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Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige
Västerås stad har givits tillfälle att yttra sig över departementspromemorian ”Förslag
till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4). Stadens
synpunkter lämnas med fokus på de delar som handlar om kommunen och ur det
kommunala perspektivet.
- Västerås delar utredningens bedömning att en nationell institution för mänskliga
rättigheter behöver inrättas som uppfyller Parisprinciperna och att den garanteras ett
oberoende genom lag.
- Alla människor omfattas av de mänskliga rättigheterna. Det vore olyckligt att här
särskilja personer med funktionsnedsättning. Att ha en sammanhållen nationell
institution visar på alla människor har samma värde och ger en värderiktning av
sammahållen helhetssyn.
- Viktigt att den nationella institutionen samarbetar och samverkar med andra
aktörer, både offentliga och intresseorganisationer för att få en helhetsbild över hur
personer med funktionsnedsättning införlivas i arbetet med mänskliga rättigheter.
(4.2)
- Västerås stad har inget att invända mot att MR-institutionen kan lämna förslag och
synpunkter direkt till kommuner och regioner förutsatt att det utgår från
främjandeuppdraget och inte innebär tillsyn. (4.3)
- Västerås stad ser gärna att förslaget om att institutionens verksamhet ska bedrivas i
myndighetsform. (5.1.3)
- Västerås stad avstyrker förslaget om att institutionen inrättas som en egen
myndighet. (5.2.2)
-Västerås stad anser att institutionen och de funktioner som föreslås för att säkra
dess oberoende bör inrättas inom befintlig myndighetsstruktur. (5.2.2)
- Västerås stad vill lyfta vikten av att institutionens ledning har god kännedom och
kunskap om kommuner och regioner. (6.2)
- Västerås stad ser positivt på förslaget om att inrätta ett råd som benämns Rådet för
de mänskliga rättigheterna och att företrädare för kommuner ska finnas
representerade i Rådet för de mänskliga rättigheterna. (6.3)
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- Vidare ser Västerås stad värdet av att företrädare för kommuner ska ges möjlighet
att medverka i MR-institutionens olika samråd som till exempel i rådgivande
kommittéer, nätverk, konsultationer och offentliga forum. (6.3)
-Det är av vikt att institutionen ska samverka med kommuner och regioner i frågor
som rör mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. (7.1.2)
-Västerås stad vill särskilt lyfta att de kostnader som kommer att uppstå måste
täckas fullt ut i enlighet med finansieringsprincipen. (10.3.2)

