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Motion —gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

INLEDNING
Beatrice Björkskog (FI) inkom den 26 februari 201 med rubricerad motion. Motion-
ären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Sala kommun ansluter sig till
SKL:snätverk mot rasism och diskriminering samt att Sala kommun tar fram en
handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och diskriminering utifrån

ECCAR:stiopunktsprogram.

Beredning
Bilaga KS2017/34 / 1,svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/34/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS2017/34/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 40

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
g anse motionen besvarad.

Per-Olov Rapp (S),Anders Dahlström (S), Ingela KilholmLindström (M0), Johanna
Ritvadotter (V)yrkar
att kommunstyrelsens hemstälier att kommunfullmäktige beslutar
g bifalla motionen

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och
Per-Olov Rapps [S] yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led-
ningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Per-Olov Rapps [S] yrkande rös-
tar nej.

Vid omröstningen avges 7 ja-röster (Carola Gunnarsson [C],Anders Wigelsbo [C],
Magnus Eriksson [SBÄ], Peter Molin [M], Michael PB Johansson [M], Hanna Westman

[SBÄ], Magnus Edman [SD] och 6 nej-röster: Ulrika Spårebo [S},Per-Olov Rapp [S],
Anders Dahlström [S],Camilla Runerås [S], Ingela Kilholm Lindström [MP],Johanna
Ritvadotter [V].

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

m anse motionen besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ulrika Spåreb0(S], Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S),Anders Dahlström (S),
Ingela Kilholm Lindström (MP),Johanna Ritvaclotter [V] reserverarsig till förmån
för Per-Olov Rapps yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande 
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Carola Gunnarsson

Svar på motion -gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

Beatrice Björkskog (FI) inkom den 26 februari 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
ü Sala kommun ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering, samt
g Sala kommun tar fram en handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och
diskriminering utifrån ECCAR:stiopunktsprogram.

Motionären skriver att kommunfullmäktige i Sala beslutade i april 2013 att gå med i
det europeiska nätverket för kommuner arbete för jämställdhet, CEMR.
Ett likande nätverk finns för kommuners arbete mot rasism och annan
diskriminering,, European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR).

I Sverige finns ett nationellt nätverk av städer som utbyter erfarenheter av sitt
arbete mot rasism och diskriminering. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner
och Landsting med stöd av Diskrimineringsombudsmannen. Feministiskt initiativ
ser ett behov av ett mer ambitiöst arbete mot diskriminering och rasism i Sala. Man
tror att SKL:s nätverk kan vara ett värdefullt stöd i det arbetet.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning.
Av förvaltningens yttrande framgår att Sala kommun, trots att man ännu inte
anslutit sig till ECCAR:snätverk, utför arbete som omfattar flera av punkterna i
ECCAR:s tiopunktsrogram. Programmets punkter kan med fördel finnas med i det
fortsatta arbetet mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet —utifrån att
kommunen fokuserar på den eller de punkter som lokalt står i direkt behov av
analys och av att konkretiseras.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

 
SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 CIO Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224-188 50 carola.gunnarsson@sala.se
733 25 Sala komrnun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 [ID

www.sala.se
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YTTRANDE

Motion 2016 / 288 -Gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

Innehåll
Bakgrund 1

Yttrande............................. 1
Sammanfattning 1
På gång inom EUhösten 201 1

Andra 2

Jämförelser mellan kommuner 2

Sala 3

BAKGRUND
Rubricerad motion har inkommit från Feministiskt Initiativ, Beatrice Björkskog. Motionären
yrkar:

o att Sala kommun ansluter sig till SKLsnätverk mot rasism och diskriminering samt

0 att Sala kommun tar fram en handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och
diskriminering utifrån ECCARs1tiopunktsprogram.

YTTRANDE

Sammanfattning
Trots att Sala kommun ännu inte anslutit sig till ECCARs nätverk utförs arbete som omfattar
flera av punkterna i ECCARs tiopunktsprogram. Programmets punkter kan med fördel finnas

med i det fortsatta arbetet mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet -utifrån att
kommunen fokuserar på den eller de punkter som lokalt står i direkt behov av analys och av

att konkretiseras.

Med kommunens nya vision och mål som bas samt förstärkt kunskap kring mänskliga
rättigheter kan Sala kommun sedan ansöka om att ingå i det nationella nätverket ECCARför
att, i dialog med medborgare, utveckla en handlingsplan och stödja lokalt engagemang.

På gång inom EUhösten 2016
Av rubricerad skrift (SKL) framgår att migration, integration och mänskliga rättigheter är en av
flera-prioriterade frågor. Arbete pågår på flera nivåer. Sveriges regering har t ex tecknat avtal
med Rumänien och Bulgarien med syfte att bidra till att stärka situationen för utsatta EU-med-
borgare i hemländerna.

