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

Regionen har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill lämna 

följande synpunkter. 

Region Värmland ställer sig positiv till remissen i sin helhet. Regionen 

anser att det är viktigt att värna om och arbeta för att stärka demokratin, och 

kommitténs förslag för att göra just detta är flera steg i rätt riktning.  

Region Värmland ställer sig bakom kommitténs förslag om att inrätta en 

nationell demokratifunktion och att ge länsstyrelserna ett långsiktigt 

demokratifrämjande uppdrag, och bedömer att förslagen kan bidra till att 

stärka demokratin nationellt, såväl som lokalt och regionalt. Region 

Värmland har, i likhet med kommittén, också sett vikten av samordning och 

samverkan när flera aktörer genomför ett demokratifrämjande arbete, 

framför allt i det arbete regionen genomförde under kommitténs satsning 

Deklaration för en stark demokrati år 2021.  

Region Värmland är också positiv till de övriga åtgärder kommittén föreslår 

med syfte att långsiktigt stärka demokratiperspektivet i myndigheters 

verksamhet, i utredningsarbetet samt inom skolväsendet. Det hade dock 

varit önskvärt med en utförligare beskrivning av hur ett ökat demokratifokus 

i myndighetsstyrning kan genomföras i praktiken och vad det förväntas leda 

till i form av demokrativinster. 

Region Värmland vill särskilt lyfta två av kommitténs förslag på åtgärder 

för att långsiktigt stärka demokratiarbetet i myndigheters arbete, i 

utredningsarbetet samt inom skolväsendet. Förslaget att skriva in ett krav i 

kommittéförordningen om att redovisa konsekvenser för demokratin är ett 

av dem. Region Värmland håller med om vikten av att konsekvenser för 

demokratin bör analyseras i de förslag som tas fram av kommittér och 

utredningar och ställer sig därför bakom kommitténs förslag. Region 

Värmland vill även lyfta kommitténs förslag att permanentera den digitala 
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plattformen Demokrati 100 år. Ett nationellt centrum för demokratimaterial 

är värdefullt och något Region Värmland upplever saknas idag. Det skulle 

underlätta framtida demokratisatsningar i regionen, och säkerligen för flera 

andra organisationer, om det fanns en nationell plattform att vända sig till 

för inhämtande av demokratimaterial. 

Slutligen framgår i remissen att kommitténs förslag förväntas leda till ökade 

kunskaper om demokrati i befolkningen, bättre samordning mellan olika 

demokratifrämjande insatser, en tydligare analys av demokratin nationellt 

och i olika delar av landet samt att utmaningar för demokratin 

uppmärksammas. Denna uppfattning delar även Region Värmland.  

Regionfullmäktiges demokratiberedning har deltagit i beredningen av 

ärendet och tillstyrker föreliggande remissvar. 

 

Regionstyrelsen 

Fredrik Larsson  
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