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Till
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Kommunstyrelsen

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade
området (SOU 2020:79)
STK-2021-187

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79). Sammantaget ser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden positivt på de framlagda förslagen.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har fått i remiss att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området. Nedan följer nämndens kommentarer och synpunkter utifrån utredningens avsnitt som berör GVN:s ansvarsområden.
Utredningens förslag och bedömningar samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reflektioner
Yttrandet innehåller endast de avsnitt som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
(GVN) ansvarsområden och där nämnden har synpunkter eller kommentarer. Sammantaget
ser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden positivt på de framlagda förslagen. Nedan följer nämndens kommentarer och synpunkter samlat.
Utredningens förslag
7.3 Bestämmelserna i andra kapitlet diskrimineringslagen
Utredningens förslag: Bestämmelserna om diskrimineringsförbud, repressalieförbud och utbildningsanordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet ska kvarstå samlat i 2 kap. DL.
7.4 Ideella föreningars talerätt
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Utredningens förslag: De ideella föreningarnas talerätt för diskrimineringsersättning ska fortsätta att gälla på samma sätt som i dag. Den talerätten ska inte utsträckas till att även omfatta
kränkande behandling.
7.5 Särskilda frågor
Utredningens förslag: I mål om diskriminering inom det skollagsreglerade området ska domstolen kunna förordna att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad även om Skolinspektionen för talan för enskild.
7.6 Aktiva åtgärder
Utredningens förslag: De materiella bestämmelserna om aktiva åtgärder avseende diskriminering ska kvarstå samlat i diskrimineringslagen. Bestämmelserna om aktiva åtgärder avseende
kränkande behandling ska innehållsmässigt samordnas med reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen för det skollagsreglerade området, men kvarstå i skollagen.
7.7 Föreskriftsrätt för aktiva åtgärder
Utredningens förslag: Skolverket ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om arbetet med
aktiva åtgärder mot diskriminering enligt diskrimineringslagen för det skollagsreglerade området och mot kränkande behandling enligt skollagen. Samverkan ska ske med DO och Skolinspektionen.
7.8 Kompetenshöjning för Skolinspektionen och samverkan mellan myndigheterna
Utredningens förslag: Det ska ske en kompetenshöjning om diskriminering vid Skolinspektionen. DO, Skolinspektionen och Skolverket ska samverka i arbetet mot diskriminering
inom det skollagsreglerade området.
8.1.1 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Utredningens förslag: Ändringarna i diskrimineringslagen (2008:567) ska träda i kraft den 1
juli 2022. Har talan om diskrimineringsersättning väckts vid domstol före ikraftträdandet gäller för denna talan äldre föreskrifter om talerätt.
Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och skollagen (2010:800) ska träda
i kraft den 1 juli 2022. Det finns inte behov av några övergångsbestämmelser med anledning
av den föreslagna lagändringen.
Förslaget till diskrimineringsförordning och förordning med bemyndigande för Statens skolverk att meddela vissa föreskrifter till skollagen (2010:800) och ändringarna i förordningen
(2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering, förordningen (2008:1401)
med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen, förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion samt förordning (2015:1047) med instruktion för Statens
skolverk ska träda i kraft den 1 juli 2022. Några övergångsbestämmelser behövs inte med anledning av de föreslagna ändringarna.
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Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2022. Det finns inte behov av
några särskilda övergångsbestämmelser med anledning av de föreslagna ändringarna.
GVN:s samlade synpunkter på förslagen 7.3 – 8.1.1:
Nämnden ser positivt på utredningens förslag då nämnden anser att detta kommer att leda
till ett tydliggörande och en förbättring för berörda elever då eleverna kan vända sig till en
och samma myndighet i samtliga ärenden som rör kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering
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