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Yttrande, svar på remiss ”Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade
området”
Inledning

Utbildningsnämnden har fått utredningen ”Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder
och det skollagsreglerade området” på remiss från arbetsmarknadsdepartementet.
Utredningens uppdrag innehåller två delar. Den första delen handlar om att analysera om nuvarande
bestämmelser om tillsyn i diskrimineringslagen (2008:567) avseende om aktiva åtgärder är
ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av lagen och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en
ökad efterlevnad.
Den andra delen av uppdraget innebär att utredningen ska analysera hur tillsynen över bestämmelserna
i diskrimineringslagen, när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet, kan flyttas från
Diskrimineringsombudsmannen till Statens skolinspektion och att föreslå åtgärder för att möjliggöra
detta.

Södertälje kommuns synpunkter och kommentarer

I den första delen instämmer Södertälje kommun, utbildningsnämnden, i att de frivilliga inslagen om
regelefterlevnad vid tillsyn kan tas bort i bestämmelserna. Vidare ser nämnden också att det skulle vara
till nytta om det infördes en föreskriftsrätt för expertmyndigheten och att Diskrimineringsombudsmannen
och Arbetsmiljöverket i samverkan ska kunna utfärda gemensamma allmänna råd om hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet och det aktiva åtgärdsarbetet kan samordnas med varandra.
Utredningens samtliga förslag till åtgärder i den första delen skulle, enligt nämndens bedömning, leda till
en effektivare, mer likvärdig och rättssäkrare tillsyn på området.
Även i den andra delen instämmer Södertälje kommun, utbildningsnämnden, i utredningens förslag att
tillsynsansvaret för det skollagsreglerade området i diskrimineringslagen ska överföras från
Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen samt att Diskrimineringsombudsmannen,
Skolinspektionen och Skolverket ska samverka i arbetet mot diskriminering inom detta område.
Utbildningsnämnden ser också mycket positivt på att utredningens förslag till samordning mellan
reglerna i diskrimineringslagen för det skollagsreglerade området och bestämmelserna i skollagen ligger
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i linje med det förslag som Södertälje kommun/utbildningsnämnden lyft fram i ett tidigare svar på
lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan.
Sammanfattningsvis delar Södertälje kommun/utbildningsnämnden utredningens förslag till åtgärder i de
båda delarna av uppdraget.
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