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Beslut - Svar på motion från (V) om att stärka Västerås stads
antirasistiska arbete
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Reservation
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag enligt följande:
"Att kommunen ska jobba mer med diskrimineringsfrågor på olika sätt är bra
men det antirastiska arbetet kräver en egen särskild satsning. Om vi ska vara
en kommun för alla måste det också vara tydligt att vi vågar satsa på frågor
som antirasism. Rasism är något som är verklighet för stora delar av
kommunens invånare, det är något som påverkar människors livsvillkor och
folkhälsa.
Västerås stad behöver jobba medvetet och målinriktat med att
medvetandegöra organisationen kring rasism. Precis som vi tidigare har
arbetat och arbetar kring jämställdhet och hbtq. Svaret som ges om den
första att-satsen, att det är samma chefer och verksamheter som kommer
äska pengar som annars också gör det borde visa på varför den här motionen
är viktig. Det borde vara viktigt för stadens alla chefer och verksamheter att
vilja utveckla kompentensen hos sig själva och medarbetarna. Vi har en lång
väg kvar och det borde därför vara en självklarhet att fler ska uppmuntras att
jobba med antirasism.
Vänsterpartiet la 2016 en motion om att ansöka om medlemskap i ECCAR
som fick bifall. Vår ambition var att vi skulle jobba aktivt med frågor kring
antirasism och stärka upp det arbetet.
Det räcker inte med att skicka med punktlistan för vad det ska innebära att
vara med i ECCAR, utan det viktiga är hur det är synligt för oss som
kommun. I dagsläget är det nog få som kan svara på den frågan eller ens vet
att vi är med där. Även om det finns ambitioner att baka in det på olika håll
för staden så har vi varit med i ECCAR sedan 2016. Arbetet går för långsamt
och det behövs göras mer.
En av punkterna i ECCAR:s tiopunktsplan är nr 8 ”Utmana diskriminering
och rasism genom utbildning”. Detta sker inte i dagsläget och om vi ska vara
ärliga uppfyller inte Västerås stad tiopunktsprogrammet särskilt väl.
Västerås stad behöver börja prioritera det antirastiska arbetet på allvar.
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De svar som ges om motionens andra att-sats visar på att det behövs en
bredare kunskap i frågan. Forum för Levande historia är en del i arbetet men
att tro att det är svaret på lösningen som motionen efterfrågar är att
förminska motionens intention. Det finns en bred kompetens i frågan, där
många organisationer jobbar aktivt för att motverka rasism och mycket att
lärdom från. Ett exempel som jobbar väldigt aktivt är Expo. Det att-satsen
också efterfrågar är att undersöka hur andra kommuner jobbat med frågan
och där finns inget tydligt svar. Vilka exempel har varit lyckade, vad kan vi
dra för lärdom från dessa? Från Vänsterpartiets sida är vi inte nöjda med de
svar som inkommit och kommer fortsätta trycka på i arbetet mot rasism."
Särskilt yttrande
Hawar Asaiesh (V) inkommer med ett särskilt yttrande:
"Att kommunen ska jobba mer med diskrimineringsfrågor på olika sätt är bra
men det antirastiska arbetet kräver en egen särskild satsning. Om vi ska vara
en kommun för alla måste det också vara tydligt att vi vågar satsa på frågor
som antirasism. Rasism är något som är verklighet för stora delar av
kommunens invånare, det är något som påverkar människors livsvillkor och
folkhälsa.
Västerås stad behöver jobba medvetet och målinriktat med att
medvetandegöra organisationen kring rasism. Precis som vi tidigare har
arbetat och arbetar kring jämställdhet och hbtq. Svaret som ges om den
första att-satsen, att det är samma chefer och verksamheter som kommer
äska pengar som annars också gör det borde visa på varför den här motionen
är viktig. Det borde vara viktigt för stadens alla chefer och verksamheter att
vilja utveckla kompentensen hos sig själva och medarbetarna. Vi har en lång
väg kvar och det borde därför vara en självklarhet att fler ska uppmuntras att
jobba med antirasism.
