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§ 26

Motionssvar – Ingen kommun är en ö (KS17/39)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen
Deltar ej i beslut
Hanna Svensson (S) deltar inte i beslutet.
_____
Yrkande
Adam Reuterskiöld (M) yrkar att motionen ska avslås.
Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska avslås.
_____

Sammanfattning
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att Ekerö kommun ansöker om medlemskap i
European Coalition of Cities Against Rasism (ECCAR) och jobbar aktivt i enlighet
med det 10-punktsprogram som de antagit.
ECCAR:S tiopunktprogram rör områden som i stor utsträckning omfattas av svensk
lagstiftning och där det är självklart för Ekerö kommun att bedriva ett aktivt arbete
och ha olika aktiviteter eller insatser.
Kommunen tar del av och inspireras av många olika exempel och är aktiv i flera
nätverk, inte minst inom Stockholms län, som knyter an till frågorna som omfattas av
ECCAR:s tiopunktsprogram. Deltagande i ytterligare ett nätverk, av t ex den karaktär
som ECCAR utgör, kräver att personella resurser avsätts för detta.
I SKL:s sammanställning av arbetet som kommuner i nätverket gjort framgår det att
arbetet har stor bredd och omfattar huvuddelen av den kommunala verksamheten
och att det är viktigt att inkludera frågor om diskriminering och närbesläktade frågor
i det ordinarie styr och ledningssystemet. Kommunledningskontoret delar den synen
och menar att ett medlemskap i ECCAR inte är nödvändigt för att nå ett gott resultat
inom området. Motionen föreslås därför avslås.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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