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Rådets uppgifter  
Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns nämnder och bolag 
och komma med synpunkter och rekommendationer till samtliga nämnder och styrelser i 
frågor som gäller mänskliga rättigheter. 

Rådet ska genomföra sitt uppdrag genom samråd och ömsesidig information, mellan 
företrädare från civilsamhället och kommunstyrelsen samt respektive nämnd. Rådet ska 
samordna kommunens arbete för mänskliga rättigheter och se till att alla kommunens 
verksamheter arbetar aktivt mot diskriminering. Rådet följer och ger råd i kommunens 
arbete för mänskliga rättigheter såsom utvecklandet av ett jämställt, antirasistiskt, icke-
diskriminerade och tillgängligt arbetssätt. Det ska göra det lättare för samtliga nämnder och 
bolag att se över sin verksamhet och stärka ett människorättsbaserat arbetssätt. Allmänna 
frågor som berör levnadsförhållanden utifrån de mänskliga rättigheterna behandlas i rådet, 
men inte ärenden som rör en-skild person. Rådets ledamöter ska särskilt bevaka hur 
kommunen tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige 
har anslutit sig till och är en resurs för kommunens alla verksamheter inom sitt område. 

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och viktiga förändringar som berör 
mänskliga rättigheter. Dialog med rådet ska ske i så tidigt skede att syn-punkter och förslag 
kan påverka ärendets handläggning. 

Rådet samverkar med kommunens nämnder och styrelser om utbildning av medar-betare, 
förtroendevalda och chefer inom kommunens verksamheter, anordnar kon-ferenser och 
verkar för att öka kännedomen om mänskliga rättigheter bland alingsåsarna. Rådet ska även 
samla organisationer som kan bidra med kunskap i arbetet för mänskliga rättigheter. Det 
ska fungera som ett forum för dialog mellan civilsamhället, rådet och politiker. Rådet ska 
sedan förmedla synpunkter till andra nämnder och styrelser inom Alingsås kommun. 

 

Rådets sammansättning 
Rådet är knutet till kommunstyrelsen som hanterar organisatoriska frågor rörande rådet. 
Rådet består av 15 ledamöter där 4 ledamöter från kommunstyrelsen 11 ledamöter 
företrädare för civilsamhället, varav 9 ledamöter är från föreningar och 2 ledamöter är från 
ungdomsrådet. De senare behöver inte vara föreningsanslutna, men ska ha intresse för/vara 
insatta i mänskliga rättighetsfrågor och kan väljas för kortare tid, men minst 1 år.  

De föreningar, med betalande medlemmar, som finns i kommunen eller har medlemmar 
från Alingsås kommun och som bedriver organiserad och samhällsinriktad verksamhet kan 
beredas representation i rådet.  

Ansökan om plats i rådet ställs till kommunstyrelsen som utser föreningar utifrån följande 
kriterier: 

• Rådet bör innehålla representanter från exempelvis funktionshinderrörelsen, 
Idrottsrörelsen, trossamfund, hjälporganisationer, kulturföreningar, 
pensionärsföreningar, ungdomsfullmäktige. 

• Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer. 
• Trossamfund ska vara registrerade hos kammarkollegiet och ha ett 

organisationsnummer 
• De som söker ska vara drivande i frågor som rör mänskliga rättigheter. 



 
 

• Aktiva inom kommunens geografiska område. 
• Tydligt socialt engagemang. 
• Fokus på att hjälpa utsatta grupper i samhället. 

De föreningar som kommunstyrelsen väljer ska ingå i rådet, föreslår sina representanter 
genom beslut som delges kommunstyrelsen. Representanterna ska vara aktiv medlem i en 
förening/organisation i Alingsås kommun.  

Rådet kan utse arbetsgrupper för olika frågor, där antal möten med mera beslutas av 
kommunstyrelsen.  

 
Rådets organisation och arbetsformer 
Kommunstyrelsen utser en av nämndens ledamöter till ordförande samt vice ordförande i 
rådet. Kommunstyrelsen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Rådet kan vid behov sammanträda oftare. 
Önskemål om ytterligare sammanträde, utöver de fyra ordinarie, ska tillställas 
kommunstyrelsen. 

Skriftlig kallelse inklusive föredragningslista skickas, på ordförandes begäran, till rådets 
ledamöter minst en vecka före sammanträdesdagen. Rådets ställningstaganden och initiativ 
ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter och ersättare, 
kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder/bolag. Protokollen förs på ordförandens 
ansvar. Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och 
beslutförhet. 
 
 
Utbildning 
Rådet ska varje mandatperiod ha utbildningstillfällen vars omfattning och innehåll bestäms 
av kommunstyrelsen, efter samråd med rådet. 
 
 
Ersättning 
Till föreningarnas representanter utbetalas ersättningar samt traktamenten och 
resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda ersättningsreglerna för 
förtroendevalda. 
 
 
Ändring av regler 
Dessa regler har beslutats av kommunstyrelsen. Ändringar av regler kan aktualiseras i Rådet för 
mänskliga rättigheter och kommunstyrelsen. Ändring beslutas av kommunstyrelsen. 
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