Synpunkter på reglemente för Rådet för Mänskliga
Rättigheter i Alingsås kommun (RMR)
Vi vill ge följande synpunkter på det förslag som skickats ut angående reglemente för Rådet
för Mänskliga Rättigheter i Alingsås kommun (RMR).

Rådets uppgifter
Vi ser det mycket positivt och välkomnar att Alingsås kommun nu har för avsikt att bilda ett
samråd med civilsamhället med utgångspunkt i FN:s mänskliga rättigheter. Vi instämmer i att
rådet ska behandla allmänna frågor och inte ärenden som rör enskilda.
Det är också utmärkt att Rådet ska samverka med nämnder och styrelser om utbildning och
konferenser för olika målgrupper inom kommunen samt även samla organisationer som kan
bidra med kunskap i arbetet med mänskliga rättigheter och fungera som ett forum för dialog
mellan civilsamhället, rådet och politiker. Vi vill poängtera att skapa forum för verklig dialog
kräver en genomtänkt strategi och gediget kontinuerligt arbete för att få till stånd detta (se mer
härom under rubriken Rådets organisation och arbetsformer nedan).

Rådets sammansättning
Rådets sammansättning med olika antal ledamöter har vi inga synpunkter på. Däremot
ifrågasätter vi starkt kriteriet att föreningen ska tillhöra en rikssammanslutning. Rådet ska ju
företräda kommunens civilsamhälle och inte statens. Som jämförelse kan nämnas att Västra
Götalandsregionens riktlinjer för samrådet för mänskliga rättigheter har kriteriet att
”föreningen/ organisationen ska verka på regional nivå eller ha regional relevans” och att
detta inte innefattar att föreningen/organisationen ska tillhöra en rikssammanslutning.
Myndigheter på statlig nivå träffar framförallt riksföreningar, regionala myndigheter träffar
framför allt länsföreningar och kommunala myndigheter träffar lokala, kommunala föreningar
utan att dessa behöver vara representerade på en annan samhällelig nivå.
Styrkan med föreningar/organisationer på lokal nivå är att dessa många gånger har större
förmåga till flexibilitet och snabba åtgärder medan föreningar/organisationer på andra
samhällsnivåer har en större administration och regelverk vilket resulterar i ett mer utdraget
arbete. Ett exempel: en förening som Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås (VGKiA)
har på kort tid rekryterat medlemmar och skapat organisatoriska former för den snabbt
uppkomna situationen i samhället med ensamkommande pojkar från Afghanistan. De pengar
från staten som delats ut till kommunerna som i sin tur stöttat civilsamhället för detta arbete
innebär att kommun och civilsamhälle ska samverka. Detta sker självklart i separata
förhandlingar och möten mellan berörda aktörer men de erfarenheter som i detta fall VGKiA
samlat på sig är värdefulla och kan utgöra en resurs kring de generella frågeställningar som
RMR ska behandla. Liknande föreningar finns i många kommuner i landet men någon
rikstäckande organisation för alla dessa föreningars arbete finns inte. Det vore märkligt om en
sådan förening och andra likande föreningar som utför ett viktigt arbete i kommunen inte ges
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möjlighet att söka tillträde till Rådet för Mänskliga Rättigheter i Alingsås. Vi föreslår därför
att kriteriet ”att tillhöra en rikssammanslutning” tas bort.
FN:s principer inbegriper att prioritet ska ges till de rättighetsbärare som har det svagaste
skyddet. Vi föreslår därför att kriterierna kompletteras med följande: Kommunens Råd för
mänskliga rättigheter ska erbjuda och nå föreningar/organisationer som företräder
rättighetsbärare vars mänskliga rättigheter riskeras att kränkas och där samhällets skydd är
som svagast. Kriterierna kan också gärna kompletteras med de allmänna kriterier som oftast
gäller för föreningsverksamhet; föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, vara
partipolitiskt obunden, vara en registrerad ideell förening med mera.
Ett förslag från oss är att representanterna från civilsamhället utses efter en utlysning där
föreningar och organisationer som uppfyller kriterierna uppmanas att nominera representanter
till Rådet.

Rådets organisation och arbetsformer
Det står under rubriken Rådets uppgifter att ”rådet ska genomföra sitt uppdrag genom samråd
och ömsesidig information” samt ”att företrädare från kommunen ska informera rådet om
planer och viktiga förändringar”. Bra men vi vill understryka vikten av att verkligen få till ett
ömsesidigt samarbete. Erfarenheter från olika rådsformer i landet som pensionärsråd,
funktionshinderråd med mera visar att ett genomtänkt och omfattande arbete läggs ner på att
få till stånd just den ömsesidiga samverkan. Ofta har det offentliga ett övertag att informera,
sätta dagordning med mera som följer av sakens natur varför det är särskilt viktigt att skapa
goda samverkansformer och ge förutsättningar för civilsamhället att verkligen vara delaktiga
och jämbördiga i mötena och i diskussionerna. Detta gör sig inte självt utan ett målinriktad
och kontinuerligt arbete behövs för att skapa detta och ett råd för just MR borde ha goda
förutsättningar att förverkliga detta. Texten kan gärna också kompletteras med tydliga ledord
som till exempel att arbetet i rådet ska bygga på respekt, ömsesidigt förtroende, öppenhet,
tydlighet och transparens med mera.
Vi anser det är viktigt att tydliga roller och ansvarsområden tas fram; vem/vilka av rådets
olika ledamöter/ersättare företräder man, ordförandeskap, dagordning med mera.

