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Yttrande över ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” 
(SOU 2022:28) 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Jämtland har beretts möjlighet att yttra sig över ”Vår 
demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28) 

Länsstyrelsen Jämtland anser att utredningen är mycket viktig i arbetet 
med att stärka den svenska demokratin. Skapa en demokratirörelse som 
genomsyrar den svenska samhällsutvecklingen och utvecklar våra 
kunskaper om våra fri- och rättigheter. 

Länsstyrelsen Jämtland ser med glädje hur utredningen bedömt 
länsstyrelsernas förmåga och möjligheter att vara en sammanhållande 
nod för demokratiarbetet inom respektive län. Länsstyrelsen delar 
utredningens analys över länsstyrelsernas möjligheter att utveckla det 
redan nu påbörjade arbetet som genomfördes i samband med 
Demokratistugans turné 

Utredningen förslår att länsstyrelserna ska ges ett långsiktigt 
demokratifrämjande uppdrag med uppgift att stödja utvecklingen med ett 
kunskapsbaserat lokalt och regionalt demokratifrämjande arbete. Samt 
bidra till kompetensutveckling, gemensamma kommunikationsinsatser 
och samarbete med relevanta aktörer. 

Vidare att det i myndighetsförordningen och länsstyrelseinstruktionen 
förtydligas att myndigheten ska bidra till att befästa och utvidga 
demokratin samt att verka för det demokratipolitiska målet. 

Uppdrag till länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslagen att förtydliga 
länsstyrelsens roll i myndighetsförordningen och i 
Länsstyrelseinstruktionen. 

  

mailto:jamtland@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen 
Jämtlands län 

Yttrande  

2022-11-22  

2 (2) 

5627-2022 
  

 
Utredningen lämnar två förslag för finansiering av länsstyrelsens 
uppdrag. 

Alternativ 1. Det avsätt 6 miljoner vilket motsvarar 285 000 kronor per 
länsstyrelse, där länsstyrelserna bereds möjlighet att söka för 
genomförande av insatser. Länsstyrelsen avstyrker detta som ett möjligt 
alternativ då detta inte bygger ett långsiktigt arbete utan kommer att 
baseras på kortsiktiga projekt. Vidare så innebär förslaget, precis som 
utredningen redovisar, att respektive länsstyrelse kommer att behöva 
omfördela resurser inom befintlig ram. En ram som redan idag är hårt 
ansträngd. 

Alternativ 2. Respektive länsstyrelse resursförstärks med en 
heltidsanställd medarbetare. Länsstyrelsen Jämtland ser detta som ett 
möjligt alternativ dock är förslaget om att en årsarbetskraft kostar 
700 000 kr beräknat i underkant. En bedömning från Länsstyrelsen sida 
är om uppdraget ska lösas med kvalitet, kunskapsspridas och att 
länsstyrelsen ska vara den sammanhållande noden inom respektive län 
så behövs det en resursförstärkning för Länsstyrelsen Jämtlands del på 1 
till 1,2 miljoner kronor. Detta medger en heltidsanställd med möjlighet 
till insatser, ex utbildningar och konferenser, vilket initialt kommer att 
vara mycket viktiga för att bygga upp det långsiktiga arbetet. 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Marita Ljung med utredare Magnus 
Lindow som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
Länsrådet Susanna Löfgren och biträdande enhetschef Ida Karmteg 
medverkat.  
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