Vänsterpartiet la 2016 en motion om att ansöka om medlemskap i ECCAR
som fick bifall. Vår ambition var att vi skulle jobba aktivt med frågor kring
antirasism och stärka upp det arbetet.
Det räcker inte med att skicka med punktlistan för vad det ska innebära att
vara med i ECCAR, utan det viktiga är hur det är synligt för oss som
kommun. I dagsläget är det nog få som kan svara på den frågan eller ens vet
att vi är med där. Även om det finns ambitioner att baka in det på olika håll
för staden så har vi varit med i ECCAR sedan 2016. Arbetet går för långsamt
och det behövs göras mer.
En av punkterna i ECCAR:s tiopunktsplan är nr 8 ”Utmana diskriminering
och rasism genom utbildning”. Detta sker inte i dagsläget och om vi ska vara
ärliga uppfyller inte Västerås stad tiopunktsprogrammet särskilt väl.
Västerås stad behöver börja prioritera det antirastiska arbetet på allvar.
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De svar som ges om motionens andra att-sats visar på att det behövs en
bredare kunskap i frågan. Forum för Levande historia är en del i arbetet men
att tro att det är svaret på lösningen som motionen efterfrågar är att
förminska motionens intention. Det finns en bred kompetens i frågan, där
många organisationer jobbar aktivt för att motverka rasism och mycket att
lärdom från. Ett exempel som jobbar väldigt aktivt är Expo. Det att-satsen
också efterfrågar är att undersöka hur andra kommuner jobbat med frågan
och där finns inget tydligt svar. Vilka exempel har varit lyckade, vad kan vi
dra för lärdom från dessa? Från Vänsterpartiets sida är vi inte nöjda med de
svar som inkommit och kommer fortsätta trycka på i arbetet mot rasism."
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Viktoria Bagi och Olle
Kvarnryd, samtliga från (V) har i en motion med rubriken Motion från (V)
om att stärka Västerås stads antirasistiska arbete föreslagit:
- att införa en öronmärkt antirasistisk miljon under kommunstyrelsen varje år
som förvaltningar och verksamheter kan söka pengar från för att arbeta med
antirasism (exempelvis utbildningar och workshops) i enlighet med
motionens intentioner
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lista på ett antal
organisationer, föreläsare och material som andra kommuner har använt sig
av vid liknande satsningar gällande antirasism.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2020 § 162 KS 2020/00906-10.4.3
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första att-sats avslås och att
motionens andra att-sats inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot
bakgrund av att arbetet mot rasism är likt arbetet med barnrätt, jämställdhet
och tillgänglighet: Det får bäst effekt när vi arbetar med det systematiskt och
långsiktigt, i samtliga processer och i alla de samhällstjänster vi
tillhandahåller. Erfarenheter från tidigare arbete med att tillhandahålla stöd
från en öronmärkt pott pengar visar att det ofta är chefer och verksamheter
som redan arbetar aktivt med frågorna som äskar pengar från potten. Arbetet
med antirasism behöver därför bakas in i stadens styrning och HR-processer
för att få bästa effekt. Arbete pågår för att konkretisera denna styrning
kopplat till social hållbarhet genom en handlingsplan för social hållbarhet
som planeras vara klar vårterminen 2021. Inom HR har värdegrunden
ytterligare förtydligats och kopplats till mänskliga rättigheter genom
Västerås stads Bemötandekod.
