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Regeringskansliet 

Svar på remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd 
att värna varje dag 

Enköpings kommun har utsetts som remissinstans för betänkandet ”Vår demokrati 

– värd att värna varje dag”, SOU 2022:28. Enligt direktivet (dir. 2018:53) har 

kommitténs uppdrag varit att under åren 2018–2021 fungera som en katalysator 

och uppmuntra aktörer till nya insatser och samarbeten för att stärka och utveckla 

demokratin. Nu har kommittén Demokratin 100 år lämnat ett betänkande i två 

separata volymer; Vår demokrati – värd att värna varje dag (volym 1) samt 

Antologin 100 år till (volym 2).  

Enköpings kommun avstår från att lämna synpunkter på rekommendationen om 

behov av att skapa en nationell demokratifunktion med kunskapsspridning om 

demokrati som huvuduppdrag samt om det ska vara del av en befintlig myndighet. 

Vidare avstår Enköpings kommun från att lämna yttrande om Länsstyrelserna ska 

ges ett uppdrag att arbeta med demokratifrämjande insatser.  

Huvuddelen av de rekommendationer och förslag som lämnas om skolans 

demokratiuppdrag är inte särskilt ingripande och av den orsaken ser Enköpings 

kommun ingen anledning att vare sig tillstyrka eller avstyrka huvuddelen av 

förslagen. Detta med undantag från rekommendationen om att Skolinspektionen 

ska genomföra kvalitetsgranskningar av skolornas arbete med demokrati, vilket 

Enköpings kommun avstyrker.  

Demokratiuppdraget är ett omfattande och brett uppdrag som genomsyrar hela 

skolans arbete. Risken vid genomförande av kvalitetsgranskningar är att 

demokratiuppdraget reduceras till det som är mätbart och/eller kan fångas i en 

enkät och att fokus riktas mot hur väl verksamheten kan beskriva arbetet snarare 

än hur arbetet i realiteten genomförs och de faktiska resultaten. Det är därför också 

tveksamt till vilken hjälp en inspektion skulle vara i skolornas utveckling av arbetet 

med demokratiuppdraget. 
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