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Yttrande över betänkandet Bättre skydd mot 
diskriminering (SOU 2016:87) 
 

Folkbildningsrådets utgångspunkt är att deltagare i folkhögskolors och 
studieförbunds verksamheter ska ha bästa möjliga skydd mot diskriminering och 
kränkningar.  

Folkbildningsrådet välkomnar alla de förslag som ökar möjligheterna för 
enskilda, och därmed även folkbildningens deltagare, att få tillgång till 
kompetent rådgivning och att få sin sak prövad. Det är vår bedömning att 
inrättandet av en diskrimineringsnämnd skulle vara ett steg i denna riktning. 

Folkbildningsrådet noterar att förslaget innebär att folkhögskolor inte heller i 
fortsättningen kommer att omfattas av kraven på arbete med aktiva åtgärder. När 
folkhögskolor bedriver skollagsreglerad verksamhet enligt 24 kap. 1§ omfattas 
dock denna del av folkhögskolans verksamhet av kraven på aktiva åtgärder. 
Detta innebär att deltagarna på de folkhögskolor som bedriver skollagsreglerad 
verksamhet omfattas av det skydd som arbetet med aktiva åtgärder ge till 
skillnad mot deltagare på övriga folkhögskolor där kravet inte ställs. Det är 
Folkbildningsrådets bedömning att folkhögskolans deltagare skulle gynnas om 
samma krav på aktiva åtgärder ställdes på folkhögskolor som på andra 
utbildningsanordnare som omfattas av diskrimineringslagens krav i 3 kap. 15–
18§.  

 
För Folkbildningsrådet 
 
 
 
Maria Graner 
Generalsekreterare 
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