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Arbetsmarknadsdepartementet
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Yttrande över betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder
mot diskriminering (SOU 2014:41)
(Dnr A2014/2355/DTSK)

Skolinspektionen har anmodats yttra sig över betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41).
Skolinspektionen är positiv till förslagen i avsnitt 10 om ändringar i skollagen
och tillstyrker dessa förslag.
Härutöver vill Skolmspektionen uppmärksamma regeringen på följande.
7.2.4 Särskilt om förhållandet till reglerna om förbud mot kränkande behandling i skollagen

Den 10 maj 2011 yttrade sig Skolinspektionen och Barn- och elevombudet över
betänkandet Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet och
kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99). I yttrandet anfördes bl.a. följande.
Skolinspektionen odi Barn- odi elevombudet tillstyrker delegationens förslag om att den
nuvarande regleringen av åtgärder och förbud mot diskriminering odi trakasserier av
barn och ungdomar som söker till eller deltar i verksamhet som sker med stöd av skollagen (2010:800) ska flyttas från diskrimineringslagen (2008:567) till skollagen. Därmed tillstyrks också delegationens förslag att Skolinspektionen odi Barn- och elevombudet ska ta
över ansvaret för tillsynen rörande diskriminering och trakasserier samt utredningen av
dessa ärenden från Diskrimineringsombudsmamien.

Skolinspektionen är alltjämt av denna uppfattning.
I avsnitt 7.2.4 i det nu aktuella betänkandet bedömer utredningen att det bör
utredas hur reglerna om förbud mot trakasserier och kränkande behandling i
skollagsreglerad verksamhet samt om tillsyn och sanktioner vid sådana företeelser kan samordnas. Utredningen anser dock att detta Hgger utanför utredningens direktiv, men att det snarast bör ses över.
Regeringen har tillsatt en ny utredning Bättre möjhgheter att motverka diskriminering. I kommittédrrektiven (dir. 2014:10) anges att utredaren bl.a. ska analysera hur samarbetet mellan Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen fungerar och bedöma behovet av förändringar. Vidare anges att utredaSkolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
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ren utifrån sina förslag ska lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag. Skolinspektionen ifrågasätter om kommittédirektiven omfattar en översyn
av hur reglerna om förbud mot trakasserier och kränkande behandling i
skollagsreglerad verksamhet samt om tillsyn och sanktioner vid sådana företeelser kan samordnas. Om inte anser Skolinspektionen att ett förtydligande av
eller tillägg till koixirnittédirektiven bör övervägas.
Övrigt

Avslutningsvis vill Skolinspektionen uppmärksamma regeringen på att den
föreslagna nya lydelsen av 6 kap. 8 § skollagen anges på olika sätt i författningsförslaget (s. 59) och i författrimgskornmentaren (s. 445).

I ärendets slutliga handläggning har även rättschefen Marie Axelsson och enhetschefen Maria Kärrman deltagit.
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