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Paragraf 179 Ärendenummer KS2022/653 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvar daterat 2022-10-28, som sitt eget  
och överlämna det till regeringskansliet.  

Sammanfattning 
Enköpings kommun har utsetts som remissinstans för betänkandet ”Vår demokrati  
– värd att värna varje dag”, SOU 2022:28. Enligt direktivet (dir. 2018:53) har  
kommitténs uppdrag varit att under åren 2018–2021 fungera som en katalysator  
och uppmuntra aktörer till nya insatser och samarbeten för att stärka och utveckla  
demokratin. Nu har kommittén Demokratin 100 år lämnat ett betänkande i två  
separata volymer; Vår demokrati – värd att värna varje dag (volym 1) samt  
Antologin 100 år till (volym 2).  
 
I enlighet med kommitténs direktiv lämnas förslag på hur insatser och erfarenheter  
från kommitténs arbete kan tas tillvara av regeringen efter att kommittén har  
avvecklats. Kommittén har bland annat sett vikten av samordning och samverkan  
när flera aktörer genomför ett demokratifrämjande arbete, samt vikten av att det  
demokratifrämjande arbetet når ut i hela landet. Vidare lämnar kommittén flera  
förslag på åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka demokratiperspektivet i  
myndigheters verksamhet, i utredningsarbetet samt inom skolväsendet. Remissvar  
ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 25 november 2022. 
 
Kommunledningsförvaltningen har hållit ihop Enköpings kommuns remissvar. Med  
grund i att det finns förslag i betänkandet som berör Utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden ansvarsområde har nämnden inkommit med underlag 
till Enköpings kommuns samlade remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-2 
Remissvar, Enköpings kommun, 2022-10-28 
Remiss av SOU 2022:28, Regeringskansliet, 2022-07-27 
Protokollsutdrag, utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 170 
Yttrande över remiss av SOU 2022:28, UAN2022/946, 2022-09-27 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Hannu Högberg 
0171-626286 
Hannu.hogberg@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

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

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvar daterat 2022-10-28, som sitt eget 
och överlämna det till regeringskansliet.  

Ärendet 

Bakgrund 
Enköpings kommun har utsetts som remissinstans för betänkandet ”Vår demokrati 
– värd att värna varje dag”, SOU 2022:28. Enligt direktivet (dir. 2018:53) har 
kommitténs uppdrag varit att under åren 2018–2021 fungera som en katalysator 
och uppmuntra aktörer till nya insatser och samarbeten för att stärka och utveckla 
demokratin. Nu har kommittén Demokratin 100 år lämnat ett betänkande i två 
separata volymer; Vår demokrati – värd att värna varje dag (volym 1) samt 
Antologin 100 år till (volym 2).  

I enlighet med kommitténs direktiv lämnas förslag på hur insatser och erfarenheter 
från kommitténs arbete kan tas tillvara av regeringen efter att kommittén har 
avvecklats. Kommittén har bland annat sett vikten av samordning och samverkan 
när flera aktörer genomför ett demokratifrämjande arbete, samt vikten av att det 
demokratifrämjande arbetet når ut i hela landet. Vidare lämnar kommittén flera 
förslag på åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka demokratiperspektivet i 
myndigheters verksamhet, i utredningsarbetet samt inom skolväsendet. Remissvar 
ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 25 november 2022. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har hållit ihop Enköpings kommuns remissvar. Med 
grund i att det finns förslag i betänkandet som berör Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ansvarsområde har nämnden inkommit med underlag till 
Enköpings kommuns samlade remissvar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 
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Remissvar, Enköpings kommun, 2022-10-28 
Remiss av SOU 2022:28, Regeringskansliet, 2022-07-27 
Protokollsutdrag, utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 170 
Yttrande över remiss av SOU 2022:28, UAN2022/946, 2022-09-27 
 
 
 
Hannu Högberg 
Stabschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet, för kännedom 
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Kommunledningsförvaltningen 
Hannu Högberg 
0171-62 62 86 
Hannu.högberg@enkoping.se 

Regeringskansliet 

Svar på remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd 
att värna varje dag 
Enköpings kommun har utsetts som remissinstans för betänkandet ”Vår demokrati 
– värd att värna varje dag”, SOU 2022:28. Enligt direktivet (dir. 2018:53) har 
kommitténs uppdrag varit att under åren 2018–2021 fungera som en katalysator 
och uppmuntra aktörer till nya insatser och samarbeten för att stärka och utveckla 
demokratin. Nu har kommittén Demokratin 100 år lämnat ett betänkande i två 
separata volymer; Vår demokrati – värd att värna varje dag (volym 1) samt 
Antologin 100 år till (volym 2).  

