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Yttrande på Kommittén Demokrati 100års betänkande ”Vår 
demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28) 
 

Detta yttrande berör förslagen under kapitel 6 och 7 men främst förslaget 
om länsstyrelsernas roll och det föreslagna demokratiuppdraget. 
Yttrandet bottnar även i vad som definierar demokratibegreppet i sin 
helhet samt vilka värden som är eftersträvansvärda i det försatta arbetet 
med att stärka demokratin.  

I grunden tillstyrker Länsstyrelsen i Dalarnas län förslagen i kommitténs 
betänkande och det identifierade behovet av demokratistärkande insatser 
med en samordnande nationell demokratifunktion.  

Länsstyrelsen ser med fördel att  

• uppdraget till länsstyrelserna grundar sig i verksamheternas 
sammornande och främjande ansvar med utgångspunkt i regeringens 
strategi för en stark demokrati.   

• Precis som kommittén har identifierat saknar länsstyrelserna ett 
uttryckt demokratifrämjande uppdrag. Även om kommittén 
identifierat att det finns angränsande uppdrag med 
demokratifrämjande värden så menar Länsstyrelsen att 
regeringsformen, den statliga värdegrunden, 
länsstyrelseinstruktionen och befintliga regleringsbrevsuppdrag, 
specifikt inom mänskliga rättigheter redan utgör en stark grund för 
det demokratifrämjande arbetet. Dock likt i kapitel 7 anser 
Länsstyrelsen att denna koppling behöver stärkas snarare än att 
utforma ett nytt uppdrag. För det krävs en resurstilldelning och likt 
kapitel 7 förtydliganden. Där det hållbaraste alternativet av dem 
presenterade förslagen bedöms vara att varje länsstyrelse utrustas 
med en tjänst för långsiktigt demokratifrämjande arbete. 

• Vid en eventuell ny uppdragsbeskrivning säkerställa att det inte 
krockar med myndighetens riktlinjer som valmyndighet.  
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Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post.  

Patric Samuelsson, 010-2250369, patric.samuelsson@lansstyrelsen.se 

Ange ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med 
Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av Landshövding Helena Höij med handläggare 
Patric Samuelsson som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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