minoriteter.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade den 21 oktober 2020 (§ 260) beslut om att anta
Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och
rasism i Uppsala kommun. Eftersom mål och åtgärder för det minoritetspolitiska
arbetet har inarbetats i handlingsplanen ska Policy för arbetet med nationella
minoriteter upphävas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2020

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag i övrigt mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Upphävande av policy beträffande nationella 
minoriteter  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva Policy beträffande nationella minoriteter.  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 21 oktober 2020 (§ 260) beslut om att anta 
Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och 

rasism i Uppsala kommun. Eftersom mål och åtgärder för det minoritetspolitiska 
arbetet har inarbetats i handlingsplanen ska Policy för arbetet med nationella 
minoriteter upphävas.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Föredragning 

Policy för arbetet med nationella minoriteter beslutades av kommunfullmäktige den 2 
maj 2011 (§ 103). Enligt Uppsala kommuns Riktlinje för styrdokument är 
kommunfullmäktige beslutsfattare för policyer. När nu Policy för arbetet med 
nationella minoriteter ska upphävas är det därför kommunfullmäktige som tar även 
detta beslut.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-10-23 KSN-2020-01821 

  
Handläggare:  

Johan Andersson 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2020 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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