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Länsstyrelsen i Stockholms län yttrar sig över betänkandet Bättre 
skydd mot diskriminering SOU 2016:87  

(Ku2016/02814 /DISK) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig positiv till förslagen i SOU 2016:87.  

Länsstyrelsen i Stockholm välkomnar förslaget om tillägg i Förordning (2007:825) 

med länsstyrelseinstruktion.  

Vi anser vidare att de förtydliganden och förändringar som föreslås avseende 

nuvarande ansvariga aktörers uppdrag tillsammans med en ny 

diskrimineringsnämnd ger ökade möjligheter att för den enskilde som utsätts för 

diskriminering att tillvarata sina rättigheter. 

Länsstyrelsen lämnar kompletterande synpunkter på: 

1. de förslag som omfattar länsstyrelsens uppdrag 

2. utredningens förslag om att storleken på stödet till 

antidiskrimineringsbyråerna bör höjas 

3. kopplingen till lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

1. Avseende de förslag som omfattar länsstyrelsens uppdrag, kap 

12.4 samt kap 20.7.4 

Inom olika verksamhetsområden och i den kartläggning som Länsstyrelsen i 

Stockholm gjort om kommunernas arbete med jämställdhets- och 

rättighetsfrågor har myndigheten tagit emot signaler om att det finns ett 

intresse, en kunskapsefterfrågan och önskat stöd för arbetet med att motverka 

diskriminering och andra närliggande områden rörande det rättighetsbaserade 

arbetet.  

 

Då länsstyrelserna redan idag arbetar med att integrera frågor som rör mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, barnrättsperspektiv, tillgänglighet, antidiskriminering 

och folkhälsa inom alla verksamheter har vi goda förutsättningar att höja 
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ambitionsnivån och ytterligare förstärka främjararbetet med att motverka 

diskriminering. 

Avseende medelsförstärkning kap 12.4.5 och kap 20.7.4 

Länsstyrelsen i Stockholm instämmer i det resonemang som förs i kapitlet 12.4.5 

och 20.7.4 om att höja anslagen till länsstyrelserna i samband med tillägget i 

instruktionen för att möjliggöra en tydlig förstärkning av länsstyrelsens kapacitet 

att långsiktigt och hållbart förebygga och motverka diskriminering. 

2. Utredningens förslag om att storleken på stödet till 

antidiskrimineringsbyråerna bör höjas, kap 20.7.3 

Länsstyrelsen i Stockholm välkomnar förslaget att stödet till 

antidiskrimineringsbyråerna förstärks. För att möjliggöra hållbarhet och 

långsiktighet för existerande byråer och samtidigt främja tillkomsten av fler 

byråer föreslår vi att en modell för stödet övervägs som i sin konstruktion liknar 

det för bidraget till nationella minoritetsorganisationer, det vill säga att det 

utgörs av en fast och en rörlig del. 

3. Koppling till lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk  

Länsstyrelsen i Stockholm föreslår, utifrån sitt uppdrag som nationell 

uppföljningsmyndighet för det minoritetspolitiska arbetet, att regeringen utreder 

om det inom aktuella författningar kan kompletteras för att tydliggöras att även 

lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska beaktas.   

 

 

 

Beslutande 

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av t.f. länsöverdirektör Åsa 

Ryding. I den slutgiltiga handläggningen har även deltagit Tillväxtavdelningens 

avdelningschef Karina Uddén samt Rättsavdelningens t.f. avdelningschef Barbro 

Rodin och utvecklingsledare Birgitta Hart Carpenter föredragande. 
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