1"European Coalition of Cities Against Racism"

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jane Allansson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: D224-74 70 00 Utredare

Box 304 Fax: 0224-188 5G jane.allansson@sala.se

733 25 Sala komrnL:n.info@sala.se Direkt: 0224-74 70 13

www.saIa.se
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ECCAR
ECCARär ett nätverk av städer i Europa som vill stärka arbetet mot rasism och diskriminering.
I Sverigefinns (sedan2008] ett nationellt nätverk som samordnas av SverigesKommuner och
Landsting (SKL) med stöd av Diskrimineringsombudsmannen.

Det svenska nätverket följer det europeiska tiopunktsprogrammet. Programmet omfattar del-
tagande kommuners åtaganden, nr 1-10.

1. involvera olika aktörer ochgrupper för att motverka diskriminering

2. Mät och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem

3. Stödpersonersomblivit utsatta för diskriminering och rasism

4. Informera om gällande rättigheter och skyldigheter

5. Främja lika rättigheter och möjligheteri samhällslivet

6. Säkerställ icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster

7. Erbjud lika tillgång till bostäder ochmotverka diskriminering

8. Utbilda för att motverka rasism och diskriminering

9. Kultur - Bidra till ett interkulturellt synsätt

10. Konflikthantering - Motverka hatbrott och erbjud konflikthantering

Andra kommuner
Av SKLshemsidaframgår vilka svenskakommuner somdeltar i nätverket ECCARår 2016.Det
är Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Hedemora, Helsingborg, Huddinge, Kalmar, Karlstad,
Kramfors, Laxå, Linköping, Lund, Malmö, Mora, Nyköping, Piteå, Stockholm, Sundbyberg, Säter,
Södertälje, Trelleborg, Uppsala, Växjö och kommunerna i Örebro län.

Tidigare (2013) har SKLgjort ensammanställningav hur 11 kommuner arbetar mot diskrimi-
nering och rasism. Där framgår att några, men inte alla, använt sig av ECCARs tiopunktspro-
grain. De som inte använt programmet har ändå ett arbete som omfattar de flesta av punkt-
erna. En del kommuner använder diskriminering som övergripande utgångspunkt medan
andra använder mångfald, integration eller interkultur.

De flesta, i sammanställningen förekommande, kommunerna betonar behovet av att inkludera

frågor om diskriminering ochnärbesläktadeområdeni detordinarie styr- ochlednings-
systemet. Anledningen år att man vill undvika att arbetet uppfattas som ett uppdrag vid sidan
av och att det ska förknippas med enskilda personer i kommunen. Genom integrering i ordi-
narie styr- och ledningssystem kan man undvika att arbetet huvudsakligen bedrivs i projekt-
form eller blir personberoende. I de flesta kommuner finns en tydlig politisk förankring för
arbetet och samarbete med föreningar och organisationer i civilsamhället.

Västerås valde att, under 2016, aktivt delta i SKLsprojekt för att lyfta fram perspektivet
mänskliga rättigheter i styrning och ledning samt i utvecklingsarbetet av två stadsdelar. Planen
är därefter att, med förstärkt kunskap, ansöka om att ingå i nätverket ECCAR.

jämförelser mellan kommuner
Statistiksektionen inom SKL har utarbetat en kommungruppsindelning för att underlätta järn-
förelser mellan - och analyser av - kommuner i olika sammanhang. En omarbetning som publi-
Cerats 29 november 2016 har gjorts. Av denna kommungruppsindelning framgår att Sala
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tillhör gruppen "Lågpendlingskommun nära större stad" med mindre än 40 % utpendling till
större stad. l samma grupp finns totalt 34-andra kommuner. Laxå kommun är den enda kom-
munen från denna grupp som gått med i ECCARSnätverk.

Laxå har en integrationsplan 2015~2018 med tre delmål och underliggande punkter. Ett
delmål handlar om ECCARSnätverk. Underliggande punkter är:

0 Gå med i SKLs nätverk mot rasism och diskriminering

0 Aktivt delta i SKLs nätverk mot rasism och diskriminering

o Årligen genomföra workshops på arbetsplatsträffar i kommunorganisationen där man
arbetar med ECCARs tiopunktsprogram

c Årligen anordna en temadag inom området, t ex om rasism, främlingsfientlighet,
diskriminering eller dylikt under 2015-2018 för grundskolan

Sala kommun
Sala kommun fokuserar på att använda tillgängliga resurser för kommunens lagstyrda åtagan-
den. Det innebär möjligheter men också begränsningar. Kompetensreglerna i kommunallagen
innebär t ex att kommuner inte kan göra mer än vad som är lagstadgat.

