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Remissyttrande av betänkandet Bättre skydd mot 
diskriminering (SOU 2016:87) 
Ert dnr Ku2016/02814/DISK 
 

Förvaltningsrätten instämmer i utredningens bedömning att den föreslagna 

förordningen till statsbidrag för verksamhet som förebygger och motverkar 

diskriminering inte ska vara förenad med överklagandeförbud.  

 

Avseende formuleringen i förordningens 7 § andra stycke anför förvaltnings-

rätten följande. Förvaltningsrätten anser att det är något oklart om kravet endast 

utgör en förutsättning för att beviljas statligt bidrag eller om det utgör ett villkor 

för hur bidraget ska användas och som vid åsidosättande kan medföra 

återbetalningsskyldighet. Detta bör förtydligas.  

 

Förvaltningsrätten har, utifrån de synpunkter domstolen har att beakta, inga 

ytterligare synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Marie-Jeanette Axélius Friberg. 

Föredragande har varit förvaltningsrättsfiskalen Anna Borg.  

 

 

 

Marie-Jeanette Axélius Friberg 

    Anna Borg 
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