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Yttrande över Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva
åtgärder och det skollagsreglerade området. Delbetänkande av
Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen SOU 2020:79
Föräldraalliansen Sverige stöder i stort utredningens bedömningar och förslag med undantag för
vissa delar, vilka kommer fram i lämnade kommentarer.
Det är förbundets uppfattning att Skolinspektionen har tillsyn över att följande bestämmelser i
diskrimineringslagen följs för verksamhet som regleras i skollagen.
Föräldraalliansen Sverige stöder också det nya författningsförslaget gällande att myndigheten ska
samverka med Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket i arbetet mot diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) inom det skollagsreglerade området.
Förbundet vill särskilt betona vikten i 1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:556)
med instruktion för Statens skolinspektion 13 § Barn- och elevombudet ska (punkt 3.) upprätthålla
kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer
och andra organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling eller diskriminering.
Förbundet delar också utredningens bedömning i punkt 7.2 samt 7.3 gällande överflyttning av
tillsynsansvar och talerätten samt val av sanktioner. Utifrån att ansvaret för bestämmelserna om
både kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen och diskriminering enligt 2 kap. DL kommer vila på
samma myndighet, dvs. Skolinspektionen, som kommer att ha tillgång till skollagens administrativa
sanktioner.
Föräldraalliansen Sverige vill betona vikten av förslaget i punkt 7.6 som gäller att samordna reglerna i
DL för det skollagsreglerade området och bestämmelserna i skollagen. Förbundet delar utredningens
bedömning gällande att det kommer resultera i bättre skydd för barn och elever mot diskriminering
och kränkande behandling.
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Föräldraalliansen Sverige delar inte utredningens författningsförslag i sin helhet på Sida. 47.
Kap 6.
2a§
Nuvarande föreslagen lydelse:
”2 a § När Diskrimineringsombudsmannen, Statens skolinspektion eller en förening för sådan
talan som avses i 2 § får de i samma rättegång också föra annan talan för den enskilde om han
eller hon medger det. För barn under 18 år som inte har ingått äktenskap krävs
vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas medgivande. När en arbetstagarorganisation har rätt
att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,
får ombudsmannen eller föreningen föra talan bara om arbetstagarorganisationen inte gör det.”
Kommentar.
Föräldraalliansen Sverige anser att författningen ej ska innehålla meningen ” För barn under 18
år som inte har ingått äktenskap krävs vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas medgivande”
då detta inte är aktuellt i Sverige. Barn under 18 år får inte ingå äktenskap enligt
Äktenskapsbalken 2 kap. Äktenskapshinder. 1§ Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.
Lag (2014:376). Från den 1 januari 2019 erkänns i Sverige inte heller äktenskap som ingåtts
utomlands om någon av de inblandade varit under 18 år när giftermålet skedde.
1 juli 2014 togs möjligheten bort för ett barn under 18 år att ingå äktenskap genom
äktenskapsdispens. Alltså är det inte under några omständigheter möjligt för ett barn under 18
år att ha ingått äktenskap. Föräldraalliansen Sverige ser även en överhängande risk att
formuleringen ger signaler om att det behöver tas hänsyn till barnäktenskap och att det i dessa
fall inte behövs medgivande av vårdnadshavare. Något som blir missvisande och bör ligga till
grund för att de orden i ovanstående författningsförslag bör strykas.
Ny föreslagen lydelse enligt Föräldraalliansen Sverige:
”2 a § När Diskrimineringsombudsmannen, Statens skolinspektion eller en förening för sådan
talan som avses i 2 § får de i samma rättegång också föra annan talan för den enskilde om han
eller hon medger det. För barn under 18 år krävs vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas
medgivande. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap.
5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får ombudsmannen eller föreningen föra
talan bara om arbetstagarorganisationen inte gör det.”
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