Bedömningen är att ett utökat och systematiskt samarbete med idéburna organisationer kan
möjliggöra fler samhällstjänster än de som ryms inom kommuners åtaganden. Sala kommun

har beslutat inleda dialog med idéburna organisationer för att undersöka möjligheter till ut-
ökat samarbete. '

Arbete pågår med översyn av kommunens Vision och mål för långsiktig social och ekonomisk

hållbarhet. I samband med det beaktas områden som t ex diskriminering, jämställdhet,
mångfald, integration och interkultur.

Trots att Sala kommun inte anslutit sig till ECCARs nätverk utförs arbete som omfattar flera av
punkterna i ECCARs tiopunktsprogram. Programmets punkter kan med fördel finnas med i det

fortsatta arbetet mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet -utifrån att kommunen
fokuserar på den eller de punkter som lokalt står i direkt behov av analys och av att konkreti-

seras.

Med kommunens nya vision och mål som bas samt kunskap kring mänskliga rättigheter kan

Sala kommun sedan ansöka om att ingå i det nationella nätverket ECCAR för att, i dialog med

medborgare, utveckla en handlingsplan och stödja lokalt engagemang.

[jane Allansson
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Källor:

Hemsidor

Tidigare yttranden
(inkl dess källor]

Övrigt

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

"Svenskakommuner mot diskriminering och rasism"

"Tiopunktsprogram -exempel mot rasism och
diskriminering"

"Kommungruppsindeining 201 7"

"På gång inom EUhösten 2016"

Laxå kommun "Integrationsplan"

Växjökommun, Mångfaldsprogram "Ett sammanhållen?
Växjö"

Huddinge kommun, "Handbok i delaktighet”

Västerås stad "Utdrag ur Sammanträdesprotokoll", dnr
2014/826-KS-109

Sala kommun, "Det här kan du göra via
frivilligorganisationer i Sala kommun"

0 "Angående utsatta EU-medborgare"

0 "Söka medeifrän Fead för bistånd tiil utsatta EU-
medborgare"

0 "Handlingsplan för utsatta EU-medborgare"

Diskrimineringslagen

Internt styrdokument "Riktlinjer mot kränkande
särbehandling, trakasserier och mobbing"
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Gå med i nätverk mot Feministiskt initiativ

diskriminering och rasism
Sala kommunfullmäktige beslutade i april 2013 att gå med i det europeiska nätverket för
kommuners arbete för jämställdhet, CEMR.Ett liknande nätverk finns för kommuners arbete
mot rasism och annan diskriminering. Så här beskrivs nätverket i en rapport från SKL:

"European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)etablerades 2004 på initiativ av Unesco.
BCCARär ett nätverk av städer i Europa som vill stärka arbetet mot rasism och diskriminering.
Ett hundratal städer har anslutit sig till nätverket som utarbetat en tiopunktsplan och varje år
håller en allmän konferens för alla som ingår i nätverket."

I Sverige finns ett nationellt nätverk av städer som utbytet erfarenheter om sitt arbete mot
rasism och diskriminering. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med
stöd av Diskrimineringsombudsmannen. Det svenska nätverket bedriver utvecklingsarbete
tillsammans med kommunerna och samlas 3-4 gånger per år för att byta idéer och
erfarenheter.

sKLzsansvarige för nätverket, Björn Kullander, beskriver vad som krävs för att gå med: "För att
gå med i nätverket krävs ett politiskt beslut om att kommunen vill gå med och har för avsikt
att arbeta systematiskt mot rasism och diskriminering, till exempel genom
tiopunktsprogrammet. Alla kommuner är välkomna och kostnaderna består främst av tid, resor
och eventuellt uppehälle. Vi ser gärna att kommunerna företräds av både tjänstemän och
politiker och de förväntas medverka på 4 möten per år. Det år fullt möjligt att medverka vid
något eller några möten innan man tar ett politiskt beslut."

Feministiskt initiativ ser ett behov av ett mer ambitiöst arbete mot diskriminering och rasism i
Sala. Vi tror att SKL:snätverk kan vara ett värdefullt stöd i det arbetet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
o att Sala kommun ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.
o att Sala kommun tar fram en handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och

diskriminering utifrån ECCAR:stiopunktsprogram.

Sala, den 29 februari 2016

Med bästa hälsningar,

. :15? _

‘ Beatrice Bjérksliogrgrfpledare, Pemiriistiskt' ' ativ Sala

i F!
Sida l av 1 Feministiskt initiativ

  

 


