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Remissyttrande – Bättre skydd mot diskriminering, SOU 2016:87 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Riksförbundet FUB välkomnar denna utredning om bättre skydd om diskriminering. Vi instämmer 

och ställer oss bakom Funktionsrätt Sveriges remissyttrande. Med detta yttrande vill vi dock 

utveckla vårt svar ytterligare, eftersom området är viktigt för våra medlemmar. I det följande 

presenterar vi därför våra synpunkter på de delar av förslaget som rör diskriminering inom den 

lagreglerade skolverksamheten och tillsynen av densamma. 

 

Sammanfattande synpunkter 

 

Riksförbundet FUB ser positivt på förslaget om att överföra den del av 

diskrimineringslagstiftningen som rör skolverksamhet till skollagen, samt att ansvaret för tillsyn 

över arbetet med åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet flyttas till 

Skolinspektionen. Vi tror, i likhet med förslaget, att ett samlat system minskar risken för att ärenden 

faller mellan stolarna, samt att det förebyggande arbetet kan underlättas och gynnas av att ansvaret 

förflyttas. Vi delar utredningens uppfattning om att detta kommer få positiva effekter på skydd och 

stöd för barn, elever och anhöriga. Vi ser även att det samlade ansvaret kan vara gynnsamt för 

skolverksam personal, eftersom det kan komma att tydliggöra aktuell lagstiftning samt hur den 

tillämpas. Riksförbundet FUB menar dock att Skolinspektionen behöver ytterligare kunskaper kring 

personer med utvecklingsstörning i det arbetet med tillsyn som föreslås av utredningen.  

  

Kapitel 17 & 18 

Riksförbundet FUB delar utredningens uppfattning om att tillsynen över bestämmelserna om 

diskriminering i skolan bör utövas av Skolinspektionen.  

 

Det är givetvis nödvändigt att utförare av tillsynen, Skolinspektionen i det här fallet, får en större 

kunskap och kompetens i diskrimineringsfrågor. Riksförbundet FUB vill här betona att det i 

tillsynsarbetet dessutom är nödvändigt att Skolinspektionen har en god kännedom och kompetens 

kring personer med utvecklingsstörning, samt hur barn och elever med utvecklingsstörning och 

deras anhöriga upplever att de får sina rättigheter tillgodosedda inom den lagstadgade 

skolverksamheten. Vår uppfattning är att Skolinspektionen dessvärre har för lite kunskap kring 
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personer med utvecklingsstörning och deras skolsituation i dagsläget. Vi menar därför att detta är ett 

område som behöver åtgärdas skyndsamt och därmed bör ingå i de kompetenshöjande satsningarna 

som diskuteras i kapitel 17, särskilt med hänsyn till det utvidgade ansvaret för tillsyn som föreslås i 

utredningen. 
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