PM Rotel I (Dnr KS 2021/584)

Promemoria - Angående förbud mot diskriminering för
viss offentlig verksamhet
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet
Remisstid den 14 juni 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Regeringen har tillsatt en utredning om vissa frågor i diskrimineringslagen,
Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (A
2019:03), nedan benämnd ”utredningen”. Särskild utredare för utredningen är
Thomas Bull. Utredningen ska bl.a. ta ställning till hur diskrimineringsskyddet i viss
offentlig verksamhet kan ändras för att skyddet mot diskriminering ska bli så
heltäckande som möjligt. Utredningen överväger att föreslå en utökning av skyddet
genom att det införs ett allmänt diskrimineringsförbud för all offentlig verksamhet.
Utredningen har nu remitterat en promemoria till staden och efterfrågar hur staden
ser på behov av specifika undantag eller särregleringar för hela eller delar av vår
verksamhet från ett sådant förbud.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret kan i dagsläget inte anföra några synpunkter till följd av att
förändringen i diskrimineringslagen som utredningen överväger inte är utförligare
preciserad.
Mina synpunkter
Jag instämmer i vad stadsledningskontoret anför i deras tjänsteutlåtande att eftersom
förändringen i diskrimineringslagen, som utredningen överväger, inte är utförligt
preciserad och utredningen ännu inte är färdigställd, så blir det svårt att anföra
synpunkter på förslaget. Jag ser emellertid fram emot att ta del av utredningen i dess
helhet när den är klar.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med vad som sägs i stadens promemoria.
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Stockholm den 16 juni 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Promemoria – Angående förbud mot diskriminering för viss offentlig
verksamhet
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Regeringen har tillsatt en utredning om vissa frågor i diskrimineringslagen (A
2019:03), nedan benämnd ”utredningen”. Särskild utredare för utredningen är
Thomas Bull. Utredningen ska bl.a. ta ställning till hur diskrimineringsskyddet i viss
offentlig verksamhet kan ändras för att skyddet mot diskriminering ska bli så
heltäckande som möjligt. Utredningen överväger att föreslå en utökning av skyddet
genom att det införs ett allmänt diskrimineringsförbud för all offentlig verksamhet.
Utredningen har nu remitterat en promemoria till staden och efterfrågar hur staden
ser på behov av specifika undantag eller särregleringar för hela eller delar av vår
verksamhet från ett sådant förbud.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Med anledning av den korta svarstid som stått till buds samt att förslaget på ändring i
diskrimineringslagen ännu inte är utförligare preciserat kan stadsledningskontoret i nuläget
inte anföra några synpunkter på förslaget. Stadsledningskontoret förutsätter att Stockholms
stad får förslaget på remiss på ordinärt vis när utredningen är klar och det finns ett konkret
förslag på lagändring.
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