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Socialstyrelsens yttrande över departementsskrivelsen – Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (DS 2019:4)
Ert diarienummer: Ku2018/02102/DISK
Socialstyrelsen tillstyrker förslaget om att inrätta en nationell institution för
mänskliga rättigheter.
Socialstyrelsen delar utredarens bedömning att institutionen inte ska ersätta
andra aktörers arbete inom området mänskliga rättigheter, samt att det inte heller
är lämpligt eller praktiskt möjligt att formellt avgränsa institutionens uppdrag i
förhållande till andra aktörers. I promemorian redogörs för vilka andra aktörer
vars uppdrag angränsar till det föreslagna institutets, exempelvis Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Socialstyrelsen vill i sammanhanget
lyfta att flera andra statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för frågor med
koppling till mänskliga rättigheter, kopplat till sin egen sektor. För att undvika
eventuellt dubbelarbete vill Socialstyrelsen betona vikten av att institutionen
även för dialoger med dessa myndigheter. Ett exempel på en sådan myndighet är
Socialstyrelsen, vars instruktion tydliggör myndighetens ansvar att främja jämställdhet samt lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. I instruktionen fastslås även att Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar för
genomförande av de funktionshinderspolitiska målen med anknytning till det
egna verksamhetsområdet, och att myndigheten inom ramen för detta ansvar ska
vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga parter.
Socialstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om att vid institutionen inrätta ett
råd för de mänskliga rättigheterna, med utgångspunkt från Parisprinciperna och
artikel 33.3 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten vill i sammanhanget även framföra vikten av att rådets sammansättning speglar en så bred mångfald som möjligt, och att exempelvis hbtqoch jämställdhetsperspektiven finns representerade.
Socialstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på remissen.
Beslut i detta ärende har fattats av t f avdelningschefen Eva Wallin. Föredragande har varit sakkunnig Karin Flyckt.
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