
 
 

                                                                                                                                                                       

 

Till Kulturdepartementet 

anna.scholin@regeringskansliet.se  
 
ku.registrator@regeringskansliet.se 
 
Dnr. Nr: Ku2016/02814/DISK 

 

 

 

Sundbyberg 2017-11-13 
 
 
 

Remissvar Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87 

 

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation för personer med förvärvade skador till 
följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående. Organisationen arbetar för ett 
universellt utformat samhälle som uppfyller FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Personskadeförbundet RTP ställer oss bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar, men vill särskilt lyfta 
fram några punkter som vi anser vara av särskild vikt. 

Förslaget att inrätta en diskrimineringsnämnd avstyrker vi, vi delar dock uppfattningen om att fler 
ärenden än idag bör utredas och att enskilda bör får stöd och hjälp i större utsträckning än idag, men är 
inte övertygade om att en diskrimineringsnämnd är rätt väg att gå. Vi är tveksamma till att individens 
rättigheter säkerställs och uppnås med en diskrimineringsnämnd. Genom att enbart skriftlig bevisning 
ska användas kan det leda till att personer med funktionsnedsättningar utestängs. 

Vad gäller arbetet mot diskriminering på regional och lokal nivå så tycker Personskadeförbundet RTP 
att antidiskrimineringsbyråerna och länsstyrelsen har en viktig roll att spela. Det är viktigt att det 
lokala och regionala arbetet är likvärdigt och jämlikt oberoende av var i landet du bor, därför är det bra 
att antidiskrimineringsbyråerna kommer att få fortsatt statligt bidrag. Vi ser också positivt på att 
länsstyrelsen får ett förstärkt uppdrag vad gäller diskriminering och att det ska ske i samråd med 
Diskrimineringsombudsmannen, men vi ser med oro på att en särskild sakkunnig ska ha hand om både 
jämställdhetsintegrering och arbetet med diskrimineringsgrunderna. Personskadeförbundet RTP anser 
att arbetet riskerar att tappa både fart och fokus om dessa två viktiga områden läggs på en och samma 
funktion. Vidare anser vi att det är viktigt att länsstyrelserna måste tillföras adekvata resurser för 
arbetet mot diskriminering. 
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När det gäller diskriminering i offentlig verksamhet anser Personskadeförbundet RTP att det är 
anmärkningsvärt att det inte prioriterades i denna utredning. Vi instämmer i att det behövs en 
utredning om ett generellt diskrimineringsförbud. I den kommande utredningen måste  
funktionshinderorganisationerna bjudas in att delta. 

Personskadeförbundet RTP vill även lyfta fram problematiken gällande rättshjälp och anser att det 
behövs en total översyn av hela systemet med rättshjälp och rättegångskostnader. Idag är det svårt för 
den enskilde att rättsligt driva ärenden som rör diskriminering. Att driva ett ärende och förlora kan 
påverka individens framtida ekonomiska situation.  

Personskadeförbundet RTP anser att rättshjälpssystemet ska utformas så att det inte är beroende av 
individens ekonomiska resurser för att få sin sak prövad. Detta gäller även ärenden inom 
socialförsäkringsområdet. 
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