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Uppdrag angående kompetensutveckling om mänskliga rättigheter för
statligt anställda
Regeringens beslut

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att utarbeta och genomföra
ett övergripande program för kompetensutvecklingsinsatser om de
mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer inom
statsförvaltningen. Arbetet ska inkludera bland annat framtagande av
utbildningsmaterial och metoder för spridning av materialet. Som ett
första steg i arbetet ska en inventering av befintliga projekt eller program
för utbildning om de mänskliga rättigheterna för statligt anställda göras.
Därefter ska utbildningsinsatser riktas till ett urval av statliga
myndigheter vars verksamhet särskilt tydligt aktualiserar frågor om
mänskliga rättigheter.
Arbetet ska ske i dialog med myndigheter vars verksamhet har en nära
koppling till främjandet av mänskliga rättigheter, såsom länsstyrelserna,
Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen och Myndigheten
för delaktighet.
Uppsala universitet beviljas ersättning med 3 000 000 kronor för arbetet
under 2014. Regeringen har för avsikt att avsätta ytterligare 5 000 000
kronor per år för uppdraget för 2015 och 2016, under förutsättning att
riksdagen anvisar medel för ändamålet.
Medlen betalas ut av Kammarkollegiet efter rekvisition från Uppsala
universitet. Rekvisitionen ska lämnas in senast den 1 oktober 2014 till
Kammarkollegiet. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska
betalas tillbaka till Kammarkollegiet, bankgironummer 5052-5781, senast
den 1 mars 2015. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 1
Rikets styrelse uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati,
anslagspost 14.
Uppsala universitet ska senast den 15 februari 2015 redovisa ett
övergripande program för kompetensutvecklingsinsatser om de
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mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer inom
statsförvaltningen. Redovisningen bör innehålla förslag på
utbildningsmaterial, metoder för hur detta material ska spridas samt en
uppskattning av kostnaden för respektive del. En ekonomisk redovisning
avseende 2014 ska lämnas senast den 31 mar 2015. Därefter ska arbetet
redovisas årligen senast den 31 mars. Slutredovisning ska ske senast den
1 oktober 2017 och innehålla förslag på hur utbildningen fortsättningsvis
ska förvaltas och utvecklas. I samband med de årliga redovisningarna
och slutredovisningen ska även en ekonomisk redovisning lämnas.
Redovisningarna skickas in till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet).
Ärendet

Regeringen har tidigare aviserat att en strategi för mänskliga rättigheter i
Sverige ska överlämnas till riksdagen. Strategin utarbetas mot bakgrund
av bl.a. slutbetänkandet från Delegationen för mänskliga rättigheter i
Sverige (SOU 2010:70) och utvärderingen av den andra nationella
handlingsplanen för mänskliga rättigheter (SOU 2011:29). Arbetet är
inriktat på att främja ett fortsatt systematiskt arbete med mänskliga
rättigheter i Sverige.
De rättigheter som uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna och de konventioner som därefter har utvecklats och
ratificerats av Sverige utgör ett normsystem som är utformat för att den
offentliga makten ska utövas med en grundläggande respekt för
individen. Det är därför av vikt att statligt anställda har kunskap om de
mänskliga rättigheterna och vilka skyldigheter dessa rättigheter innebär
för den statliga verksamheten, så att kränkningar av rättigheterna kan
förebyggas och förhindras.
I ovan nämnda betänkanden konstateras att det saknas en mer
övergripande strategi för kompetensuppbyggnad och långsiktig
kompetensförsörjning om mänskliga rättigheter inom staten.
Delegationen (SOU 2010:70) och utvärderaren (SOU 2011:29) har
föreslagit att regeringen ska ge Kompetensrådet för utveckling i staten
(Krus) i uppdrag att utarbeta en sådan strategi. Krus avvecklades
emellertid den 31 december 2012. I stället bör medel för detta ändamål
ges till Uppsala universitet, som sedan den 1 juli 2013 förvaltar sex
webbutbildningar, vilka på regeringens uppdrag har tagits fram av Krus.
De mänskliga rättigheterna omfattar många perspektiv och
samhällsområden. Syftet med uppdraget är att de utvalda
myndigheternas personal ska ha tillräcklig kännedom om de mänskliga
rättigheterna och deras innebörd för att kunna känna igen situationer där
rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.
Det är därför angeläget att det utbildningsmaterial som tas fram kan
anpassas till såväl myndigheternas olika behov som olika behov inom
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respektive myndighet. Målsättningen är att de utbildningar som tas fram
inom ramen för arbetet ska kunna integreras i de utvalda myndigheternas
ordinarie verksamhet och även spridas till andra myndigheter.
De mänskliga rättigheterna är en förenande bas för flera tvärsektoriella
frågor och perspektiv. En viktig del av arbetet inom uppdraget är därför
att beakta hur konventionsåtaganden om bl.a. barnets rättigheter,
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskriminering,
jämställdhet och de nationella minoriteternas rättigheter styr
myndigheters arbete. Redan i dag har bl.a. Barnombudsmannen,
Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet och
länsstyrelserna uppdrag med nära koppling till främjandet av mänskliga
rättigheter inom flera av dessa perspektiv och områden. Arbetet med att
utforma och genomföra utbildningsinsatser inom ramarna för detta
uppdrag ska därför ske i dialog med dessa myndigheter.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Moa Östberg

Kopia till
Utbildningsdepartementet/UH
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SFÖ
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O)
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco-S)
Facket för Service och kommunikation (SEKO)
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Myndigheten för delaktighet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Skåne län
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Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län