Sedan 2016 ingår Västerås stad i det nationella nätverket för European
Coalition of Citiec Against Racism (ECCAR) efter ett beslut i
kommunstyrelsen. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och
Regioner. ECCAR har en tiopunktsplan som Västerås stad i och med inträde
i nätverket har åtagit sig att arbeta med. Punkterna är följande:
Konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen
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Integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem
Erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism
Informera om gällande rättigheter och skyldigheter
Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
Säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och
välfärdsleverantör
Erbjuda lika tillgång till bostäder
Utmana diskriminering och rasism genom utbildning
Bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen
Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering
Dessa punkter utgör basen för arbete för social hållbarhet och ickediskriminering. Arbete pågår för att förverkliga punkterna inom projekt
såsom Fokus Hammarby, Bostadsförsörjningsprogram och handlingsplan
likväl som inom HRs framtagande av aktiva åtgärder som är direkt kopplad
till diskrimineringslagen. Ambitionen för 2021 är att genom en bättre
styrning och organisering som utgår ifrån kommande handlingsplan för
social hållbarhet samordna det antirasistiska arbetet och systematisera det
mer under målområde inkludering, samhandling och demokrati. Det betyder
att arbetet kommer att följas upp årligen och att en nulägesanalys görs 2021
som bas för uppföljning. Tidigare har inga samlade analyser av läget gjorts
på området.
När det gäller att ta fram en lista på organisationer och föreläsare som kan
användas för satsningar att jobba med antirasism så har Forum för levande
historia en mängd bra föreläsare kopplade till sig. Forum för levande historia
är en statlig myndighet som har fått regeringens uppdrag att utbilda om
rasism i historien och idag. Detta uppdrag har de kopplat till den nationella
planen för att motverka rasism och andra former av fientlighet och hatbrott.
På Forum för levande historia finns idag flera webbutbildningar som
regeringen beslutat ska vara gratis från 2021. Även beställda föreläsningar
för kommuner och specifikt riktade mot skolan och socialtjänst är
kostnadsfria.
Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats avslås och att
andra att-satsen inte föranleder ytterligare åtgärd mot bakgrund av att
myndigheten Forum för levande historia tillhandahåller föreläsningar och
digitala utbildningar om rasism för att bättre arbeta antirasistiskt. Samtliga
dessa utbildningar kommer att vara gratis från 2021. Det antirasistiska
arbetet och arbetet med att motverka diskriminering av olika slag kommer
även att tydligare inarbetas i styrningen kopplat till social hållbarhet och
inom HR genom Bemötandekoden och aktiva åtgärder under 2021.
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
motionen från Anna Maria Romlid (V), dels bifall till stadsledningskontorets
förslag från Vicki Skure Eriksson (C). Ordföranden föreslår en
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
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Svar på Motion från (V) om att stärka Västerås stads
antirasistiska arbete
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Viktoria Bagi och Olle
Kvarnryd, samtliga från (V) har i en motion med rubriken Motion från (V)
om att stärka Västerås stads antirasistiska arbete föreslagit:
- att införa en öronmärkt antirasistisk miljon under kommunstyrelsen varje år
som förvaltningar och verksamheter kan söka pengar från för att arbeta med
antirasism (exempelvis utbildningar och workshops) i enlighet med
motionens intentioner
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lista på ett antal
organisationer, föreläsare och material som andra kommuner har använt sig
av vid liknande satsningar gällande antirasism.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2020 § 162 KS 2020/00906-10.4.3
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första att-sats avslås och att
motionens andra att-sats inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot
bakgrund av att arbetet mot rasism är likt arbetet med barnrätt, jämställdhet
och tillgänglighet: Det får bäst effekt när vi arbetar med det systematiskt och
långsiktigt, i samtliga processer och i alla de samhällstjänster vi
tillhandahåller. Erfarenheter från tidigare arbete med att tillhandahålla stöd
från en öronmärkt pott pengar visar att det ofta är chefer och verksamheter
som redan arbetar aktivt med frågorna som äskar pengar från potten. Arbetet
med antirasism behöver därför bakas in i stadens styrning och HR-processer
för att få bästa effekt. Arbete pågår för att konkretisera denna styrning
kopplat till social hållbarhet genom en handlingsplan för social hållbarhet
som planeras vara klar vårterminen 2021. Inom HR har värdegrunden
ytterligare förtydligats och kopplats till mänskliga rättigheter genom
Västerås stads Bemötandekod.