Utbildning
Vi vill understryka vikten av det som står om utbildning. Mer kunskap om MR genom
utbildning, konferenser och andra aktiviteter för kommunens tjänstemän och politiker är ett
grundfundament för att kommunen ska kunna arbeta rättighetsbaserat och att RMR ges ett
tydligt mandat och funktion..
Alingsås 2019-08-22
På uppmaning av ALTTI bemanning/ideell förening
Jan Terneby, sekr.
Alingsås 19-11-01
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Till Alingsås kommun
Svar/yttrande på reglemente för Rådet för Mänskliga rättigheter i Alingsås
kommun

Hej!
Equmeniakyrkan Alingsås ser mycket positivt på det nya rådet för mänskliga
rättigheter. Vi har läst reglementet och reagerade egentligen bara på två saker.

För det första så anser vi inte det nödvändigt att de föreningar som kan vara
med i rådet måste ingå i en riksförening. Det kan ju finnas starka goda lokala
föreningar som utesluts på grund av det.

För det andra så anser vi inte det nödvändigt att de som skall vara med i rådet
är skrivna i kommunen. Huvudsaken är att de är aktiva i föreningar i Alingsås
kommun och drivande i utvecklingen av staden.

Vänliga hälsningar

Eva Johansson

Peter Lindroos

Ordförande

Föreståndare
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FUB
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA-HERRLJUNGA

2019-09-04

VÄSTR LÅNGGATAN 37

Kommunstyrelsen

44133 ALINGSÅS

441 81 Alingsås

TEL. 073-0349892
0322-18945
E-post: josef.weiss@telia.com

Yttrande över förslag till reglemente För Rådet för Mänskliga Rättigheter i
Alingsås kommun, remissdatum 2019-06-18 (Dnr saknas)
Fub är knuten till LSS lagen och har tidigare behandlats under Socialförvaltningen.
Under Krf hade vi möjligheten att samarbeta med övriga funktionshinderföreningar.
Under det nya RMR rådet ser vi inte samma möjlighet att få gehör av våra frågor och ser
risken att Fub måste återgå till Socialförvaltningen.
Fub anser att MR-rådets stora arbetsfält kan komma att innebära att det konkreta frågor som
hanterats av rådet för funktionshinderfrågor (KRF) riskera att komma i andra hand om KRF
läggs ned.
MR-rådet föreslås ha 4 möten per år för ett mycket stort område. Det finns stor risk att den tid
som behövs till funktionshinder inte ges.MR-rådet kommer sannolikt inte ha den
specialkompetens i funktionshinderfrågor som nu finns i KRF.
Man kan dela in MR-rådet i: Funktionshinder föreningar, Sport föreningar, övriga föreningar.

Med vänlig hälsning Josef Weiss (Ordförande)
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Yttrande över förslag till reglemente för Rådet för Mänskliga
rättigheter i Alingsås kommun.(RMR)

Föreningen Alingsås Hjärt-Lung har inga invändningar mot att ett RMR-råd tillsätts. Däremot
anser vi att med tanke på det stora fält som rådet spänner över, behövs det flera tjänstemän
som är välutbildade inom alla områden man skall verka i.
Vi anser även att ett förtydligande bör göras vad gäller rådets sammansättning, då antalet
föreningsrepresentanter och ungdomsrådet är oklart.
Vår förening har tidigare ingått i Kommunala Rådet för Funktionshindrade (KRF). Eftersom
detta råd nu försvinner ser vi det som en absolut förutsättning att de för KRF så speciella
frågorna inte skall bli bortglömda.
Därför yrkar vi på:
 att ett utskott skall bildas med representanter som har koppling till de intressegrupper som
tidigare ingått i KRF.
 att ett speciellt reglemente skrivs för utskottets uppdrag.
Med anledning av de remissyttranden som inkommit ser vi fram emot ett nytt förslag till
reglemente med ny remissomgång.

Alingsås den 5 september 2019

Föreningen Hjärt-Lung i Alingsås

Agneta Johansson
Ordförande
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Yttrande över förslag till reglemente för Rådet för
Mänskliga Rättigheter .
Vi står bakom de yttrande som PRO skrev och vi har
några tillägg som följer:
 Frågor på detaljnivå skall ha genomgående
funktionshindertänk.
 Vi får direktåterkoppling från dem som lever i och med
Funktionshinder.
 Anpassade gångstråk som innefattar dem med rullstol
samt rullatorer etc.
 Vi bör som tidigare ha insyn i ny och ombyggnad av
offentlig byggnation.
 Att LSS berättigade får sina frågor tillsedda.
Vi är oroade över att våra frågor kommer att försvinna i
mängden i det nya rådet. Dessa punkter gemensamt gör
att KHR bör finnas kvar. Vårat förslag är en
paraplyorganisation där vi kan behandla våra viktiga
frågor.

