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Motion från Miljöpartiet de gröna 
 

Mänskliga rättigheter 
 
 
Regeringskansliet har länge arbetat med att ta fram en strategi för mänskliga rättigheter 
(MR) i Sverige. Strategiarbetet blir en följd av två tidigare nationella handlingsplaner på 
området (skr. 2001/02:83 respektive 2005/06:95).  
 
Regeringen har i de nationella handlingsplanerna för MR betonat kommunernas roll för 
förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Med detta som utgångspunkt tillsatte 
regeringen Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige under perioden 2006-2010. 
Delegationens uppdrag var att stödja kommunerna i deras arbete med att säkerställa att 
rättigheterna respekteras i verksamheten (dir. 2006:27). 
 
År 2010 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) en överenskommelse 
som specifikt syftade till att stärka barnets rättigheter (S2010/4938/SF). År 2013 slöts en ny 
överenskommelse för att stärka barnets rättigheter (S2013/8812/FST). Utgångspunkten för 
överenskommelserna är Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 
2009/10:232). I strategin betonas kommunernas roll i förverkligandet av barnets rättigheter.  
 
År 2014 resulterade dessa utredningar och överenskommelser i en överenskommelse mellan 
Staten och SKL om att stärka arbetet med MR på kommunal nivå. I målet för arbetet med 
överenskommelsen ingår frågor om barnets rättigheter liksom övriga mänskliga rättigheter 
som följer av de internationella åtaganden om MR som Sverige har gjort. 
 
SKL har kartlagt hur och i vilken omfattning kommunerna arbetar med MR. Frågor har ställts 
om ekonomiska resurser avsatts i budgeten, på vilken nivå som beslut fattats, vilka 
kompetens- och utbildningsinsatser som gjorts, på vilket sätt dialog och samarbete sker med 
andra berörda aktörer såsom länsstyrelserna, diskrimineringsombudsmannen, 
barnombudsmannen, Myndigheten för delaktighet samt organisationer inom det civila 
samhället. 
 
SKL:s kartläggning visade 
 

att det oftast saknas beslut om att arbeta med mänskliga rättigheter som ett samlande 
ramverk vilket riskerar att resultera i att rättighetsperspektivet till stor del försvinner 

 

att rättighetsarbetet oftast saknar en hållbar och tydlig struktur och att det råder en stor 
variation i definitioner av mänskliga rättigheter 

 

att det i kommuner som anger att deras arbete med mänskliga rättigheter motsvaras av ett 
värdegrunds- och/eller visionsdokument finns en risk att rättighetsaspekter försvinner, 
eftersom kommunernas tolkning av mänskliga rättigheter endast rör bemötandefrågor.  

 
Danderyd har svarat att det i kommunen görs en uppföljning av arbetet med mänskliga 
rättigheter och att det är kommunfullmäktige som efterfrågar uppföljningen. 
 
Miljöpartiet de gröna i Danderyd anser att MR-frågor rör alla delar av samhället och omfattar 
medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. MR-frågorna är inte 
något som en kommun kan välja att förhålla sig till eller inte och Miljöpartiet vill att  
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kommunfullmäktige ska beakta regeringens strategi angående kommunernas ansvar för 
förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. För att säkerställa att arbetet med MR får 
genomslag måste strategin beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Miljöpartiet de gröna i Danderyd uppmanar kommunfullmäktige att besluta  
 
· att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en övergripande och uppföljningsbar strategi 

för kommunens ansvar för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna 
 

· att ekonomiska medel avsätts för MR-arbetet 
 

· att tjänsteman i ledande befattning utses att ansvara för att MR-arbetet årligen följs upp 
och återrapporteras till kommunfullmäktige 
 

· att strategin fastställs av kommunfullmäktige 
 
 
Danderyd 2015-04-20 
 
 
 
 
Carolin Robson, gruppledare 


