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Sammanfattning 

Länsstyrelsen Gävleborg anser att förslaget att inrätta en nationell 

demokratifunktion är bra. Det är viktigt att gränsdragningen mellan 

demokratifunktionens och länsstyrelsernas uppdrag och uppgifter blir 

tydlig.  

Länsstyrelsen Gävleborg ställer sig positiv till förslaget att ge uppdrag 

till länsstyrelserna att arbeta långsiktigt demokratistärkande. 

Länsstyrelsen förordar alternativet med en heltidsanställd handläggare.  

Permanent finansiering av länsstyrelsernas demokratistödjande arbete 

bör införas i stället för projektfinansiering. Demokratiarbete är ett 

område där långsiktighet är särskilt viktigt. Ett alternativt sätt att 

finansiera arbetet skulle kunna vara att förstärka länsstyrelsernas medel 

inom utgiftsområde 1, budgetpropositionen. 

Förslag att inrätta en nationell demokratifunktion 

Förslaget återfinns i avsnitt 6.1. 

Länsstyrelsen Gävleborg anser att det är ändamålsenligt med en 

nationell demokratifunktion. Länsstyrelsen bedömer även att det är 

lämpligt att inrätta denna funktion inom lämplig, befintlig myndighet. 

Det är viktigt att gränsdragningen mellan demokratifunktionens och 

länsstyrelsernas uppdrag och uppgifter blir tydlig.  

Förslag att ge uppdrag till länsstyrelserna att arbeta 
långsiktigt demokratistärkande 

Förslaget återfinns i avsnitt 6.2 

Länsstyrelsen Gävleborg ställer sig positiv till ett uppdrag att arbeta 

långsiktigt demokratistärkande. Länsstyrelsen Gävleborg understryker 
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att det är viktigt att det tydliggörs vilken målgruppen är för 

länsstyrelsernas arbete. 

Länsstyrelsen Gävleborg förordar det andra alternativet som innebär en 

resursförstärkning av samtliga länsstyrelser i form av en heltidsanställd 

personal för genomförandet av det föreslagna uppdraget. 

Även om länsstyrelsen är positiv till uppdraget, så noterar myndigheten 

även att ett långsiktigt demokratistärkande uppdrag skulle kunna komma 

i konflikt med uppdraget som regional valmyndighet där det finns krav 

på saklighet och objektivitet. 

Förslag att stärka demokratin genom 
myndighetsstyrning 

Förslagen om att i instruktioner för myndigheter vars verksamhet är 

central för det demokratipolitiska målet och förslaget att genomföra ett 

pilotprojekt i vilket fem till åtta myndigheter ges i uppdrag att utarbeta 

metoder för hur respektive myndighet ska bidra till det 

demokratipolitiska målet återfinns i avsnitt 7.1  

Förslaget om att i kommittéförordningen skriva in krav på att redovisa 

konsekvenser för demokratin återfinns i avsnitt 7.2  

Länsstyrelsen Gävleborg anser att det är lämpligt att med ett pilotprojekt 

för att inom ramen för detta kunna dels förtydliga vilka krav som ställs 

på den fortsatta verksamheten och utvecklingen, dels utarbeta metoder, 

så att myndigheternas arbete blir mera ensat.  

Allmänna synpunkter 

Länsstyrelsen Gävleborg anser att demokratifrågan synliggjordes på ett 

bra sätt när länsstyrelserna hade uppdrag inom ramen för 100-årsfirandet 

av demokratin. I detta sammanhang vill länsstyrelsen särskilt framhålla 

demokratideklarationen med aktiviteter och demokratistugan. Det var 

uppskattat och utvecklande att samverka med andra aktörer än de som 

länsstyrelsen vanligen samverkar med, som exempelvis bibliotek och 

museum.  

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Per Bill med länsassessor Ann-

Charlotte Nyman som föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också Pernilla Bylund, enhetschef för enheten för social hållbarhet 

medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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