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Uppdraget
Regeringen gav den 16 november 2017 i uppdrag åt Försäkringskassan att
utifrån sitt arbete med mänskliga rättigheter sprida erfarenheter och kunskaper
till andra statliga myndigheter. Uppdraget ska bidra till ett samordnat och
systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet i
enlighet med regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga
rättigheter.
Regeringen har vidare bemyndigat Försäkringskassan att för uppdragets
genomförande använda 200 000 kr under 2017. Kostnaderna har belastat
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ska
anslagsposten 14. Nedan lämnas en redovisning av uppdragets utförande. En
ekonomisk redovisning av använda medel lämnas i bilaga 1.
Redovisning av uppdrag
Ett nytt material om mänskliga rättigheter har tagits fram som kan användas för
s.k. temadiskussioner. Försäkringskassan kommer göra det nya materialet
tillgängligt för andra myndigheter.
Materialet består av filmer som visar realistiska möten mellan myndigheter
och enskilda i olika situationer. Filmerna syftar till att skapa reflektion över
rättighetsfrågor ur flera perspektiv. Till varje film finns fördjupningsmaterial
och frågor där också experter från olika myndigheter kommenterar
spelfilmerna. Exempel på teman för filmerna är stereotypa föreställningar om
etnicitet och kön, stereotypa föreställningar om sexuell läggning, könsidentitet
och – uttryck samt bemötande och vad det innebär att vara medarbetare i
staten.
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Försäkringskassan har vidare efter önskemål från Statskontoret åtagit sig att
samordna ett nätverk i bemötandefrågor. Till nätverket har 22
myndighetsrepresentanter anslutit sig i dagsläget. Det första mötet ägde rum
den 13 mars 2018 och på det mötet presenterades arbetsmodellen och
plattformen ”Lika rättigheter”.
Våra erfarenheter och kunskaper utifrån arbetet med mänskliga rättigheter ska
också spridas i dialog och i samarbete med övriga berörda myndigheter och
särskilt med Uppsala universitet med anledning av universitets uppdrag om
kompetensutveckling för statligt anställda.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Ann-Marie Begler i
närvaro av rättschefen Eva Nordqvist och verksamhetsutvecklaren Brittmari
Seppä, den senare som föredragande.
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