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Remiss av SOU 2020:79 - Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det
skollagsrelaterade området
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Yttrandet överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet i enlighet med
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Yttrandet överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet i enlighet med
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommun har erbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet en
Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen- aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området (SOU 2020:79).
Utredningens uppdrag innehåller två delar. Den första delen handlar om att
analysera om nuvarande bestämmelser om tillsyn i diskrimineringslagen
(2008:567), DL, avseende aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv
efterlevnad av lagen och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad
efterlevnad.
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Den andra delen av uppdraget innebär att utredningen ska analysera hur
tillsynen över bestämmelserna i DL när det gäller det skollagsreglerade
området i sin helhet kan flyttas från Diskrimineringsombudsmannen (DO) till
Statens skolinspektion (Skolinspektionen).
Utredningen föreslår i huvudsak följande:
 Tillsynsansvaret för de skollagsreglerade området i
diskrimineringslagen ska överföras från DO till Skolinspektionen.


Bestämmelserna om diskrimineringsförbud, förbud mot repressalier och
utbildningsanordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet för det
skollagsreglerade området även fortsättningsvis ska följa av 2 kap. DL
(SI tillämpa även DL).
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Skollagens administrativa sanktioner ska gälla vid Skolinspektionens
tillsyn enligt DL.



Bestämmelserna om aktiva åtgärder i DL kommer att överföras till SL
(förändrade skrivningar av 6 kap. 6-8 §§ SL)



Skolverket ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om arbetet med
aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och
ungdomsnämnden och bildningsnämnden för Linköpings kommun ställer sig
positiv till innehållet i remissen men att följande kompletterande synpunkter
ska lämnas:
I utredningen framgår inte tydligt hur dokumentationskraven för skolan
kommer att förändras utifrån de föreslagna förändrade skrivningarna om aktiva
åtgärder i 6 kap. skollagen. Utifrån de krav som ställs i diskrimineringslagen
om omfattande dokumentation, finns en stor farhåga att vinsterna med att
samordna dokumentationen för kränkande behandling och diskriminering går
förlorad och att arbetsbelastningen för skolpersonalen istället ökar. Linköpings
kommun förutsätter att de föreskrifter som föreslagits att Skolverket ska ta
fram finns på plats till lagen träder i kraft och att stöd kring de nya
dokumentationskraven där ska förtydligas.
Utredningen omfattar inte hur tillsynen av diskrimineringsärenden ska hanteras
av Skolinspektionen. Linköpings kommun vill ändå, utifrån de erfarenheter
som finns vad gäller hantering av anmälningar om kränkande behandling,
föreslå att huvudmannens klagomålshantering bör vara den instans där
uppgifter om diskriminering först hanteras. Det finns stora fördelar med att
huvudmannen först får hantera klagomål och anmälningar gällande
diskriminering för att själva få möjlighet att uppmärksamma och åtgärda
eventuella brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Först efter att en
vårdnadshavare eller elev vänt sig till skolans huvudman/klagomålshanteringen
bör en utredning kunna initieras av Skolinspektionen.
Linköpings kommun vill även framhålla att det finns ett stort behov att fortsatt
utreda hur bestämmelserna om kränkande behandling och diskriminering
tillämpas.
I övrigt har Linköpings kommun inget att erinra mot de föreslagna ändringarna
i diskrimineringslagen och skollagen.
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