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Motion angående mänskliga rättigheter
Ärendet
Carolin Robson (MP) har den 20 april 2015 lämnat en motion i kommunfullmäktige angående mänskliga rättigheter (MR). Motionären 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 MRarbetet årligen följs upp och återrapporteras till kommunfullmäktige
att strategin fastställs av kommunfullmäktige

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
produktionsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Kommunledningskontorets yttrande
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
produktionsstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. Av de yttranden som
lämnades som svar på remissen framgår att ingen av nämnderna förespråkar
ett framtagande av en strategi särskilt inriktad på mänskliga rättigheter.
Istället hänvisas till befintliga regelverk och det arbete som görs redan idag
inom kommunens verksamheter. Hänvisningar till kommunens målmodell
görs, vad gäller styrning och uppföljning av arbetet. Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömning och menar att tillskapandet av separata,
parallella styrdokument riskerar resultera i en spretig styrning.
Kommunen ingår i länsstyrelsens nätverk avseende mänskliga rättigheter, i
vilka bland andra SKL och ett flertal kommuner deltar. Nätverket är en källa
till inspiration för hur arbetet med mänskliga rättigheter kan organiseras.
Det sker mycket som på olika sätt stödjer mänskliga rättigheter inom ramen
för ordinarie verksamhet i kommunen.
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Skolan styrs av nationella och lokala styrdokument och har en viktig uppgift
att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar
på. Detta sker genom att säkerställa att verksamheten är tillgänglig för alla
barn och elever och att de ges möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina
förutsättningar i ett klimat där olikheter tas tillvara.
Även inom äldreomsorgen råder stort individfokus, där den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet ska värnas.
Socialkontorets verksamhet har även den en stark koppling till mänskliga
rättigheter. Bland annat ges stöd till personer som till exempel har utsatts för
hedersrelaterade frågor och våld i nära relationer. De har även gruppverksamhet som stödjer både barn och deras föräldrar. Även hanteringen av
flyktingmottagandet är givetvis bidragande vad gäller mänskliga rättigheter.
Slutligen bör bibliotekens verksamhet som redskap för demokratin och en
garant för yttrandefriheten lyftas fram. Bibliotekens service riktar sig till
alla, oavsett bakgrund, kön etcetera. För att stärka detta arbetar biblioteken
för ett brett utbud av böcker och annan media, och digitala tjänster som
gynnar flerspråkighet, mångfald med mera. Träffpunkt Enebyberg, i vilket
biblioteket ingår, är HBTQ-certifierat (hetero-, bi-, trans- och queerpersoner). Fritidsverksamheten strävar för en ökad tillgänglighet till idrottsanläggningar och fritids- och rekreationsområden även för personer med
funktionsnedsättning, samt säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till elitsatsningar. Utbildnings- och kulturkontoret arbetar
genom informationsinsatser för ökad tolerans och integration genom att
uppmärksamma till exempel våldsbejakande extremism, näthat och utanförskap.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Agneta Sjöberg
Kvalitetschef

Bilaga:
1. Motion från Miljöpartiet de gröna – Mänskliga rättigheter
2. Socialnämndens protokoll, 2015-12-07, § 133
3. Socialkontorets tjänsteutlåtande, daterat 2015-11-16
4. Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2016-05-12, § 20
5. Utbildnings-och kulturkontorets tjänsteutlåtande, daterat 2016-04-07
6. Utbildningsnämndens protokoll, 2016-05-03, § 37
7. Utbildnings-och kulturkontorets tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-29
8. Produktionsutskottets protokoll, 2016-05-11, § 17
9. Produktionskontorets tjänsteutlåtande, daterat 2016-03-30

Exp: Socialnämnden, kultur-och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och produktionsutskottet.

