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Förslag om att avsluta medlemskap i europeiska
ECCAR
Kommunfullmäktige beslöt i februari 2014 (KS 2013/677) att Trelleborgs kommun
skulle ansöka om att ansluta sig till det europeiska nätverket för städer mot rasism;
ECCAR. Trelleborgs kommun har sedan slutet av 2014 varit medlem. Sedan samma år
har Trelleborg kommun även ingått i ett svenskt ECCAR-nätverk som samordnas av
SKL. Ansökan till det svenska nätverket undertecknades av kommunstyrelsens
dåvarande ordförande, se bilaga.

Beredning
Europeiska ECCAR-nätverket
Medlemskapet är förbundet med ett åtagande att arbeta i enlighet med koalitionens
tiopunktsprogram mot rasism. I dagsläget är ca 140 städer med i ECCAR1, varav
11 svenska städer. Medlemsavgiften är 500 euro per år.
Tiopunktsprogrammet omfattar städernas olika kompetensområden såsom
utbildning, bostäder och sysselsättning samt kultur och idrott:
1. Vaksamhet mot rasism – dialog med 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
Koalitionsstäderna har åtagit sig att integrera handlingsplanen i sina kommunala
strategier och planer. Medlemsstäderna rapporterar arbetet enligt
tiopunktsprogrammet till ECCARs sekretariat. Trelleborgs kommun lämnade in sin
första rapport till ECCAR våren 2018. Då utlovade ECCAR återkoppling på
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rapporten, vilket dock inte skedde. Trelleborgs kommun har hittills inte aktivt
deltagit i europeiska ECCAR, t.ex. har kommunen inte deltagit på de konferenser
som ECCAR arrangerar. Det finns inte någon utsedd förtroendevald som ska delta
på dessa konferenser. Det är ej heller beslutat vilken/vilka tjänstepersoner som ska
vara representerade på konferenserna. Budget för deltagande saknas. Då
Trelleborgs kommun inte aktivt deltar är frågan om det är meningsfullt att fortsätta
ingå i europeiska ECCAR-nätverket.
Svenska ECCAR-nätverket
Utöver det europeiska nätverket finns ett svenskt ECCAR-nätverk som samordnas
av SKL; Svenska kommuner mot diskriminering och rasism. I nätverket ingår
kommuner som vill arbeta utifrån ECCAR:s tiopunktsprogram, några ingår även i
europeiska ECCAR. Nätverket träffas fyra-fem gånger/år för erfarenhetsutbyte och
kompetenshöjande insatser. Samordnaren för ANDT och barnkonventionen har
deltagit cirka två gånger/år. Någon utsedd förtroendevald representant finns ej.
Träffarna är kostnadsfria, men kostnad för resa/logi tillkommer. Det kan (beroende
på programinnehåll) vara relevant att delta på en del av träffarna.
Ny regional MR-plattform
Det senaste året har Länsstyrelsen Skåne och SKL startat en pilotverksamhet kring
en kompetensplattform om mänskliga rättigheter (MR) i Skåne. Tanken är att
denna ska bidra till ett mer samordnat, systematiskt och praktiskt arbete för
mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt i kommuner och andra
offentliga organisationer i Skåne. Syftet är att möjliggöra möten för lärande,
erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning. Kärnan i mötena är det
rättighetsbaserade arbetssättet och på vilket sätt kunskap och kapacitet i att arbeta
rättighetsbaserat kan förstärkas. Det är Skånes utmaningar som står i fokus för
mötena. Deltagarna styr innehåll för kommande träffar. Att delta i MR-plattformen
kan (jämfört med svenska ECCAR-nätverket) vara mer relevant i syfte att nätverka
och utbyta erfarenheter med andra skånska aktörer. Deltagandet är kostnadsfritt.

Barnchecklistan
Att avsluta medlemskapet i europeiska ECCAR bedöms ej ha någon påverkan på
barn och unga i Trelleborgs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att Trelleborgs kommun från och med 2020 avsäger sig medlemskapet i europeiska
ECCAR.
att Trelleborgs kommun fortsätter att ingå i det svenska ECCAR-nätverket och
deltar på nätverksträffar utifrån behov.
att Trelleborgs kommun bevakar och utifrån behov deltar i den skånska MRplattformen.

Skickas till
Hållbar utveckling

