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Yttrande över promemoria: Förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Synpunkterna lämnas
nedan under rubriker som hänför sig till promemorians indelning.
Övergripande synpunkter
Uppsala kommun välkomnar inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter.
Kommunen har även tidigare ställt sig positiv till liknande förslag i remissyttranden över
bland annat Utredningen om en stärkt minoritetspolitiks betänkanden (SOU 2017:60,
2017:88).
Att inrätta en självständig myndighet under regeringen med uppdrag att främja säkerställandet
av de mänskliga rättigheterna i Sverige kan antas bidra till ökad genomslagskraft inom
politikområdet, såväl på nationell som på lokal nivå. Vidare gör kommunen bedömningen att
myndigheten kan bidra till att bygga upp en samlad kompetens inom området på nationell
nivå, med nytta för lokala och regionala aktörer.
1.1 Förslag till lag (0000:000) om Sveriges nationella institution för mänskliga
rättigheter
Uppsala kommun noterar att kommuner föreslås omfattas av den uppgiftsskyldighet som
anges i lagförslagets 10§. Kommunen ser att förslaget inte tydliggör vilka åtgärder som avses
gällande skyldigheten att lämna uppgifter. Detta gör det svårt att göra en bedömning av vilka
åtgärder som avses och därför även svårt att bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas för
att kommunen ska ha möjlighet att uppfylla denna uppgiftsskyldighet.
Kommunen noterar också att denna otydlighet till viss del gör det svårt att göra en realistisk
uppskattning av eventuella kostnader som kan uppstå på grund av denna skyldighet, vilket
berörs i promemorians avsnitt 10.3.2. Konsekvenser för kommuner och landsting. Uppsala
kommun ser det därför som viktigt att det på förhand tydliggörs vilka åtgärder som berörs av
uppgiftsskyldigheten och att detta kommuniceras på ett tydligt sätt.
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4. Institutionens uppdrag och uppgifter
Uppsala kommun ställer sig övervägande positiv till utredarens förslag till uppdrag för den
föreslagna institutionen. Kommunen ställer sig i huvudsak också positiv till den breda
ansatsen i förslagen till uppdrag och att myndigheten föreslås arbeta ur ett helhetsperspektiv,
snarare än utifrån vissa rättigheter eller vissa särskilt utsatta grupper. Kommunen ställer sig
även i huvudsak positiv till att ingen formell avgränsning gällande myndighetens uppdrag i
förhållande till andra offentliga aktörers uppdrag föreslås. Emellertid vill kommunen framföra
som synpunkt att det är viktigt att säkerställa både generalist- och specialistkompetens inom
olika delar av MR-området vid myndigheten, exempelvis kompetens gällande nationella
minoriteter, liksom att myndighetens främjande uppdrag samordnas med andra statliga
aktörer för att undvika motstridiga styrsignaler inom området.
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