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Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadskontoret har berett grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över remiss från
Arbetsdepartementet avseende delbetänkandet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU
2020:79). Grundskoleförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslagen i
delbetänkandet men invänder mot utredningens bedömning att förslaget inte förväntas
innebära några ekonomiska konsekvenser för kommunerna.
Yttrande

Grundskoleförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslagen i delbetänkandet men
vill framhålla att förslagen kan medföra vissa konsekvenser på kommunal nivå som
inte synliggjorts i delbetänkandet.
Grundskoleförvaltningen välkomnar ett innehållsmässigt samordnande av
bestämmelserna om aktiva åtgärder avseende diskriminering och kränkande
behandling och anser att ett samlat tillsynsansvar hos en myndighet får anses vara
positivt för såväl skolorna och deras huvudmän som för enskilda vårdnadshavare och
elever. Skolinspektionen har god kunskap om skolorna och deras verksamhet och får
anses väl lämpade att ta över tillsynen och talerätten i fråga om diskrimineringsärenden
inom det skollagsreglerade området. Grundskoleförvaltningen ställer sig särskilt positiv
till att Skolinspektionen, till skillnad från vid föregående utredning, nu föreslås få
ensam talerätt i dessa diskrimineringsärenden och att de materiella bestämmelserna ska
kvarstå samlat i diskrimineringslagen eftersom detta minskar risken för en oenhetlig
praxisbildning. Även om en sådan risk inte kan avstyras helt när bestämmelserna i
diskrimineringslagen tillämpas av två olika tillsynsmyndigheter är fördelarna med
förslagen övervägande. Nämnda risk motverkas dessutom genom det
samverkansansvar och de möjligheter att meddela tydliggörande föreskrifter som
föreslås i utredningen.
Kommunerna och skolhuvudmännen har givetvis att följa ifrågavarande lagstiftning
oaktat vilken myndighet som utövar tillsyn över bestämmelserna, men en överflyttning
av tillsynsansvaret och talerätten till Skolinspektionen kommer av allt att döma
innebära en mer effektiv tillsyn. Som framgår av utredningen har Skolinspektionen
bl.a. större personella resurser och driver individärenden i betydligt större utsträckning
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än DO. En naturlig följd av överflyttningen kommer vara ett ökat antal ärenden hos
skolhuvudmännen, vilket innebär ökade administrativa kostnader för huvudmän och
rektorer med att hantera tillsynsärenden. Grundskoleförvaltningen invänder således
mot utredningens bedömning att förslaget inte förväntas innebära några ekonomiska
konsekvenser för kommunerna. För att möjliggöra bästa hantering bör kommunen ges
bättre förutsättningar och mer tid att utreda och inkomma med svar vid eventuella
anmälningar.
Grundskoleförvaltningen är positivt inställd till merparten av utredningens förslag i
fråga om åtgärder för en effektivare efterlevnad avseende aktiva åtgärder men
ifrågasätter behovet av att överväga införande av ett likabehandlingsombud. En
grundläggande förutsättning för ett fungerande arbete med aktiva åtgärder är att det
sker i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. En sådan samverkansskyldighet
är redan reglerad i diskrimineringslagen. Att införa ytterligare ombud i en specifik fråga
är en onödig åtgärd.
Grundskoleförvaltningen har ingen erinran mot utredningens förslag eller
bedömningar i övriga delar.
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