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Remissvar över betänkandet Bättre skydd mot
diskriminering (SOU 2016:87)
Ekonomistyrningsverket (ESV) avgränsar sitt remissvar till frågor som berör
ekonomisk styrning.
De förslag som utredningen lämnar inom ramen för den ekonomiska styrningen
syftar till att effektivisera arbetet mot diskriminering och att utnyttja de tillförda
resurserna inom området på ett effektivare sätt. Ett bättre resursutnyttjande och
effektivare processer innebär en bättre hushållning med statens resurser och svarar
mot de allmänna principer som förvaltningen ska sträva efter. Samtidigt får ett
sådant strävande inte innebära att rättssäkerheten eftersätts. ESV bedömer att
utredningens förslag i stort är väl avvägda utifrån dessa principer.
ESV tillstyrker utredningens förslag om att inrätta ett domstolsliknande organ som
prövar diskrimineringstvister. Förslaget om att inrätta ett domstolsliknande organ
syftar till att effektivisera arbetet mot diskriminering och att effektivisera arbetet
för de myndigheter som är verksamma inom arbetet mot diskriminering.
ESV avstyrker dock förslaget att inrätta en ny myndighet för att inhysa nämnden
med uppgift att pröva diskrimineringstvister. Det finns anledning att var restriktiv
med att inrätta nya myndigheter och det bör nogsamt prövas om nyttan av att
inrätta en ny myndighet motsvarar de kostnader upprättandet av en ny myndighet
innebär.
Att inrätta en nämnd som prövar frågorna är en rimlig lösning som på ett bra sätt
tar tillvara det allmännas medel. En vanlig ordning för nämnder är att de knyts till
en redan existerande värdmyndighet som ansvarar för nämndens administration.
Det är en ordning som också bör kunna gälla i detta fall. ESV föreslår därför att det
istället för att skapa en ny myndighet prövas om nämnden kan knytas till en redan
existerande myndighet, exempelvis en myndighet i domstolsorganisationen. En
sådan ordning finns redan för andra nämnder inom det rättsprövande området och
bör också kunna vara en fungerande ordning för denna nämnd.
ESV stödjer utredningens förslag om att antidiskrimineringsbyråerna även
fortsättningsvis ska uppbära statligt stöd. Att det civila samhället får statliga stöd
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för att utföra uppgifter åt samhället är en vedertagen ordning i Sverige. Det finns
idag en fungerande verksamhet inom civilsamhället som har statligt stöd. Att staten
använder sina resurser för att stödja sådan verksamhet kan vara ett effektivt
utnyttjande av de offentliga medlen.
ESV har inte några synpunkter på storleken på stödet till antidiskrimineringsbyråerna men konstaterar att för att de resurser staten lägger på byråerna ska genera
nytta finns det behov av att byråerna bedriver en reell verksamhet inom området.
För att kunna bedriva en verksamhet behövs medel som är tillräckliga för att täcka
mer än de administrativa kostnaderna i verksamheten. En bristfällig
resurstilldelning innebär att de medel som har fördelats inte medför någon nytta
vilket in sin tur innebär ett icke effektivt utnyttjande av det offentligas medel. ESV
noterar samtidigt att utredningen inte har lämnat något förslag på hur en utökad
tilldelning av medel till antidiskrimineringsbyråerna ska finansieras.
Utredningen föreslår att återrapporteringskraven för de som har tagit emot statliga
bidrag ska öka. ESV delar utredningens förslag i denna del. Förslaget innebär att
liknande krav också ska ställas på diskrimineringsbyråer som på annan verksamhet
som uppbär statligt stöd. Det är rimligt att det sker en återkoppling till staten om
hur det offentligas medel används. En redovisning utgör också en förutsättning för
att den utbetalande myndigheten ska kunna ta ansvar för de medel de fördelar och
för att staten ska kunna pröva om användandet av de offentliga medlen utgör ett
effektivt användande och en god hushållning av tillgängliga resurser.
Utredningen föreslår vidare att det ska införas en ny förordning som ersätter
förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamheter som förebygger och
motverkar diskriminering. I samband med detta anpassas regelverket till allmänna
principer för offentligt stöd till verksamhet i civilsamhället. ESV delar
utredningens förslag i de delar som innebär en anpassning till dessa allmänna
principer. I övrigt har ESV inte några synpunkter på förslaget.
ESV har i övrigt inga synpunkter på de lämnade förslagen.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Patrick Freedman
har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Eva Lindblom och
enhetschef Tina J Nilsson medverkat.
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