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Remiss: Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot 
diskriminering i skolan 
Ku2018/01543/RS 

Lunds universitet har anmodats att lämna synpunkter på rubricerad remiss. 

Universitetet avger härmed följande synpunkter som utarbetats av professor Henrik 

Wenander och docent Jenny Julén Votinius vid juridiska fakulteten. 

Utkastet till lagrådsremiss anknyter till ett förslag i kommittébetänkandet SOU 

2016:87. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet har tidigare avgett ett 

yttrande över det förslaget (2017-08-18, Lunds universitets Dnr V 2017/941). Det 

nu aktuella utkastets förslag avviker dock från betänkandets. 

Det nu aktuella förslaget innebär bland annat att Statens skolinspektion får rätt att 

föra talan om diskrimineringsersättning i vissa fall. Uppgiftsfördelningen mellan 

inspektionen och Diskrimineringsombudsmannen ska enligt förslaget förändras så 

att en elev kan välja att vända sig till den ena myndigheten eller den andra när det 

gäller diskriminering på skolområdet (utkastet s. 21).  

Universitetet anser att det är olämpligt att på detta sätt ha två 

förvaltningsmyndigheter med, i denna del, överlappande uppdrag. Även om det 

också enligt gällande föreskrifter finns en viss sådan överlappning, bör den inte 

föras vidare i en ny reglering. I förvaltningsrättsligt perspektiv kan det vara 

förvirrande att ställa den enskilde inför ett val mellan två organ med samma 

uppgifter. Som fakultetsstyrelsen har framfört i sitt ovan nämnda yttrande (då 

avseende den i betänkandet föreslagna Diskrimineringsnämnden) innebär ett 

system med parallella myndigheter vidare att rollfördelningen blir oklar med 

negativa konsekvenser för förtroendet för de olika organen.  
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