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REMISSVAR (J20101/1768/DISK) 

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) 

 
Inkomna remissvar från medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR och 
Sveriges Tandläkarförbund bilägges. 

 

Det rättsliga skyddet 

Delegationen föreslår att en utredning ska ges i uppdrag att utreda 
lämpligheten av en inkorporering av fler konventioner om mänskliga 
rättigheter än Europakonventionen. Delegation lämnar också en rad 
författningsförslag med förtydliganden som hänvisar till internationella 
åtaganden om mänskliga rättigheter och som redan idag ska tillämpas. 

 

Saco tillstyrker förslagen. 

  

Styrning och tillsyn 

I syfte att stärka styrningen och tillsynen av offentlig verksamhet har 
delegationen föreslagit nya bestämmelser i förvaltningslagen och i 
myndighetsförordningen. Delegationen föreslår även att bl a 
kommittéförordningen, kommunallagen och instruktionerna för ett antal 
myndigheter ska uppdateras i detta avseende. Slutligen föreslås att en tredje 
nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter eller motsvarande 
strategidokument ska tas fram. 

 

Saco har inget att erinra mot förslagen. 

 

En nationell institution för mänskliga rättigheter 

Delegationen föreslår att en nationell institution – Kommissionen för 
mänskliga rättigheter – ska inrättas i Sverige. Kommissionen ska vara en 
myndighet underställd riksdagen. Den ska verka för efterlevnaden och 
genomslaget av mänskliga rättigheter. Kommissionen ska dock inte pröva 
enskilda klagomål. 

 

Saco anser att delegationens analys till grund för förslaget om inrättandet av en 
ny myndighet brister i flera avseende. Till att börja med anser vi inte behovet 
tillräckligt utrett. Att Sverige bör inrätta en nationell institution för mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i Parisprinciperna (antagna av FNs 
generalförsamling) och att EUs byrå för grundläggande rättigheter anser att 
EU-länderna bör ha en sådan institution ifrågasätter vi inte. Däremot tycker vi 
inte att delegationen på allvar sett över alternativen, främst möjligheterna att 
ge befintliga myndigheter med angränsande uppgifter ett utökat uppdrag. Vi 
finner inte heller att det faktum att den föreslagna myndighetens uppgifter i 
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stor utsträckning kommer att sammanfalla med andra myndigheters 
verksamhet bl a JO och DO, problematiseras på ett tillfredsställande sätt.  

 

Saco anser vidare att Parisprincipernas krav på opartiskhet inte belysts fullt ut. 
Delegationen stannar ganska enkelt för att myndigheten ska vara underställd 
riksdagen. Detta trots att en sådan ordning innebär en avvikelse från den 
rådande konstitutionella ordningen. Här vill vi erinra om den relativt 
omfattande analys som diskrimineringskommittén (SOU 2006:22) gjort 
beträffande Parisprinciperna krav på opartiskhet. Diskrimineringskommittén 
kom för övrigt fram till att kravet på den då föreslagna 
diskrimineringsombudsmannens opartiskhet mycket väl gick att upprätthålla 
även underställd regeringen. Även praktiska aspekter måste övervägas, bl a 
värdet av en enkel och effektiv dialog med huvudmannen. Inte heller dessa 
aspekter har belysts. 

  

Saco avstyrker förslaget att den nationella institutionen inrättas i form av en ny 
myndighet underställd riksdagen.  

 

Utbildning, forskning och kunskapsutveckling 

I den nya skollagen har skolorna fått i uppdrag att förmedla och förankra de 
mänskliga rättigheterna samt utforma själva utbildningen i överensstämmelse 
med dessa. Delegationen föreslår att motsvarande bestämmelse förs in i 
högskolelagen. 

 

Delegationen föreslår vidare att ett långsiktigt forskningsprogram om 
mänskliga rättigheter ska inrättas. Programmet ska bestå i en 
grundforskningsdel, forskarskola, behovsmotiverade forskningsstudier och ett 
forskningsnätverk. Vetenskapsrådet bör ges i uppdrag att i samarbete med 
andra forskningsråd närmare utforma och hantera detta forskningsprogram. 

 

Delegationen föreslår en utveckling av statistik om de mänskliga rättigheterna 
genom nationella mål och indikatorer. 

 

Saco har inget att erinra mot dessa förslag. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

 

Gunnar Wetterberg 

                           Lena Maier Söderberg 


