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Motion 8/2016 - MR-pris för särskilda insatser på
kommunal nivå
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 8/2016 – MR-pris för särskilda insatser på kommunal
nivå enligt den reviderade ärendebeskrivningen.
Reservation
Feministiskt Initiativ till förmån för sitt yrkande:

Ärendebeskrivning
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-29 väckt motion har
Lykke Brodin (FI) och Filip Hallbäck (FI) att kommunstyrelsen i samråd
med andra berörda styrelser, nämnder och/eller utskott får i uppdrag att
utforma och stifta en årlig utmärkelse som tilldelas enskilda personer
och/eller organisationer inom kommunens gränser, för särskilda insatser
att stärka de mänskliga rättigheterna (observera att detta endast gäller
partipolitiskt obunden aktivism).
Internationella enhetens yttrande
Det finns stort behov av kompetensutvecklande insatser och olika typer
av kunskapshöjande insatser inom området med syftet att öka förståelsen
för de mänskliga rättigheterna som relevanta för den svenska vardagen
och för ungdomars och andra människors förhållningssätt både till
varandra och till samhället i stort.
Umeåregionen har haft ett liknande pris som motionsställaren föreslår,
Umeåregionens Integrationspris, vars syfte var att uppmärksamma
företag och föreningar som jobbat med integration på olika sätt. Dock
med anledning av att arbetet kring priset blev oproportionerligt stort
valde man att lägga ner priset och att fortsätta utveckla Umeåregionens
gemensamma flyktingmottagning. Umeå kommun behöver mobilisera på
bred front kring mänskliga rättighetsfrågorna så att frågorna lyfts till ytan
och tas på allvar av alla medborgare. Ett MR-pris sätter fokus på några
enskilda insatser som säkert skulle vara fina insatser, men Umeå kommun
måste ha ett bredare fokus på MR-frågorna än på särskilda insatser.
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Stockholm stad har instiftat ett antal olika priser; Katarina Taikon, Nelson
Mandelapriset, S:t Julianpriset och Trygghetspriset. Umeå kommun har
varken personella eller ekonomiska resurser att jobba som dem.
Katarina Taikonpriset
Syfte: uppmärksamma och premiera människorättsförsvarare som genom
sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt främjar och skyddar de mänskliga
rättigheterna i Stockholms stad. Pris: 100 000 kronor.
Nelson Mandela-priset
Syfte: att premiera och uppmärksamma eldsjälar som på ett förtjänstfullt
sätt genom sitt engagemang och sitt arbete gjort särskilt goda insatser för
ökad jämlikhet och integration. Pris: 50 000 kronor.
S:t Julian-priset
Syfte: belöna arbete som görs för att inkludera människor med
funktionsnedsättning i samhället. Pris: ett diplom.
Trygghetspris
Syfte: öka stockholmarnas upplevelse av trygghet och minska oron för att
utsättas för brott. Pris: 50 000 kr.

Beslutsunderlag
Motionen
Beredningsansvarig
Cathrin Alenskär, internationell chef

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen.
Anders Ågren (M) – Avslag till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet
beslutat föreslå att motionen avslås.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Ulrica Westerlund (L) och Nasser
Mosleh (MP) – enligt arbetsutskottets förslag (avslag) men med
revidering av ärendebeskrivningen, att följande stycke utgår: Nämnderna
i Umeå kommun ansvarar för sina sakområden och behöver jobba in mål
för sina verksamheter kring hur man ska förhålla sig till Umeå kommuns
arbete med de mänskliga rättigheterna. Detta arbete bör ägas av
respektive nämnd och ingå i respektive nämnds verksamhetsplanering så
att konkreta mål sätts upp och arbetet synliggörs i verksamheterna. För
att Umeå kommun ska få ett hållbart arbete med de mänskliga
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 3 av 3
Umeå kommun
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2016-10-31

rättigheterna måste varje nämnd ta sitt ansvar. Det blir en effektiv och
hållbar användning av resurser.
Lennart Arvidsson (V) – bifall till motionen
Propositionsordning som godkänns
Efter förslag från Hans Lindberg m fl enas kommunstyrelsen om att texten
ovan utgår ur ärendebeskrivningen.
Avslag mot bifall till motionen. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå motionen enligt den reviderade ärendebeskrivningen.
Reservation
Lennart Arvidsson (V)

Kommunfullmäktiges beslutsordning
Följande yttrar sig:
Filip Hallbäck, Margareta Rönngren, Ulrika Edman och Anders Sellström.
Yrkanden
Margareta Rönngren (S), Anders Sellström (KD) – Bifall till
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Filip Hallbäck (FI), Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen.
Propositionsordning som godkänns
Kommunstyrelsens förslag (avslag) mot Filip Hallbäcks m fl yrkande
(bifall). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
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