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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över promemorian Förslag till en
nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (DS 2019:4)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten bedömer att de frågor som aktualiseras i promemorian i huvudsak ligger
utanför myndighetens ansvarsområde. Samtidigt kan konstateras att ett väl fungerande arbete
med frågor som berör mänskliga rättigheter är av stor betydelse även ur ett folkhälsoperspektiv.
Ett ändamålsenligt arbete med mänskliga rättigheter är dels angeläget för att bidra till att
uppnå det nationella folkhälsopolitiska målet, dels en central komponent i Sveriges
genomförande av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Såväl den
nationella folkhälsopolitiken som Agenda 2030 utgår från samspelet mellan olika faktorer och
delar av samhället som påverkar människors liv. Dessutom inkluderas flera olika perspektiv
som även de ytterst handlar om ojämlika villkor och möjligheter, t.ex. jämställdhet, mänskliga
rättigheter och rättigheter för specifika grupper i samhället.
En central och sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna
genom en etablering av en nationell institution för mänskliga rättigheter, kan enligt
Folkhälsomyndighetens mening, bidra till ett mer strategiskt, långsiktigt och effektivt arbete
inom området och stärka efterlevnaden för det av riksdagen fastställda målet om full respekt för
de mänskliga rättigheterna i Sverige. Folkhälsomyndigheten tillstyrker därmed promemorians
förslag att tillskapa en sådan institution.
Folkhälsomyndigheten anser emellertid att institutionens mandat och uppgifter, bl.a. i relation
till de övriga myndigheter vars uppdrag delvis motsvarar eller angränsar till de uppgifter som
institutionen föreslås inneha, bör tydliggöras i det fortsatta beredningsarbetet. Detta för att
säkerställa ett tydligt, långsiktigt och sammanhållet arbete med mänskliga rättigheter på
nationell nivå samt för att institutionen ska kunna ges de befogenheter som är nödvändiga för att
fullgöra sitt uppdrag.
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Folkhälsomyndigheten har inte några övriga synpunkter på de förslag som framläggs i
promemorian.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Anna Bessö, avdelningschefen Britta Björkholm,
avdelningschefen Anders Tegnell och enhetschefen Johanna Ahnquist deltagit. Utredaren
Andrea Larsson har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
Andrea Larsson
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