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Yttrande över delbetänkandet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det
skollagsregistrerade området (SOU 2020:79)
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats att yttra sig över rubricerade betänkande. UKÄ
lämnar följande synpunkter på de förslag och bedömningar i betänkandet som berör myndighetens
verksamhet.

5.4.2 Bemyndigande om föreskriftsrätt
Det har enligt utredaren under utredningens arbete kommit fram att arbetsgivare som omfattas av
bestämmelserna om aktiva åtgärder önskar ett betydligt större stöd än vad som ges idag. Enligt
utredaren kan detta stöd t.ex. handla om mer detaljerade föreskrifter och allmänna råd. Den
sammantagna bilden är enligt utredaren att bakomliggande skäl till det efterfrågade stödet bland
annat är att bestämmelserna av arbetsgivarna uppfattas som otydliga och att arbetsgivare generellt
sett förstår vad de ska göra, men inte hur de ska gå tillväga. Utredaren bedömer att det inte finns
skäl att tro att det skulle förhålla sig annorlunda för utbildningsanordnare inom högre utbildning.
Utredaren har också tagit upp att Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fört fram att det ur ett
tillsynsperspektiv är svårt att ställa krav på att arbetet ska utföras på ett visst sätt eller med en viss
kvalitet på grund av att bestämmelserna om aktiva åtgärder är generellt utformade och inte
konkretiserade. Det är självfallet av stor vikt att de som ska tillämpa bestämmelserna om aktiva
åtgärder vet vad bestämmelserna innebär och hur de behöver agera för att uppfylla dem. Med
anledning av vad som kommit fram i utredningen håller UKÄ med utredaren om att det finns ett
behov av att bestämmelserna om aktiva åtgärder förtydligas. UKÄ noterar här också att utredaren
funnit att DO:s tillsyn visat på brister i regelefterlevnaden när det gäller aktiva åtgärder. UKÄ
tillstyrker därför förslaget om att en föreskriftsrätt bör införas för regeringen eller den myndighet
som regeringen förordnar. UKÄ håller med utredaren om att det är lämpligt att DO är den
myndighet som ges föreskriftsrätten.
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Beslut
Beslut i ärendet har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av
verksjuristen Stefan Axelsson i närvaro av chefsjuristen Christian Sjöstrand, verksamhetsstrategen
Per Westman och kommunikatören Maria Svensk.
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