
REMISSYTTRANDE 1 (1) 
Datum Vår beteckning 
2019-05-13 Dnr 003107-2019 

Kulturdepartementet 

103 33 Stockholm 

Svar på remiss om förslag till en nationell institution 
för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) 
(Ärendenummer hos Kulturdepartementet Ku2018/02102/DISK) 

Försäkringskassan har inga synpunkter på att en nationell institution för mänskliga 
rättigheter (MR-institutionen) inrättas med de uppdrag och arbetsuppgifter som 
utredaren föreslår.  

7.3 Sekretess 
Försäkringskassan noterar att MR-institutionen enligt förslaget inte kommer ges 
någon möjlighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn 
far illa såvida sekretess gäller för uppgifterna. Försäkringskassan anser att det i 
fortsatta beredningsarbetet bör övervägas huruvida detta är förenligt med 
barnkonventionen. 

10.2 Finansiering 
Försäkringskassan anser att det inte bör göras en generell omföring från alla 
utgiftsområden för att finansiera MR-institutionen. Istället bör de större 
utgiftsområdena bidra med ett högre belopp än de beloppsmässigt mindre 
utgiftsområdena.  

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av 
verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller och 
verksamhetsutvecklare Tove Lidman, den senare som föredragande. 

Mikael Westberg 

Tove Lidman 
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