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§ 9 2017.150 KS

Svar på motion om inrättande av råd för mänskliga rättigheter - Maria B
Nilsson (S) m fl
Ärendebeskrivning
Maria B. Nilsson (S), Birgitta Carlsson (S), Karin S. Johansson (S) och Katrin Svensson (S)
har till kommunfullmäktige den 22 februari 2017, § 65 lämnat en motion om inrättande av ett
råd för mänskliga rättigheter.

Motionärerna föreslår att:
Det inrättas ett råd för mänskliga rättigheter
Rådet ska organisatoriskt knytas till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017, § 56 att remittera ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni 2017, § 105 att återremittera ärendet
för en beskrivning över hur ett lämpligt inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter kan
utformas samt en omvärldsbevakning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets omvärldsbevakning visar att det i dagsläget finns mänskliga
rättighetsråd i Stockholm stad (rådet för mänskliga rättigheter), och på regionalnivå i Västra
götalandsregionen (samrådet för mänskliga rättigheter). Storleksmässigt jämförbara
kommuner med Alingsås kommun har inte inrättat något råd för mänskliga rättigheter, men
har till exempel pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor. Många kommuner arbetar
dock aktivt på andra sätt med mänskliga rättighetsfrågor.
Utifrån ett rättighetsbaserat synsätt är inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (MRråd) relevant då ett sådant råd kan bevaka rättighetsbärarnas (invånarnas) intressen.
Rättigheterna finns påtalade i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, kvinnokonventionen, barnkonventionen, diskrimineringslagen och
Agenda 2030.
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Ett MR-råd blir ett forum där politiker och tjänstemän kan möta civilsamhället och
tillsammans i dialog utveckla kommunens arbete för mänskliga rättigheter.
I dagsläget finns kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret bedömer det möjligt att ersätta KRF med ett MR-råd. MR-rådet
skulle få ett bredare ansvarsområde och bestå av fler representanter från civilsamhället. Ett
MR-råd skulle kunna ge alla rättighetsbärare, men framförallt de mest utsatta, ett tydligare
forum för dialog med kommunen. MR-rådet föreslås vara sammansatt på samma sätt som
KRF där politiker och representanter från civilsamhället utgör rådets medlemmar.
Sammankallande till MR-rådet föreslås vara tjänsteman på kommunledningskontoret.
Sammanträden bör ske fyra gånger per år. MR-rådet bör organisatoriskt placeras under
kommunstyrelsen, då mänskliga rättigheter är något som berör samtliga nämnder och bolag.
Kommunledningskontoret bedömer att inrättande av ett MR-råd är ett bra sätt att stärka
arbetet för mänskliga rättigheter och med det även demokratin i Alingsås kommun. Fler
grupper i samhället kommer att ha möjlighet att yttra sig och få sina frågor belysta.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 232 och beslutat att
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag att
inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Anförande
Anförande hålls av Karin Johansson (S), Kristina Grapenholm (L) och Lady France Mulumba
(KD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Johansson (S), Kristina Grapenholm (L) och Lady France Mulumba (KD) föreslår bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls.
Expedieras till
Klk-Uppdrag
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