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Kulturdepartementet

Försäkringskassan
103 51 Stockholm

Uppdrag till Försäkringskassan att sprida erfarenheter och
kunskaper utifrån sitt arbete med mänskliga rättigheter

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att utifrån sitt arbete med
mänskliga rättigheter sprida erfarenheter och kunskaper till andra statliga
myndigheter. Försäkringskassan har ett pågående arbete med att ta fram ett
utbildningsmaterial på teman inom området mänskliga rättigheter. Materialet
ska bidra till kompetensutveckling, diskussion och reflektion och utgår från
allmängiltiga händelser som kan vara relevanta även för andra myndigheter.
Genom att Försäkringskassan sprider sina erfarenheter och kunskaper
utifrån arbetet kan andra myndigheter få stöd och inspiration i sitt arbete
med mänskliga rättigheter.
Uppdraget ska bidra till att öka samordning och ett systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet i enlighet med regeringens
strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.
Erfarenheter och kunskaper utifrån arbetet med mänskliga rättigheter ska
spridas i dialog med Uppsala universitet, med anledning av universitet
uppdrag angående kompetensutveckling för statligt anställda, samt med
övriga berörda myndigheter.
Försäkringskassan får för uppdragets genomförande använda 200 000 kr
under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget
6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 14. Medlen utbetalas
engångsvis i förskott efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med
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slutredovisningen den 31 mars 2018. En redovisning av uppdraget och en
ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet, med kopia till Socialdepartementet och
Finansdepartementet) senast den 31 mars 2018. Redovisningarna ska hänvisa
till diarienumret för detta beslut.
Ärendet

Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 om en strategi för det nationella
arbetet med mänskliga rättigheter (skr. 2016/17:29). Strategin tar sin
utgångspunkt i målet för politiken för mänskliga rättigheter som riksdagen
antagit, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter. I strategin framgår att arbetet med att
säkerställa Sveriges konventionsåtaganden berör ett stort antal aktörer inom
det offentliga vilket ställer stora krav på ett systematiskt och samordnat
arbete inom offentlig verksamhet. Det måste bland annat säkerställas att
berörda aktörer har tillgång till nödvändig och aktuell kunskap om Sveriges
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och vilka krav dessa
innebär för den egna verksamheten. Initiativen som tas runt om i landet
måste ha förutsättningar att bli livskraftiga och resultatet av metodutveckling
och det lärande som sker måste följas upp och spridas till andra aktörer.
Skälen för regeringens beslut

Sverige uppmanas regelmässigt i internationella granskningar att vidta
kunskapshöjande insatser om konventionsåtaganden om mänskliga
rättigheter. Det är bland annat mot den bakgrunden som regeringen har gett
Uppsala universitet i uppdrag att utarbeta och genomföra
verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de
mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av
statliga myndigheter. Försäkringskassan tar under hösten 2017 fram ett
utbildningsmaterial på teman inom området mänskliga rättigheter.
Satsningen är en del av Försäkringskassans arbete med den statliga
gemensamma värdegrunden. Försäkringskassans arbete med att sprida
erfarenheter och kunskaper utifrån sitt arbete med den statliga gemensamma
värdegrunden blir därmed en viktig del i regeringens arbete för ett samordnat
och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig
verksamhet.
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På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Anna-Lena Sjölund

Kopia till
Finansdepartementet/BA
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Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/UH
Statskontoret
Uppsala universitet
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