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Plats: Regionens hus, sal A 

§ 219 Motion - Nu blir vi väl MR-region
Diarienummer: RJL 2017/1424

Beslut 
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad med tillägg om att Region 
Jönköpings län har ambitionen om att bli en MR-region.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion:

 Att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad 
hos Sveriges Kommuner och Landsting – SKL. 

 Att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en 
budgetförankrad handlingsplan för att inleda MR-arbetet. 

 Att årliga redovisningar sker till regionfullmäktige vad 
gäller metod, utförande och utfall.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk Sibylla Jämting 
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Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Region Jönköpings län

Regionfullmäktige

Motion - Nu blir vi väl MR-region

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
har inkommit med motionen: Nu blir vi väl MR-region. Förslaget är att motionen 
är besvarad.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet 
föreslår i motion 
- att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad hos SKL
- att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en budgetförankrad 
handlingsplan för att inleda MR-arbetet
- att årliga redovisningar  sker till regionfullmäktige vad gäller metod, utförande 
och utfall

Som motionärerna skriver så görs redan nu insatser i Regional Jönköpings län 
inom området Mänskliga rättigheter. I Hållbarhetsprogrammet ingår Social 
hållbarhet, som en av fyra delar. I programmet står: Social hållbarhet handlar om 
mångfald och tillit i samhället och alla människors möjlighet till hälsa, inflytande, 
kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar mänskliga rättigheter, 
likabehandling, tillgång till sjukvård, goda arbetsvillkor, tillgång till ett brett 
kulturliv, möjlighet att engagera sig i samhället, möjlighet till 
kompetensutveckling och ett meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är att människor 
med olika bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny 
kunskap och nya insikter.

Stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL ger stöd i ett systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter och har 
utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR, 
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Tanken är att den ska fungera 
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som utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg i arbetet med mänskliga rättigheter 
på lokal och regional nivå. SKL har också tagit fram en webbutbildning. 

Utgångspunkten i plattformen är uppdraget som samhällsaktör, demokratiaktör, 
välfärdsaktör och arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställandet 
av mänskliga rättigheter. Plattformen är tänkt att prövas och utvecklas efter hand. 
Bakgrunden till att plattformen togs fram är att arbetet med mänskliga rättigheter 
behöver konkretiseras och systematiseras och bli en del av ordinarie verksamhet i 
stället för att vara splittrat och ses som något extra.

Städer, kommuner och regioner kan göra ett åtagande att bli MR-region eller MR-
kommun. Det finns dock ingen enhetlig internationell standard att utgå ifrån. SKL 
beskriver några punkter som särskilt viktiga att sträva efter för att MR-arbetet ska 
konkretiseras, systematiseras och genomsyra verksamheten. De innebär ett 
tydliggörande av åtaganden som regleras i lagstiftning och som sedan varje 
kommun och region själva arbetar med utifrån sina förutsättningar.

1. Ett lokalsamhälle där alla tar aktivt ansvar för att förverkliga mänskliga 
rättigheter och i detta samarbetar med det civila samhället och andra aktörer. 

2. Kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda, 
tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället.

3. Ett åtagande att införliva mänskliga rättigheter i formella riktlinjer, rutiner och 
aktiviteter för att på så sätt i allt högre grad respektera, skydda och främja de 
mänskliga rättigheterna.

4. Att synliggöra dilemman och eventuella konflikter som uppstår när de olika 
rättigheterna ska förverkligas.

5. Att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och främjas vid 
tecknandet av kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal.

6. Att utveckla lämpliga mekanismer för att regelbundet följa upp och 
kommunicera resultat.

I plattformen lyfts också viktiga områden att arbeta med som samhällsaktör, 
demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.

SKL uppger att i nuläget finns det ingen kommun eller region som utropat sig till 
MR-kommun eller region. Däremot finns ett antal kommuner med politiska beslut 
eller avsiktsförklaringar att arbeta för att bli en. Det finns inte någon certifiering.  
SKL:s omvärldsbevakning visar att internationellt har de flesta som utropat sig till 
MR-stad någon typ av systematisk ansats för att säkerställa de mänskliga 
rättigheterna. 
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MR-dagar i Jönköping 2017
9-11 november 2017 hålls Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping. Region 
Jönköpings län har bidragit till att Jönköping valts ut som plats för konferensen 
och är en av medarrangörerna. Vi har medverkat i förarbeten, med finansiering 
och är aktiva under dagarna, som utställare, seminariehållare och deltagare.

Det är naturligt att fortsätta utveckla arbetet inom området Mänskliga Rättigheter 
inom Hållbarhetsprogrammet - Social hållbarhet. Arbetet kan inriktas på att 
systematisera och utveckla pågående arbete och på så sätt ta till vara det arbete 
som redan bedrivs och använda den rika kunskap och erfarenhet av systematiskt 
utvecklingsarbete som finns. Inriktning i förvaltningen bör också vara att i första 
hand arbeta inom befintliga strukturer och mötesforum för att få ett brett 
genomslag.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid: 2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 201 Motion - Nu blir vi väl MR-region
Diarienummer: RJL 2017/1424

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

 Motionen besvarad efter komplettering av svaret avseende 
certifiering och registrering.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion; att Region Jönköpings 
län blir en MR-region, registrerad hos SKL, att en tvärpolitisk 
kommitté tillsätts för att utforma en budgetförankrad
handlingsplan för att inleda MR-arbetet, att årliga redovisningar 
sker till regionfullmäktige vad gäller metod, utförande och utfall.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar att motionen anses besvarad. Föreslår att 
motionssvaret kompletteras med att det inte finns någon 
certifiering eller registrering hos Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Carina Ödebrink och Sibylla Jämting återkommer i ärendet vid 
styrelsens sammanträde den 28 november. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att motionen är 
besvarad. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen
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Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 103 Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens 

 Fördelar motioner enligt nedan

Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård 

Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna 
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig? 
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Pröva digital tolkning 
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders 
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Låt Spira spridas och spira för alla  
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1427-motion---gor-primarvarden-i-var-region-mer-likvardeig-och-jamlik.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1424-motion---nu-blir-vi-val-mr-region.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1420-motion---infor-aldremottagningar-pa-vardcentralerna.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1419-motion---ar-den-lakartiden-som-erbjuds-patien.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1415-motion---prova-digital-tolkning.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1342-motion---lat-spira-spridas-och-spira-for-alla.pdf
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Hund i Regionens tjänst 
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi 
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Pendlare behöver fler morötter och mindre piska 
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen 
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, Sven-
Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert 
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm  
Ordförande

ordförande

Marcus Eskdahl    

http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1341-motion---hund-i-regionens-tjanst.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1266-motion---kollektivtrafik-i-egen-regi-ar-framtidens-melodi.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1267-motion---pendlare-behover-fler-morotter-och-mindre-piska.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1172-motion---inratta-korttidsplatser-pa-sjukhusen.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1042-motion---aterinfor-vardbitraden-for-enklare-a_2.pdf
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Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand








