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Yttrande över remiss gällande Bättre skydd mot diskriminering, SOU 
2016:87 (Ku2016/02814/DISK) 
 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnar här yttrande över SOU 2016:87. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar utredningens slutsats att diskriminering 

fortsatt är ett stort problem – särskilt för personer med funktionsnedsättning i 

utbildning och i arbetslivet. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att utredningens förslag och 

bedömningar är bra i stora delar. Enligt direktiven hade utredningen att se på 

organisering och effektivitet för att säkerställa goda förutsättningar för personer 

som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten saknar dock i utredningen en mer specifik beskrivning och analys 

om de idag aktiva åtgärderna som enligt lag ska genomföras för att förverkliga 

diskrimineringslagens ändamål förändrat situationen i utbildning och 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning eller för andra 

identifierade målgrupper enligt diskrimineringsgrunderna. Med en sådan 

beskrivning och analys hade det varit möjligt för utredningen att arbeta fram 

ytterligare förslag för att hitta lösningar, minska problemen och förhindra att 

diskriminering sker.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnar här yttrande på utredningens förslag 

och bedömningar.  

 

Bedömningar och förslag 9.1.2, 9.2.4, 9.3.5, 10.3.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 

11.2.1, 11.2.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.4.1 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar bedömningarna och tillstyrker 

förslagen. 

 

 

Bedömning 11.4.2 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar bedömningen med kommentar. 

Diskrimineringsnämnden bör i någon form ha tillgång till kompetens inom 

funktionshinderområdet och de andra grundområdena för diskriminering, avsnitt 

3.2.4. 
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Bedömningar och förslag 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 

12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.4, 13.2.1, 14.5, 16.4.3, 17.6, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 

18.2.4, 18.2.5, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.5.1, 

18.5.2, 18.5.3, 18.5.4 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar bedömningarna och tillstyrker 

förslagen. 

 

Föredragande har i detta ärende Ola Hendar varit. 

 

 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten  

 

 

 

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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