Sedan 2016 ingår Västerås stad i det nationella nätverket för European
Coalition of Citiec Against Racism (ECCAR) efter ett beslut i
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kommunstyrelsen. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och
Regioner. ECCAR har en tiopunktsplan som Västerås stad i och med inträde
i nätverket har åtagit sig att arbeta med. Punkterna är följande:
1. Konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen
2. Integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem
3. Erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och
rasism
4. Informera om gällande rättigheter och skyldigheter
5. Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
6. Säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och
välfärdsleverantör
7. Erbjuda lika tillgång till bostäder
8. Utmana diskriminering och rasism genom utbildning
9. Bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen
10. Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering
Dessa punkter utgör basen för arbete för social hållbarhet och ickediskriminering. Arbete pågår för att förverkliga punkterna inom projekt
såsom Fokus Hammarby, Bostadsförsörjningsprogram och handlingsplan
likväl som inom HRs framtagande av aktiva åtgärder som är direkt kopplad
till diskrimineringslagen. Ambitionen för 2021 är att genom en bättre
styrning och organisering som utgår ifrån kommande handlingsplan för
social hållbarhet samordna det antirasistiska arbetet och systematisera det
mer under målområde inkludering, samhandling och demokrati. Det betyder
att arbetet kommer att följas upp årligen och att en nulägesanalys görs 2021
som bas för uppföljning. Tidigare har inga samlade analyser av läget gjorts
på området.
När det gäller att ta fram en lista på organisationer och föreläsare som kan
användas för satsningar att jobba med antirasism så har Forum för levande
historia en mängd bra föreläsare kopplade till sig. Forum för levande historia
är en statlig myndighet som har fått regeringens uppdrag att utbilda om
rasism i historien och idag. Detta uppdrag har de kopplat till den nationella
planen för att motverka rasism och andra former av fientlighet och hatbrott.
På Forum för levande historia finns idag flera webbutbildningar som
regeringen beslutat ska vara gratis från 2021. Även beställda föreläsningar
för kommuner och specifikt riktade mot skolan och socialtjänst är
kostnadsfria.
Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats avslås och att
andra att-satsen inte föranleder ytterligare åtgärd mot bakgrund av att
myndigheten Forum för levande historia tillhandahåller föreläsningar och
digitala utbildningar om rasism för att bättre arbeta antirasistiskt. Samtliga
dessa utbildningar kommer att vara gratis från 2021. Det antirasistiska
arbetet och arbetet med att motverka diskriminering av olika slag kommer
även att tydligare inarbetas i styrningen kopplat till social hållbarhet och
inom HR genom Bemötandekoden och aktiva åtgärder under 2021.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget medför ingen ekonomisk effekt.
Hållbar utveckling
Det finns olika former av rasism i samhället. På strukturell samhällsnivå kan
det handla om medievinkling, diskriminering och populärkultur som kränker
eller diskriminerar. Organiserad rasism finns i olika rörelser. På individnivå
handlar rasism om föreställningar såsom rasfördomar som tar sig i uttryck
som kränkningar eller hatbrott.
Att utsättas för rasism eller andra former av fientlighet påverkar individers
hälsa negativt. Rasism på strukturell nivå uppstår ofta oavsiktligt, som en
följd av att inte inkludera personer med olika bakgrund i beslut och därmed
utgå från majoritetens synsätt. Häri finns både likheter med men också
samband till jämställdhet, barnrätt, funktionsrättsfrågor, HBTQI och andra
mänskliga rättighetsfrågor. Dessa frågor har givit upphov till de ledord som
Agenda 2030 förespråkar: Ingen ska lämnas utanför, för att visa på vikten av
att genomföra samtliga 169 mål så att alla invånare kan ta del av dess
effekter samt att alla kan delta på lika villkor. I Västerås stads program för
sociala hållbarhet är målbilden som kan kopplas till Ingen ska lämnas
utanför jämlika villkor tillsammans med tillit och framtidstro.
När individer möter rasism eller andra former av fientlighet i bemötande från
myndigheter men också i kommunikationshänseende eller samhällstjänsters
utformning leder det till att personer som utsätts får sämre tillit till samhället
såväl som personer i sin omgivning. På så sätt är rasism ett
demokratiproblem och ett hot mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör verksamhetsområde
strategisk samhällsutveckling

