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Betänkandet SOU 2016:87 Bättre skydd mot 
diskriminering 

Sammanfattning 

Utredningen ska föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och 

effektiviseras i syfte att risken för att utsättas för diskriminering ska minska 

och att de som utsätts ska kunna få stöd och hjälp och ges goda 

förutsättningar att ta tillvara sina rättigheter. 

 

Uppdraget har bestått i en översyn av Diskrimineringsombudsmannens roll 

och uppdrag, en översyn av organisationen av arbetet mot diskriminering på 

regional och lokal nivå, en analys av om en annan ordning än den nuvarande 

för tillsyn över och främjande av likabehandling kan bidra till att säkerställa 

ett effektivt arbete mot diskriminering, en analys av diskrimineringslagens 

bevisbörderegel, en analys av vem som ska ansvara för tillsynen över 

arbetet med åtgärder mot diskriminering i skolan och en analys av om 

regleringen om skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet behöver 

ändras.  

 

Förslagen i betänkandet; 

• I betänkandet föreslås att bestämmelsen om DO:s talesrätt ändras så 

att talesrätten i första hand används för att få fram avgöranden i 

prejudicerande mål eller där DO anser att det annars finns särskilda 

skäl för det. Rekommendationer lämnas också om hur DO bör arbeta 

med hanteringen av anmälningar från enskilda.  

• I betänkandet föreslås förändringar för antidiskrimineringsbyråerna 

som innebär en delvis annan inriktning än dagens och en ökad 

kontroll och återrapportering. Vidare föreslås att Länsstyrelsernas 

ansvar för att arbeta mot diskriminering genom att vidta olika 

främjandeåtgärder ska förtydligas i instruktionen.   

• I betänkandet föreslås inrättandet av en diskrimineringsnämnd. 



  Datum Dnr/Beteckning 2 (2)  

2017-09-18 TSG 2017-1469 

   

  
  

 

 

• I betänkandet föreslås en ändrad lydelse av bevisregeln.  

• I betänkandet föreslås att ansvaret för tillsyn över arbetet med 

åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet flyttas 

från DO till Skolinspektionen.  

• Frågan om en utvidgning av den särskilda regleringen för offentlig 

verksamhet som innebär ett förbud mot diskriminerande bemötande 

har inte bedömts vara lämplig att utreda inom ramen för denna 

utredning. 

Transportstyrelsens synpunkter 

Efter genomgång av rubricerad remiss har Transportstyrelsen inga 

synpunkter att redovisa.  

  

_____ 

Detta ärende har beslutats av ställföreträdande generaldirektör Jacob 

Gramenius. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog personaldirektör 

Jaana Elo och kompetensutvecklare Louise Moqvist, den senare 

föredragande. 
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