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

(dnr Ku2022/ 0131) 

 
Statens institutionsstyrelse (SiS) har ombetts att lämna synpunkter på det aktuella 

betänkandet.  

 

SiS är en av de myndigheter som har deltagit i kommittén Demokratin 100 år och som 

har haft ett särskilt uppdrag från regeringen att genomföra demokratistärkande insatser 

i verksamheten med fokus på delaktighet under 2020 och 2021. SiS har inom ramen för 

uppdraget genomfört ett flertal demokratifrämjande insatser och har fortsatt att arbeta 

aktivt med sådana insatser även under 2022. SiS utgör en del av det allmänna och har 

därmed en grundlagsfäst skyldighet att verka för demokratin och har inom ramen för 

sin verksamhetsplan 2022–2024 ett stärkt fokus på den statliga värdegrunden och rollen 

som statsanställd. SiS har goda erfarenheter från arbetet och ställer sig positiv till 

förslaget som syftar till ett utökat demokratiskt fokus hos myndigheterna. Utifrån detta 

tillstyrker SiS förslaget om att 6 § i myndighetsförordningen kompletteras med en 

bestämmelse om att myndigheten ska verka för att ta till vara de fördelar som kan 

vinnas för demokratin. SiS anser dock att förslaget om att demokrati och de 

demokratiska uppdraget skrivs in i instruktionen för myndigheter vars verksamhet är 

central för det demokratipolitiska målet kan anses utgöra en onödig dubbelreglering 

eftersom uppdraget redan följer av regeringsformen och införandet av den föreslagna 

bestämmelsen i myndighetsförordningen.  

 

SiS lämnar i övrigt inte några synpunkter på de förslag som läggs fram i betänkandet.  
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Elisabet Åbjörnsson Hollmark. I 

den slutliga handläggningen har HR-direktören Robert Stenbom, ekonomi- och 

planeringsdirektören Anna Sandahl och biträdande chefsjuristen Caroline Hellström 

deltagit. Föredragande har varit juristen Madeleine Hedenblad. 

 

 

 

 

Elisabet Åbjörnsson Hollmark  

 

 

 

    Madeleine Hedenblad 
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