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Förvaltningsnamn  

  

 

 

Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från Kristina 
Nero, Vänsterpartiet – Vad hände med 
MR-ambitionen? 

I en interpellation från Kristina Nero, Vänsterpartiet, ställs frågan: 

 

 Vad som hänt med ambitionen att bli en region för mänskliga rättigheter 

(MR) under de gångna fyra åren? 

Sammanfattning och svar  
Från och med 2021 har Region Jönköpings län ett nytt hållbarhetsprogram. 

Utgångspunkten i programmet är fyra framgångsfaktorer, varav en kallas ”Vi är 

till för alla”. Underlaget till det nya programmet har tagits fram av en arbetsgrupp, 

som bl a anordnat workshops för organisationens verksamheter och haft 

regelbundna avstämningar med en parlamentarisk grupp.Under arbetets gång har 

mänskliga rättigheter funnits med som en viktig grundbult, liksom Agenda 2030.  

 

I inledningstexten till ”Vi är till för alla” står det att ”mänskliga rättigheter är 

grundläggande för social hållbarhet. Det är viktigt att inte bara tillgodose och 

skydda rättigheterna utan även att säkerställa på vilket sätt det görs. Mänskliga 

rättigheter är därmed både ett mål och ett medel vid utvecklingen av vår 

verksamhet. I detta arbete ger FN:s sex människorättsprinciper vägledning: 

ickediskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens 

och ansvar”.  

 

I inledningstexten beskrivs även att Region Jönköpings län arbetar utifrån FN:s 

barnkonvention som blev lag 2020, utifrån FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och med de fem nationella minoriteternas 

rättigheter, utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

 

De sex MR-principerna avspeglas i framgångsfaktorns tre huvudmål, delmål och 

prioriterade åtgärder. De stödjer därmed att regionens arbete bedrivs med 

rättighetsbaserade arbetssätt. Integreringen av rättighetsbaserade arbetssätt 

kommer att fördjupas under de kommande åren och även avspeglas i den löpande 

redovisningen och uppföljningen av hållbarhetsarbetet.  
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Från 2018-2021 har det funnits ett nätverk för arbete med mänskliga rättigheter i 

Jönköpings län, som vänt sig till tjänstepersoner i länets kommuner. Nätverket 

samordnades av Region Jönköpings län och Länsstyrelsen. En del av detta arbete 

kommer nu istället att rymmas inom den nya länsövergripande 

samordningsfunktionen för social hållbarhet som planeras i samverkan mellan 

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen.  

 

Region Jönköpings läns samordnare för social hållbarhet är medlem i  

Sveriges Kommuner och Regioners MR-nätverk. Däremot har inte regionen som 

organisation anslutit sig till SKR:s arbete med MR-kommuner och MR-regioner.  

 

 

 

Maria Frisk 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 


