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Yttrande över promemorian Förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter i Sverige, Ds 2019:4
(Dnr KU2018/02102/DISK)
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beretts möjlighet att yttra sig över promemoria
Förslag till nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, Ds 2019:4
Sammanfattning och övergripande synpunkter
Länsstyrelsen i Södermanlands län tillstyrker förslaget att det inrättas en svensk oberoende
institution för de mänskliga rättigheterna.
Länsstyrelsen vill framhålla vikten av en långsiktig och säker finansiering av
länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag inom området för mänskliga
rättigheter. Länsstyrelserna är viktiga samverkansaktörer och föreslås bistå den nationella
institutionen med uppgifter om hur arbetet med mänskliga rättigheter säkerställs på
regional nivå.
Avsnitt 4.3 Institutionens närmare uppgifter
Länsstyrelsen välkomnar och tillstyrker förslaget om att regeringen blir huvudmottagare av
institutionens åtgärdsförslag. För att en eventuell samverkan mellan institutionen och
länsstyrelserna ska fungera väl, anser Länsstyrelsen att det krävs tydliga regleringsbrev till
såväl länsstyrelserna som institutionen. Där bör förutsättningar för samverkan beskrivas
och tillräckliga resurser avsättas.
Avsnitt 4.5 Förhållandet till andra aktörers uppdrag
Länsstyrelsen ställer sig bakom utredarens bedömning att institutionens verksamhet inte
ska ersätta det arbete som bedrivs av andra aktörer. Det föreslås förstärkas genom ett
tillägg i lagförslaget om att institutionen kan samråda med andra aktörer som har uppdrag
att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, inklusive på regional och lokal nivå.
Avsnitt 5.5.2 Institutionen ska inrättas som en ny myndighet
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att institutionen inrättas som en ny myndighet.
Avsnitt 10.2 Finansiering
Länsstyrelsen efterlyser en beskrivning av konsekvenserna av vad finansieringsförslaget
innebär för de uppdrag och aktörer som för närvarande erhåller medel från utgiftsområde
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nationell nivå, inklusive samordnings- och utvecklingsuppdraget i mänskliga rättigheter till
länsstyrelserna.
Länsstyrelsen vill framhålla behovet av fortsatt finansiering för att kunna samordna och
utveckla det regionala arbetet med mänskliga rättigheter.
Detta yttrande har beslutats av landshövding Liselott Hagberg, efter föredragning av Malin
Stenman, sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter. I beredningen har också
länsråd Claudia Gardberg Morner och enhetschef Eva Aalbu deltagit.

Liselott Hagberg
Landshövding
Malin Stenman
Föredragande

2 (2)

