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Yttrande över ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” 

Boverkets ställningstagande 

Boverket tillstyrker förslagen i betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna 

varje dag”, volym 1, SOU 2022:28. 

Boverkets synpunkter 

I betänkandet från Kommittén Demokratin 100 år läggs ett antal förslag av 

skiftande slag fram, alltifrån författningsförslag, inrättandet av en demokrati-

funktion och demokratifrämjande uppdrag till länsstyrelserna till ett pilotpro-

jekt att utarbeta metoder som ska bidra till det demokratipolitiska målet samt 

att permanenta och bredda den digitala plattformen Demokrati 100 år. 

Boverket finner dessa förslag vara värdefulla – var och en på sitt sätt – och att 

de bidrar till att inte bara bibehålla utan även att stärka och utveckla det demo-

kratiska styrelseskicket. Förslagen gynnar det demokratipolitiska målet. 

Som statlig förvaltningsmyndighet finner Boverket det vara extra värdefullt att 

i den befintliga myndighetsförordningen (2007:515) införa begreppet demo-

krati, liksom att man i vissa myndigheters instruktioner särskilt skriver in de-

mokrati och det demokratiska uppdraget. I vårt demokratiska styrelseskick kan 

detta uppfattas som en till synes underförstådd självklarhet för myndigheter att 

alltid beakta och arbeta efter men det bör synliggöras och understrykas på före-

slaget sätt. Denna uppfattning omfattar även föreslagen ändring i kommittéför-

ordningen (1998:1474). 

Boverket vill även lyfta förslaget med inrättandet av en demokratifunktion med 

föreslagna uppgifter. Införandet av en sådan funktion synliggör också och kan 

stärka vårt demokratiska styrelseskick, inte minst genom sin samordnande roll. 

En demokratifunktion främjar den kontinuitet och långsiktighet som Boverket 

menar är nödvändig för att driva demokratiarbetet vidare, och som kommittén 

och alla övriga medverkande aktörer förtjänstfullt har påbörjat. 
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I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslu-

tet elektroniskt. Föredragande har varit verksjurist Anette Martinsson. I den 

slutliga handläggningen har också rättschef Yvonne Svensson och avdelnings-

chef Irene Nyman deltagit. 

Anders Sjelvgren 

generaldirektör 

Anette Martinsson 

verksjurist 
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