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Länsstyrelsen i Södermanlands läns remissvar 
gällande betänkandet ”Vår demokrati – värd att 
värna varje dag” (SOU 2022:28)  

Ert diarienummer: Ku2022/01317 

Beslut 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tagit del av kommittén 

Demokratin 100 års betänkande ”Vår demokrati – värd att värna varje 

dag” SOU 2022:28, Volym 1. Länsstyrelsen vill i sitt remissvar särskilt 

betona betydelsen av en god statsförvaltning som en förutsättning för 

den svenska demokratins fortlevnad och utveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 20 juni 2018 att tillsätta en kommitté för att 

under åren 2018-2021 planera, samordna och genomföra en samling av 

insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna och 

aktiviteterna skulle planeras och genomföras i nära samarbete med 

relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor och nå ut till en stor 

del av befolkningen (dir. 2018:53).  

Ordförande Peter Örn utsågs den 20 juni 2018. Ledamöterna Emma 

Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah utsågs den 23 augusti 

2018. Utredningen antog namnet kommittén Demokratin 100 år.  

I juni 2022 överlämnade kommittén betänkandet Vår demokrati – värd 

att värna vare dag (SOU 2022:28, volym 1) samt Antologin 100 år till 

(volym 2). Från Kulturdepartementet har det, bland annat till landets 

samtliga länsstyrelser, kommit en begäran om yttrande avseende 

betänkandet. Remissvaret ska ha kommit in senast den 25 november 

2022. 

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen i Södermanlands län vill i sitt remissvar särskilt betona 

betydelsen av en god statsförvaltning som en förutsättning för den 
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svenska demokratins fortlevnad och utveckling och hänvisar i detta 

avseende till Värdegrundsdelegationens slutrapport om det gemensamma 

värdegrundsarbetet i statsförvaltningen, ”Att säkerställa en god 

statsförvaltning”, vilken överlämnades till regeringen i december 2016.  

Utgångspunkten för delegationens arbete var den gemensamma 

värdegrunden för statsanställda, där man specifikt verkar för en kultur 

som motverkar korruption och främjar ett gott bemötande av 

allmänheten: ”Vår förhoppning är att denna slutrapport ska bidra till en 

god förvaltning genom att våra erfarenheter och förslag kommer till 

nytta i det fortsatta ständigt pågående arbetet med att stärka kunskapen 

om, respekten för och tillämpningen av de grundläggande rättsprinciper 

som kännetecknar en rättssäker och effektiv statsförvaltning i 

medborgarnas tjänst.” 

Enligt delegationen förutsätter ett fortsatt arbete med att främja kunskap 

om och förståelse för den gemensamma värdegrunden för statsanställda, 

liksom arbetet med en systematisk uppföljning, en organisation som 

uppfyller krav på kontinuitet, legitimitet och effektivitet. Delegationens 

bedömning är att samspelet mellan den statliga värdegrunden och den 

myndighetsspecifika värdegrunden är centralt – samspelet mellan dem 

förstärker dem båda.  

Kommittén Demokratin 100 år skriver att flera områden och uppgifter 

som länsstyrelserna har ansvar för utgör viktiga delar av demokratin, 

exempelvis som regional valmyndighet. I förordning (2017:868) med 

länsstyrelseinstruktion nämns även livsmedelskontroll, djurskydd, 

regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och 

boende, etc. Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att det främst är 

genom att utöva dessa aktiviteter på ett rättssäkert, effektivt och 

tillmötesgående sätt som landets länsstyrelser på bästa sätt kan bidra till 

ett fortsatt och utvecklande demokratiarbete i Sverige – och där 

medborgarnas förtroende för landets myndigheter och rättsinstanser blir 

en effekt av detta. 

Kontaktuppgifter 

Välkommen att kontakta länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 

Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 

ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med 

länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet om yttrande har fattats av landshövding Beatrice Ask. I 

beredningen har även länsråd Johanna Sandwall deltagit, liksom 



Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Yttrande  

2022-10-27 

3 (3) 

Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

 

 

avdelningscheferna Andres Delgado Lopez, Eva Aalbu och Christopher 

Lagerqvist samt t f avdelningscheferna David Hansevi och Erik 

Hjortsberg. Föredragande har varit omvärldsanalytiker Susanne 

Karlsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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