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Regler för rådet för mänskliga rättigheter i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2019, § 9 att ge kommunledningskontoret i uppdrag
att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF). Kommunstyrelsen beslutade 11 mars 2019, § 53 att utse
följande ledamöter, ersättare och ordförande till rådet för mänskliga rättigheter:
Ledamöter Lady France Mulumba (KD) och Irene Jonsson (S), ersättare Karin Schagerlind
(M) och Maria Adrell (V), ordförande Lady France Mulumba (KD). Av beslutet framgår att
regler för rådet ska tas fram.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram regler, enligt beslutet 11 mars 2019 § 53, för rådet
för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun. Reglerna har skickats ut till de två ledamöterna
samt de två ersättarna som kommunstyrelsen har utsett som representanter i rådet. I juni
skickades förslaget ut på remiss till föreningar/organisationer i Alingsås kommun. Med
anledning av semestertider sköts svarstiden till september för att få in så många svar som
möjligt. Utifrån de synpunkter som inkom i remissvaren har en slutgiltig version tagits fram
tillsammans med de politiska representanterna.
I remissvaren framkom det synpunkter på formalia, bland annat att ta bort kravet på att
föreningarna ska tillhöra en riksorganisation. Detta har strukits och föreningar som vill vara
med behöver ha en lokal anknytning eftersom det är lokala frågor och angelägenheter som
rådet ska arbeta med. Remissvaren i sin helhet följer med som bilaga.
Sammanfattning av Reglerna för rådet för mänskliga rättigheter:






Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns nämnder
och bolag och rådgivande i frågor som gäller mänskliga rättigheter.
Rådet är knutet till kommunstyrelsen.
Rådet består av 9 ledamöten och 6 ersättare var av 1 ledamot samt 1 ersättare ska
vara från ungdomsrådet.
Rådet sammanträder fyra gånger om året.
Rådet ska varje mandatperiod ha utbildningstillfällen vars omfattning och innehåll
bestäms av kommunstyrelsen, efter samråd med rådet.

Ekonomisk bedömning
Rådet kommer att vara del av kommunstyrelsens budget

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Regler för rådet för mänskliga rättigheter antas.
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