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Varför?



Internationella mål 
FN, Världsbanken etc. 

EU och 
Europaråds mål 

Nationella 
mål 

Lokala 
mål

FN:s deklaration om de mänskliga 
rättighetera

Agenda 2030

Additional Protocol to the European
Charter of Local Self-Government
on the right to participate in the affairs
of a local authority

Utrecht, 16.XI.2009

Regeringens demokratipolitiska mål 
är en levande demokrati som är 
uthållig, kännetecknas av 
delaktighet och där möjligheterna 
till inflytande är jämlika (prop. 
2017/18:1, UO 1). 

Regeringens strategi för 
arbetet med de mänskliga 
rättigheterna 



MR i styrning och ledning



”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund”

”Pitebor i alla åldrar ska känna att det är 
meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling”

”Service och bemötande utformas jämställt i 
alla kommunens verksamheter”



Vad?



Att göra mänskliga rättigheter

• Respektera mänskliga rättigheter (inte själv kränka eller bortprioritera)

• Skydda mänskliga rättigheter (förhindra andras kränkningar, utvärdera och avkräva ansvar 
av myndigheter)

• Främja mänskliga rättigheter (sprida kunskap om mänskliga rättigheter och använda dessa 
ramverk) 



Styrande dokument där MR är inarbetat

- Verksamhetsplan Vep 2019-2021

- Riktlinjer inför budgetarbetet 2020-2022

- Reglementen för styrelser och nämnder

- Riktlinjer mänskliga rättigheter – mångfald

- Ägardirektivet ”Bolaget är en del av Piteå kommun och ska därmed då det är tillämpligt, verka 
för att kommunens övergripande mål följs”



En MR-kommun/region åtar sig att:

 stärka kunskapen och medvetenheten 

 införliva MR i riktlinjer, rutiner och aktiviteter 

 involvera

 synliggöra dilemman och konflikter

 följa upp och kommunicera resultat

 säkerställa MR i kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal



Hur?



”MR resan” 



Riktlinjer MR Mångfald

För Piteå kommuns verksamheter handlar det om att fortsätta utveckla uppdragen som 

• Samhällsaktör 

• Demokratiaktör

• Välfärdsaktör 

• Arbetsgivare

Exempelvis genom folkhälsoarbetet, ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, medborgardialog, 
jämställdhetsarbetet, integrationsfrågor generellt och tillgänglighetsfrågor.



Kunskap för ökad insikt



www.pitea.se/ettpiteaforalla

http://www.pitea.se/ettpiteaforalla


Vad kan vi tillsammans göra för MR-frågorna 
kopplat till förebyggande frågor i era 

organisationer?



Är det hit man 

kommer när man 

kommer hem?

Det beror på oss alla.