Neuroförbundet Alingsås
Christer Svensson
Ordförande
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2019-08-03

Handläggare Bertil Jonsson

Kommunstyrelsen
441 81 Alingsås

Yttrande över förslag till reglemente för Radet för Manskliga Rattigheter i
Alingsas kömmun, remissdatum 2019-06-18 (Dnr saknas)
Alingsås Pensionärsförening (PRO Alingsås) vill framföra följande:
Kommunfullmäktiges beslut att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter är ett på många sätt positivt
beslut. Rådets uppgifter spänner över ett mycket stort fält. Det är värt att reflektera över vilka
politiker och representanter från föreningar som täcker mer än en del av verksamhetsfältet.
Sammanfattningsvis anges att rådet ska vara










referensorgan och rådgivare
samordna kommunens arbete för mänskliga rättigheter
se till att alla verksamheter arbetar aktivt mot diskriminering.
ge råd i arbete för ett jämställt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.
stärka ett människorättsbaserat arbetssätt.
bevaka hur kommunen tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som
Sverige har anslutit sig till och vara en resurs inom sitt område.
samverka om utbildning av medarbetare, förtroendevalda och chefer, anordna konferenser
och öka kännedomen om mänskliga rättigheter bland alingsåsarna.
samla organisationer som kan bidra med kunskap i arbetet för mänskliga rättigheter
fungera som ett forum för dialog mellan civilsamhället, rådet och politiker.



För dessa områden skulle det behövas ett rejält kansli och ledamöter som är välutbildade. I
kommunfullmäktiges beslut 2019-01-30, § 9 (2017 150 KS) anges om beredningen: ”I
dagsläget finns kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret bedömer det möjligt att ersätta KRF med ett MR-råd.”
PRO anser att MR-rådets stora arbetsfält kan komma att innebära att de konkreta frågor
som hanterats av rådet för funktionshinderfrågor (KRF) riskerar att komma i andra hand om
KRF läggs ned.

MR-rådet föreslås ha 4 möten per år för ett mycket stort område. Det finns stor risk att den tid som
behövs till funktionshinder inte ges. MR-rådet kommer sannolikt inte ha den specialkompetens i
funktionshinderfrågor som nu finns i KRF. Detta är speciellt allvarligt eftersom kompetensen inte alltid
finns hos tjänstemän. Exempel på problem är brister i ledstråk för synskadade vid simhallen, ett
flertal olösta frågor vid stationen, placering av uteserveringar, entréförhållanden vid kommunens
lokaler. Dessa frågor berör även äldre i samhället.
I förslaget anges: ”Rådet kan utse arbetsgrupper för olika frågor.” PRO anser att det kommer att vara
nödvändigt för att klara rådets uppgifter att utse både arbetsgrupper och utskott för att hantera såväl
övergripande frågor och som mer jordnära frågor. Formuleringen föreslås därför vara ”Rådet kan utse
utskott och arbetsgrupper för olika frågor.”

Birgitta Öberg
ordförande
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Alingsås
2019-09-12

Kommunstyrelsen
441 81 Alingsås

Yttrande över förslag till reglemente för Rådet för Mänskliga Rättigheter
(RMR) i Alingsås kommun, remissdatum 2019-06-18 (Dnr saknas)
Svårt med samarbete och få gehör för våra frågor med övriga
funktionshinderföreningar då rådet kommer att spänna över ett mycket stort område.
Man skulle kunna dela in rådet i mindre grupper med gemensamma intressen.
Vi föreslår att MR-rådet har 4 sammankomster per år.
En arbetsgrupp inom Alingsås kommun med stor kunskap som omfattar alla
inblandade bör tillsättas.
Reumatikerföreningen Alingsås är intresserad av att ingå i MR-rådet.
Lottie Lycke
sekreterare
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Yttrande/remissvar från Svenska kyrkan Alingsås ang reglemente för Rådet för Mänskliga
rättigheter

Ny formulering stycke 3:
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och viktiga förändringar som berör
mänskliga rättigheter. Dialog med rådet ska ske i så tidigt skede att synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning.

Ny formulering stycke 5:
Rådet är knutet till kommunstyrelsen som hanterar organisatoriska frågor rörande rådet. Rådet
består av 9 ledamöter och 6 ersättare där 2 ledamöter och 2 ersättare kommer från
kommunstyrelsen. 7 ledamöter och 4 ersättare är företrädare för civilsamhället, varav 6
ledamöter och 5 ersättare är från organisationer och föreningar och 1 ledamot och 1 ersättare
är från ungdomsrådet. De senare behöver inte vara föreningsanslutna, men ska ha intresse
för/vara insatta i mänskliga rättighetsfrågor och kan väljas för kortare tid, men minst 1 år.

OBS! Formuleringen föreningar finns på fler ställen i dokumentet/reglementet och bör enligt
vårt förslag ändras på samtliga ställen.
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