Enköpings kommun avstår från att lämna synpunkter på rekommendationen om 
behov av att skapa en nationell demokratifunktion med kunskapsspridning om 
demokrati som huvuduppdrag samt om det ska vara del av en befintlig myndighet. 
Vidare avstår Enköpings kommun från att lämna yttrande om Länsstyrelserna ska 
ges ett uppdrag att arbeta med demokratifrämjande insatser.  

Huvuddelen av de rekommendationer och förslag som lämnas om skolans 
demokratiuppdrag är inte särskilt ingripande och av den orsaken ser Enköpings 
kommun ingen anledning att vare sig tillstyrka eller avstyrka huvuddelen av 
förslagen. Detta med undantag från rekommendationen om att Skolinspektionen 
ska genomföra kvalitetsgranskningar av skolornas arbete med demokrati, vilket 
Enköpings kommun avstyrker.  

Demokratiuppdraget är ett omfattande och brett uppdrag som genomsyrar hela 
skolans arbete. Risken vid genomförande av kvalitetsgranskningar är att 
demokratiuppdraget reduceras till det som är mätbart och/eller kan fångas i en 
enkät och att fokus riktas mot hur väl verksamheten kan beskriva arbetet snarare 
än hur arbetet i realiteten genomförs och de faktiska resultaten. Det är därför också 
tveksamt till vilken hjälp en inspektion skulle vara i skolornas utveckling av arbetet 
med demokratiuppdraget. 
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<hk@kriminalvarden.se>;"info@kb.se" <info@kb.se>;"kommun@kungsbacka.se" 
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<dalarna@lansstyrelsen.se>;"gotland@lansstyrelsen.se" 
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<halland@lansstyrelsen.se>;"jamtland@lansstyrelsen.se" 
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<kalmar@lansstyrelsen.se>;"kronoberg@lansstyrelsen.se" 
<kronoberg@lansstyrelsen.se>;"norrbotten@lansstyrelsen.se" 
<norrbotten@lansstyrelsen.se>;"skane@lansstyrelsen.se" 
<skane@lansstyrelsen.se>;"stockholm@lansstyrelsen.se" 
<stockholm@lansstyrelsen.se>;"sodermanland@lansstyrelsen.se" 
<sodermanland@lansstyrelsen.se>;"uppsala@lansstyrelsen.se" 
<uppsala@lansstyrelsen.se>;"varmland@lansstyrelsen.se" 
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<vasterbotten@lansstyrelsen.se>;"vasternorrland@lansstyrelsen.se" 



<vasternorrland@lansstyrelsen.se>;"vastmanland@lansstyrelsen.se" 
<vastmanland@lansstyrelsen.se>;"vastragotaland@lansstyrelsen.se" 
<vastragotaland@lansstyrelsen.se>;"orebro@lansstyrelsen.se" 
<orebro@lansstyrelsen.se>;"ostergotland@lansstyrelsen.se" 
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<lr@lr.se>;"motala.kommun@motala.se" <motala.kommun@motala.se>;"info@mfd.se" 
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<registrator@mprt.se>;"registrator" <registrator@msb.se>;"info@myndighetensst.se" 
<info@myndighetensst.se>;"info@mtm.se" <info@mtm.se>;"info@mucf.se" 
<info@mucf.se>;"info@mkcentrum.se" <info@mkcentrum.se>;"NUNI@NUNINATVERK.SE" 
<NUNI@NUNINATVERK.SE>;"kommun@nordmaling.se" 
<kommun@nordmaling.se>;"kommunstyrelsen@nassjo.se" <kommunstyrelsen@nassjo.se>;"info" 
<info@pro.se>;"kommun@pitea.se" <kommun@pitea.se>;"registrator.kansli@polisen.se" 
<registrator.kansli@polisen.se>;"regionen@rjl.se" 
<regionen@rjl.se>;"regionnorrbotten@norrbotten.se" 
<regionnorrbotten@norrbotten.se>;"region@regionvarmland.se" 
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<region@regionostergotland.se>;"forbund@rfsl.se" <forbund@rfsl.se>;"registrator@raa.se" 
<registrator@raa.se>;"riksarkivet@riksarkivet.se" 
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<kansli@sametinget.se>;"simrishamns.kommun@simrishamn.se" 
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<charlotta@smakom.se>;"spsm@spsm.se" <spsm@spsm.se>;"registrator@stat-inst.se" 
<registrator@stat-inst.se>;"kulturradet@kulturradet.se" 
<kulturradet@kulturradet.se>;"registrator@statensmedierad.se" 
<registrator@statensmedierad.se>;"skolinspektionen@skolinspektionen.se" 
<skolinspektionen@skolinspektionen.se>;"registrator@skolverket.se" 
<registrator@skolverket.se>;"scb@scb.se" <scb@scb.se>;"registrator@statskontoret.se" 
<registrator@statskontoret.se>;"registrator@su.se" <registrator@su.se>;"ks@storuman.se" 
<ks@storuman.se>;"info@studieforbunden.se" 
<info@studieforbunden.se>;"sundsvalls.kommun@sundsvall.se" 
<sundsvalls.kommun@sundsvall.se>;"info@svbib.se" 
<info@svbib.se>;"kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se" <kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se>;"info" 
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<info@sverigeselevkarer.se>;"info@sverigeselevrad.se" 
<info@sverigeselevrad.se>;"info@hembygdsforbundet.se" 
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<maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se>;"info@spfseniorerna.se" 
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SOU 2022:28 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-
202228/
 
