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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 358

Ansökan om verksamhetsstöd för
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala år 2020-2021

KSN-2019-02945

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att bevilja studieförbundet Sensus Svealand680 000 kronor i verksamhetsbidrag
för år 2020och 700 000 kronorår2021för drift av Antidiskrimineringsbyrån
Uppsala, samt

2. att beslutet gällerunder förutsättning att studieförbundet Sensus Svealandbeviljas
ekonomiskt stöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala frånMyndigheten för
ungdoms-och civilsamhällesfrågorår 2020 och 2021.

Reservation

Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Jonas Segersam (KD), Therez Almerfors (M) och Jonas Petersson (C) yrkar avslag till
föreliggande förslag.

Tobias Smedberg (V) yrkar:
att Studieförbundet Sensus Svealand beviljas verksamhetsstöd från kommunen med 940 000
kronor för 2020och 960 000 kronor för år 2021 för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkandeoch mot
Jonas Segersam (KD) med fleras avslagsyrkandeoch finner att arbetsutskottetbifaller
föreliggande förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-11-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Studieförbundet Sensus Region Uppsala-Härnösand har ansöktom verksamhetsbidragfrån
kommunen för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)åren 2020 och 2021. Syftet
med verksamheten är att förebygga och motverka diskriminering samt att öka människors
inkludering i samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019
Bilaga 1, Ansökan om verksamhetsstöd år 2020 och 2021 från
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala daterad den 16 september 2019
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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. 

Ansökan om verksamhetsstöd för 
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala år 2020-
2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. att bevilja studieförbundet Sensus Svealand 680 000 kronor i verksamhetsbidrag 

för år 2020 och 700 000 kronor år 2021 för drift av Antidiskrimineringsbyrån 
Uppsala, samt 

2. att beslutet gäller under förutsättning att studieförbundet Sensus Svealand 

beviljas ekonomiskt stöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor år 2020 och 2021. 

Ärendet 

Studieförbundet Sensus Region Uppsala-Härnösand har ansökt om 
verksamhetsbidrag från kommunen för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

(ADU) åren 2020 och 2021. Syftet med verksamheten är att förebygga och motverka 

diskriminering samt att öka människors inkludering i samhället.  

Ansökan finns i bilaga till ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn- och jämställdhetsperspektivet 

har beaktats i beredningen av ärendet. Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser 
sett ur näringslivsperspektivet.  

Föredragning 

Uppsala kommun har gett Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala verksamhetsstöd sedan 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-12 KSN-2019-02945 

  
Handläggare:  

Gro Hansen 
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starten 2016. För 2019 erhöll byrån stöd med 679 000 kronor genom beslut i 
kommunstyrelsen.  

Uppdraget för Antidiskrimineringsbyrån Uppsala är att erbjuda kostnadsfri juridisk 
rådgivning till personer som upplever sig ha blivit diskriminerade. Vidare arbetar byrån 
förebyggande när det gäller att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter 

och möjligheter, genom information och utbildning. Därutöver arbetar 

Antidiskrimineringsbyrån opinionsbildande genom att i olika sammanhang 
uppmärksamma diskrimineringsfrågor, till exempel genom olika nätverk, deltagande i 
samhällsdebatter och genom samråd.   

Huvudfinansieringen för Antidiskrimineringsbyrån sker genom det statliga stödet som 

regeringen fattat beslut om för antidiskrimineringsverksamhet och som fördelas av 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vidare finansieras verksamheten 

genom stödet från kommunen samt genom intäkter genom avgifter för utbildningar 
och andra uppdragsinsatser som byrån tillhandahåller.  

Det övergripande målet med Antidiskrimineringsbyrån är att genom framför allt ett 

förebyggande arbete minska antalet diskrimineringsärenden i Uppsala. Personer som 
trots detta ändå utsätts för eller upplever diskriminering ska få det stöd och den 

rådgivning som de behöver. Under 2018 hanterade Antidiskrimineringsbyrån 55 

ärenden. Av dessa var 16 kopplade till diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Det 
är fortfarande den diskrimineringsgrund som mest förekommande åberopas och 
området arbetsliv är det vanligaste. Arbetsliv inrymmer bland annat arbetsplatser, 

arbetssökande men också arbetsmarknadspolitiska verksamheter som exempelvis 

arbetsförmedling i privat och offentlig regi. Den näst vanligaste 
diskrimineringsgrunden som åberopas i kontakter med Antidiskrimineringsbyrån är 

funktionsnedsättning och där kan frågorna variera, det kan till exempel handla om 
bemötande och upplevelse av missgynnande kopplat till olika former av assistans och 

färdtjänst.  

Antalet diskrimineringsärenden som hanteras på byrån har ökat något jämfört med 
tidigare år. Det förklarar byrån framför allt med ökad kunskap i samhället om 

diskrimineringslagstiftning samt ökad kännedom om Antidiskrimineringsbyråns 
verksamhet.  

Antidiskrimineringsbyråns arbete är en del av civilsamhället och utgör en plattform för 
utbyte och samverkan mellan olika aktörer i samhället när det gäller arbetet med att 

säkerställa de mänskliga rättigheterna och då framför allt när det gäller att motverka 
diskriminering. Genom att arbeta med olika organisationer i att främja lika rättigheter 
och möjligheter, att informera och utbilda om hur diskriminering motverkas och 
förebyggs, vad människor har för rättigheter och skyldigheter enligt lag samt vart det 
går att vända sig för råd och stöd, skapas förtroende och tillit för samhällets förmåga 

att agera mot diskriminering och rasism.  

Det är angeläget att bygga samverkan på stabila och långsiktiga grunder. En stabil och 
långsiktig samverkan med civilsamhället utgör också ett av flera kriterier för en 

kommun för att kunna vara en Mänskliga Rättigheter-kommun, något Uppsala 

kommun på sikt strävar efter att bli i enlighet med den handlingsplan för att främja 
mänskliga rättigheter som kommunstyrelsen beslutade om i mars 2017, § 34.   

Antidiskrimineringsbyrån söker nu verksamhetsstöd från kommunen med 940 000 

kronor för 2020 och 960 000 kronor för år 2021. Det är en betydande ökning från 

tidigare års ansökningar och utgår från att stödet från kommunen skulle motsvara 
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cirka 4 kronor per invånare. Tidigare år ansökte Antidiskrimineringsbyrån om ett 
verksamhetsstöd motsvarande cirka 3 kronor per kommuninvånare.  Verksamheten 
har visserligen utvecklats under senare år, men det i sig är inte tillräcklig motivering för 

en betydande ökning av verksamhetsstödet. Av det skälet föreslås Sensus Svealand, för 
drift av Antidiskrimineringsbyrån, erhålla ett verksamhetsstöd på motsvarande nivå 
som tidigare, det vill säga 680 000 kronor för år 2020 och 700 000 kronor för 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för verksamhetsstödet finansieras inom ekonomisk ram för 
kommunstyrelsen 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019 

• Bilaga 1, Ansökan om verksamhetsstöd år 2020 och 2021 från 

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala daterad den 16 september 2019 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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