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Länsstyrelsen tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian. 

Avsnitt 4.1.4 Samverkan mellan Forum för levande 
historia och Statens historiska museer. 
I promemorian görs bedömningen att samverkan inte behöver 
formaliseras mellan de två berörda myndigheterna. Länsstyrelsen 
anser att det kan finnas skäl till att överväga att samverkan skrivs in i 
respektive myndighets instruktion. Det ger en långsiktig struktur 
utöver den ram som myndighetsförordningen (2007:515) erbjuder och 
kan främja samarbetet på lång sikt. 

Avsnitt 4.2.3 Uppgift om Sveriges nationella 
minoriteter
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker förslaget att Forum för 
levande historia ges en permanent uppgift att öka och sprida kunskap 
om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna. 
Länsstyrelsens erfarenhet är att historiska skeenden påverkat och 
fortsätter att påverka de nationella minoriteternas livsvillkor och 
identitet. Det finns därför skäl att omformulera beskrivningen av 
uppdraget så att det även omfattar hur de historiska skeendena 
påverkar minoriteterna i nutid. En tilläggsskrivning i den föreslagna 
instruktionen skulle kunna vara …”påverkat och fortfarande påverkar 
de nationella minoriteterna”.

Den föreslagna funktionen skulle utgöra ett värdefullt komplement till 
det arbete som uppföljningsmyndigheterna för Sveriges 
minoritetspolitik, Länsstyrelsen och Sametinget, ansvarar för. 
Länsstyrelsen kan inom ramen för sitt uppdrag bistå i detta arbete och 
bidra med expertkompetens. 

Avsnitt 4.2.5 Uppgift att verka för att samordna och 
följa upp insatser för att motverka rasism, liknande 
former av fientlighet och hatbrott
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Länsstyrelsen tillstyrker förslaget och poängterar att det också bör 
inkludera att arbeta mot strukturell rasism.

Avsnitt 5 Konsekvenser

I promemorian framhålls vikten av långsiktiga satsningar genom ökat 
förvaltningsanslag jämfört med mer kortsiktig finansiering genom 
t.ex. uppdrag i regleringsbrev. Länsstyrelsen delar synen om vikten av 
långsiktighet och anser att det är viktigt att arbeta långsiktigt och 
strukturellt med demokratifrämjande uppdrag. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med 
utvecklingsledare Moa Nordin som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också avdelningschef Anna Conzen deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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