Kommittén Demokrati 100års betänkande ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” 
(SOU 2022:28) (Volym 1)
 
Remissinstanser 
Alvesta kommun
Arvidsjaurs kommun
Barnombudsmannen
Borlänge kommun
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Bygdegårdarnas Riksförbund
Civilsamhällesparten i NOD
Civos – civilsamhällets organisationer i samverkan
Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR)
Demokratibygget
Diskrimineringsombudsmannen
Eda kommun
Elevernas riksförbund
Enköpings kommun
Fagersta kommun
Folkbildningsrådet
Folkets hus och Parker
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Forum för levande historia
Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Föreningen Ordfront (Demokratiakademin)
Göteborgs kommun
Hela Sverige ska leva
Helsingborgs kommun
Hylte kommun
Hällefors kommun
Högsta förvaltningsdomstolen
Idéburna skolors riksförbund
Institutet för mänskliga rättigheter
Institutet för språk och folkminnen
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202228/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202228/


Kammarrätten i Göteborg
Karlskrona kommun
Kils kommun
Kriminalvården
Kungliga biblioteket
Kungsbacka kommun
Leksands kommun
Linnéuniversitetet (Fojo)
Ljungby kommun
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Motala kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för psykologiskt försvar
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Mångkulturellt Centrum
Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI)
Nordmalings kommun
Nässjö kommun
Pensionärernas Riksorganisation
Piteå kommun
Polismyndigheten
Region Jönköping
Region Norrbotten
Region Värmland
Region Östergötland
RFSL
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Rio Folkhögskolor



Rädda Barnen
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Sametinget
Simrishamns kommun
SmåKom (De små kommunernas samverkan)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet (statsvetenskapliga institutionen)
Storumans kommun
Studieförbunden
Sundsvall kommun
Svensk biblioteksförening
Svenska kyrkan
Svenska Röda Korset
Sveriges Elevkårer
Sveriges elevråd SVEA
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges kristna råd
Sveriges kvinnolobby
Sveriges Museer
Sveriges Pensionärsförbund
Sveriges Riksidrottsförbund
Sveriges skolledarförbund
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
The Global Village
Tyresö kommun
Valmyndigheten
Vara kommun
Vimmerby kommun
Våra Gårdar
Västerås kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
 
Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 25 november 2022. Svaren bör 
lämnas per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ku.md@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer Ku2022/ 01317 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
 
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i 
namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
 
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om 
remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens 
namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 
också på övriga delar.



 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
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Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-19  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 170 Ärendenummer UAN2022/946 

Svar på remiss: Vår demokrati – värd att värna varje 
dag. SOU 2022:28. 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 
daterat 2022-09-27, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
fortsatt hantering. 

