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Datum:

2019-05-22

Dnr:

820-1829-19
Ku2018/02102/DISK

Er beteckning:

Yttrande över förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).
Länsstyrelsen Värmland (fortsättningsvis Länsstyrelsen) avger härmed
följande yttrande om utredningen Förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4).

Sammanfattning samt övergripande synpunkter
Länsstyrelsen tillstyrker och välkomnar att det inrättas en oberoende
institution för de mänskliga rättigheterna i Sverige, i enlighet med utredarens
huvudsakliga förslag.
Länsstyrelsen delar utredarens bedömning att institutionens verksamhet inte
ska ersätta det arbete som redan bedrivs av andra aktörer. Av bland annat
den anledningen, så finns det skäl att definiera och samråda kring, särskilt
institutionens främjande uppdrag ytterligare, så att statliga myndigheters
uppdrag tydliggörs i förhållande till varandra, men även i förhållande till
andra aktörer, exempelvis kommuner.
Länsstyrelsen instämmer inte i utredningens förslag om att i lagtexten
formulera att MR-institutionen inte ska hantera enskilda klagomål. Detta då
frågan inte omfattas av uppdragsbeskrivningen, och således inte har utretts.
Länsstyrelsen tillstyrker och välkomnar att det, genom inrättandet av
institutionen för mänskliga rättigheter vid densamma, bildas en nationell
oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).
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Länsstyrelsen vill utifrån ovanstående belysa ett antal aspekter som är
viktiga att beakta i det fortsatta arbetet med inrättandet av förslagna
myndighet.

Synpunkter på betänkandets förslag
1:1 Förslag till lag (0000:000) om Sveriges nationella institution för
mänskliga rättigheter
1§ Länsstyrelsen anser att institutionens unika funktion och högsta
tilläggsvärde kommer att ligga i dess roll att självständigt bevaka arbetet
med mänskliga rättigheter i Sverige. För att trygga den rollen, och särskilja
institutionens uppdrag från andra pågående uppdrag och verksamheter,
föreslår Länsstyrelsen följande ändring och tillägg i 1§: ”Sveriges nationella
institution för mänskliga rättigheter är en myndighet som har i uppdrag att
självständigt främja säkerställandet av och bevaka de mänskliga rättigheterna
i Sverige, med utgångspunkt i…”
2§ Länsstyrelsen tillstyrker utredarens förslag på institutionens
arbetsuppgifter med följande tillägg i uppräkningen: ”Samråda med andra
aktörer som ansvarar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna,
även på regional och lokal nivå.”
2§ Länsstyrelsen instämmer inte i utredningens förslag om att i lagtexten
formulera att MR-institutionen inte ska hantera enskilda klagomål. Detta då
frågan inte omfattas av uppdragsbeskrivningen, och således inte har utretts.
Frågan bör hanteras i framtida utredningar eller översyner av institutionen.
10.2 Finansiering
Länsstyrelsen efterfrågar en konsekvensanalys för hur finansieringsförslagen
för den föreslagna myndigheten påverkar de uppdrag och de aktörer som för
närvarande erhåller medel från utgiftsområde 1 anslag 6:1, inklusive
samordnings- och utvecklingsuppdraget i mänskliga rättigheter till
länsstyrelserna. Länsstyrelsen föreslår att regeringen kompletterar förslaget
om institutionens finansiering, antingen genom att avsätta ytterligare 15
miljoner kronor, eller genom att utarbeta nya inriktningsmål för uppdrag som
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rör främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå av andra
aktörer och verksamheter.
I övrigt ifrågasätts den föreskrivna myndighetens storlek, vad avser budget
samt personalresurser, i förhållande till uppdraget. Länsstyrelsen önskar i
sammanhanget även betona vikten av att specialistkompetenser vid
myndigheten finns i tillräcklig omfattning.
Länsstyrelsens förhoppning är att förslaget får sägas utgöra en miniminivå
för vad som kan tänkas vara en lämplig dimensionering av en myndighet
med ett så brett och övergripande mandat.
I detta ärende har tf. landshövding Johan Blom beslutat. Samordnare inom
mänskliga rättigheter Anna-Karin Larsson har varit föredragande. I
handläggningen har även tf. länsråd Bengt Falemo och enhetschef Marcus
Wihk deltagit.

