Inom ramen för EU-arbetet fortsätter Sverige
att verka för antagandet av ett EU-direktiv som
säkerställer samma nivå av skydd mot diskriminering på samtliga grunder, dvs. religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder
och sexuell läggning.
Arbetet för att förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism behöver ytterligare
intensifieras. Rasism ska mötas med kunskap
och aktiva insatser. Det krävs särskilda insatser
mot afrofobi, antisemitism, antiziganism och
islamofobi. Det ökade engagemanget i Sverige
mot rasismen behöver tas tillvara. Regeringen
kommer att följa utvecklingen inom området
noga och vidta ytterligare åtgärder mot rasism
vid behov.
Ett flertal uppdrag har lämnats under 2014
och dessa kommer att följas upp såsom de fleråriga uppdragen till DO att utveckla och intensifiera arbetet genom att följa upp insatser inom
området och till Skolverket att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet
och liknande former av intolerans. Vidare följer
regeringen det arbete som Kommissionen mot
antiziganism gör för att ta fram ett material som
utgår från vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och som ska
spridas till skolor och andra delar av samhället.
Regeringen avser att öka insatserna mot
rasism. För det första avser regeringen att ge
Forum för levande historia i uppdrag att i samarbete med Statens skolverk vidta kunskapshöjande insatser om olika former av rasism i
historien och i dag. Forum för levande historias
erfarenheter på detta område kommer att vara en
viktig utgångspunkt. Uppdraget kommer också
att utgå från de insatser som vidtagits under 2014
och som kommer att fortsätta under 2015 och
2016 samt 2017.
Regeringen avser vidare att se över behovet av
och formerna för ett nationellt kunskaps- och
resurscentrum om rasism, bl.a. för att sprida de
lyckade modeller som finns för att minska
rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.
Arbetet för att främja homo- och bisexuellas,
transpersoners och queera personers (hbtq)
rättigheter ska stärkas. Regeringen avser att
utifrån hbt-strategin ge de strategiska myndigheterna Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
och Statens kulturråd ett samlat ansvar för att
inom sina verksamhetsområden främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får motsvarande uppdrag inom
ungdomspolitiken. Även särskilda uppdrag fortsätter för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck. Därigenom avser regeringen att
säkerställa långsiktigheten i arbetet inom de
fokusområden som finns i hbt-strategin.
Regeringen avser också att fullfölja uppdraget
till Socialstyrelsen om att främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck genom att ge
kommuner och landsting möjligheter att ansöka
om projektmedel under åren 2015 och 2016.

1.1

Budgetförslag

1.1.1

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

Tabell 4.5 Anslagsutveckling 2:1
Diskrimineringsombudsmannen
Tusental kronor

2013

Utfall

97 942

2014

Anslag

97 281

2015

Förslag

97 665

2016

Beräknat

98 398

2

2017

Beräknat

100 099

3

2018

Beräknat

102 767

4

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-298
94 299

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.
2
Motsvarar 97 420 tkr i 2015 års prisnivå.
3
Motsvarar 97 426 tkr i 2015 års prisnivå.
4
Motsvarar 97 435 tkr i 2015 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningsutgifter. Anslaget får
även användas för förvaltningsutgifter för
Nämnden mot diskriminering.
Regeringens överväganden

Anslaget 2:1 minskas med 86 000 kronor för
2015 och med 334 000 kronor fr.o.m. 2016 för
att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

OBS! Detta rättelseblad ersätter s. 50, prop 2014/15:1, utg.omr. 13. Rättelsen avser förslag till anvisat anslag för 2015 för anslaget 2:1
Diskrimineringsombudsmannen.

Regeringen föreslår att 97 665 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Diskrimineringsombudsmannen för 2015. För 2016, 2017 och 2018
beräknas anslaget till 98 398 000 kronor,
100 099 000 kronor respektive 102 767 000
kronor.
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