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Utkast till lagrådsremiss - Stärkt skydd mot
diskriminering i skolan, yttrande till Kulturdepartementet
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tillstyrker utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
över remissen av utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i
skolan.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker utbildningsförvaltningens förslag
till yttrande över remissen av utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot
diskriminering i skolan.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande över remissen av utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot
diskriminering i skolan lämnas till Kulturdepartementet enligt
Utbildningsförvaltningens förslag.
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Ärende
Linköpings kommun har av kulturdepartementet inbjudits att lämna synpunkter
på utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan. I utkastet
till lagrådsremiss föreslås ändringar i diskrimineringslagen (2008:567) och
skollagen (2010:800).
Linköpings kommun ställer sig positiv till innehållet i utkastet till
lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan. Kommunen vill dock
påpeka att förslaget i avsnitt 6 att Diskrimineringsombudsmannen (DO) fortsatt
bör ha möjlighet att föra talan om diskrimineringsersättning i skollagsreglerad
verksamhet och att elever ska kunna välja om de vill vända sig till DO eller
Skolinspektionen kan innebära att den tydlighet till vilken myndighet eleven
ska vända sig till och som är ett av det huvudsakliga syftet med förslaget
kommer att gå förlorat.
I övrigt har Linköpings kommun inget att erinra mot de föreslagna ändringarna
i diskrimineringslagen och skollagen.

2 (4)

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utkast till lagrådsremiss - Stärkt skydd mot diskriminering i skolan, yttrande
till Kulturdepartementet, 2018-09-14
Bilaga – Yttrande

3 (4)

Bakgrund
Skyddet för barn och elever som utsätts eller riskerar att utsättas för
diskriminering i den skollagsreglerade verksamheten behöver förstärkas.
Statens skolinspektion bör därför utöva viss tillsyn över diskriminering i sådan
verksamhet.
Bestämmelserna om diskriminering för den skollagsreglerade verksamheten
bör även fortsättningsvis finnas i den samlade diskrimineringslagen.
Statens skolinspektion ska som part få föra talan om diskrimineringsersättning
för en enskild som medger det i mål om diskriminering i skollagsreglerad
verksamhet. Skolinspektionen ska också kunna utreda anmälningar om
diskriminering på ett effektivt sätt. När Skolinspektionen för sådan talan får
Skolinspektionen också föra annan talan för den enskilde om denna medger
det. Enligt utkastet bör Diskrimineringsombudsmannen (DO) fortsatt ha
möjlighet att föra talan om diskrimineringsersättning i skollagsreglerad
verksamhet, såsom på alla andra samhällsområden. DO har en värdefull
kompetens på området och översikt över arbetet mot diskriminering i sin
helhet. Elever bör kunna välja om de vill vända sig till DO eller
Skolinspektionen för att få hjälp när det gäller diskriminering på skolområdet.
Skollagens bestämmelser om tillträde till lokaler och andra utrymmen,
uppgiftsskyldighet och föreläggande ska tillämpas i den omfattning det behövs
för att Statens skolinspektion ska kunna ta tillvara barns och elevers enskilda
rätt när Skolinspektionen för talan om diskrimineringsersättning eller utreder
förutsättningarna för en sådan talan.
Vidare föreslås att tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser om
aktiva åtgärder mot diskriminering när det gäller verksamhet enligt skollagen
flyttas från DO till Skolinspektionen. Skollagens bestämmelser om tillsyn ska
då tillämpas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att kommunen får en tillsynsmyndighet att förhålla sig till när det gäller
kraven på förebyggande aktiva åtgärder mot såväl diskriminering som
kränkande behandling kan arbetet bli mer samordnat. Med en
tillsynsmyndighet i stället för två skulle utbildningsanordnare och personal
även kunna få en minskad administrativ börda och vända sig till
Skolinspektionen för råd och vägledning kring det samlade arbetet med aktiva
åtgärder.
Jämställdhet
Genom förslaget stärks tillsynen på det skollagsreglerade området och enskilda
barn och elever som utsätts för diskriminering får en reell möjlighet till
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upprättelse. Förslaget kan på så sätt gynna flickor och kvinnor och på sikt bidra
till ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar och kvinnor och män.
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