Beskrivning av ärendet 
En förfrågan har inkommit från kommunledningsförvaltningen om att utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden ska yttra sig över de förslag i Remiss av SOU 
2022:28: Vår demokrati – värd att värna varje dag som berör 
utbildningsverksamheten. Kommunledningsförvaltningen kommer sedan 
sammanställa ett gemensamt svar för Enköpings kommun i sin helhet som 
kommunstyrelsen fattar beslut om. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande återfinns i bilaga 01. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna 
varje dag, daterad 2022-09-27 
Bilaga 01 – Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2022-09-27 
Remissen (SOU 2022:28) finns att läsa i sin helhet på regeringen.se 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 
daterat 2022-09-27, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
fortsatt hantering. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den  5 oktober 2022. 
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Sammanträdesdatum  
2022-10-19  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se  



Yttrande  Ärendenummer 

2022-09-27 UAN2022/946 

1 (2)  

  
 

         

Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun     0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  utbildningsforvaltning@enkoping.se 

 

Utbildningsförvaltningen 
Malin Kvist 
0171-625803 
malin.kvist@enkoping.se 

Kommunstyrelsen  

Yttrande över remiss av SOU 2022:28: Vår demokrati – värd att 
värna varje dag 

I detta yttrande redogör utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 

synpunkter kopplade till de bedömningar, rekommendationer och förslag som 

finns i betänkandet Vår demokrati – Värd att värna varje dag. Nämnden vill börja 

med att skicka en mer övergripande synpunkt vad gäller remissen i sin helhet. 

Det är svårt att utifrån betänkandet förstå på vilken grund bedömningen av 

arbetet med skolans demokratiuppdrag görs. Bedömningen tycks grunda sig på 

uppfattningar och intryck snarare än mer djupgående analyser av nuläget. Det 

är därför inte tydligt varför man i betänkandet anser att de föreslagna 

åtgärderna bör genomföras. Samtidigt är huvuddelen av de rekommendationer 

och förslag som lämnas inte särskilt ingripande och av den orsaken ser 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte anledning till att vare sig 

tillstyrka eller avstyrka huvuddelen av förslagen. Detta med undantag från 

rekommendationen om att Skolinspektionen ska genomföra 

kvalitetsgranskningar av skolornas arbete med demokrati, vilket nämnden 

avstyrker.  

Synpunkter på respektive bedömning, rekommendation och förslag  

Bedömning: Det finns oklarheter och skillnader i synen på hur skolans 
demokratiuppdrag ska tolkas och omsättas i praktiken. I förlängningen kan detta 
bidra till att alla elever inte ges samma möjligheter att utbildas till medvetna och 
kompetenta samhällsmedborgare. Många aktörer producerar 
undervisningsmaterial om demokrati för skolan. För lärare är det svårt att få en 
överblick över materialet samtidigt som aktörerna har svårigheter att nå ut (s. 
93). 

Nämnden delar till viss utredningens bedömning att det finns skillnader i synen 

på hur skolans demokratiuppdrag ska tolkas och omsättas i praktiken. I linje med 

den mer generella synpunkten ovan ställer sig nämnden dock frågande till hur 
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stor av ett problem detta är och konstaterar en avsaknad av underlag som 

tydliggör på vilken grund kommittén gjort den bedömningen.  

Rekommendation: Skolverket får i uppdrag att förtydliga skolans 
demokratiuppdrag genom att utforma rekommendationer, allmänna råd och 
inspirationsmaterial som kan användas av huvudmän, skolledare och skolans 
personal (s. 93)  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens bedömning är att 

demokratiuppdraget är generellt sett är tydligt. Ett visst behov av förtydligande 

finns vad gäller kravet på att undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer. Nämnden har därför ingenting att invända mot att ytterligare 

stödmaterial skulle tas fram kring skolans demokratiuppdrag.   

Rekommendation: Skolinspektionen får i uppdrag att genomföra 
kvalitetsgranskningar av grundskolornas respektive gymnasieskolornas arbete 
med demokrati (s. 94)  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker rekommendationen då 

nämnden ställer sig frågande till hur en sådan utvärdering praktiskt skulle kunna 

genomföras. Demokratiuppdraget är ett omfattande och brett uppdrag som 

genomsyrar hela skolans arbete. Risken vid genomförande av 

kvalitetsgranskningar blir att demokratiuppdraget reduceras till det som är 

mätbart och/eller kan fångas i en enkät och att fokus blir på hur väl 

verksamheten kan beskriva arbetet snarare än hur arbetet i realiteten genomförs 

och de faktiska resultaten. Det är därför också tveksamt till vilken hjälp en 

inspektion skulle vara i skolornas utveckling av arbetet med 

demokratiuppdraget.    

Rekommendation: Skolverket får i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
konsekvenserna av bestämmelsen om politiska partiers närvaro i skolan och hur 
den har påverkat skolornas demokratiarbete och elevernas möjlighet till 
likvärdig utbildning (s. 94)  

Inga synpunkter.  

Förslag: Den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas och breddas till 
att inte enbart fokusera på hundraårsjubileet (s. 95) 

Inga synpunkter.  
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