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Synpunkter på förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS
2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
Barnverket har i remiss 24 februari 2017 beretts möjlighet att lämna synpunkter på skolverkets:
”Remiss av förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling.”
Synpunkterna ska vara skolverket tillhanda den 27 mars 2017.

BARNverkets synpunkter
BARNverket välkomnar att Skolverket med anledning av ändringarna i diskrimineringslagen ser över
befintligt stödmaterial och annan information om arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling. BARNverket förordar också att det stödmaterial som idag finns i form av ”Allmänna råd”
anpassas till den nya lagstiftningen så att ”Nya Allmänna råd” kan tillgodose det fortsatta behov av
vägledning som verksamheterna är i behov av.
De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har syftat till att stödja
och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och
möjligheter samt att förstärka verksamheternas arbete med diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. De har också varit lättillgängliga för föräldrar att ta del av och kunna kommunicera vid
behov.
BARNverket anser att ha tillgång till Skolverkets Föreskrifter och Allmänna råd är viktiga
förutsättningar för alla elevers rätt och möjlighet till likvärdig utbildning. Framförallt idag med olika
ansvariga huvudmän för genomförandet av utbildningen och när tillfredsställande helhetstänkande
kring barns och elevers såväl fysisk som psykosociala arbetsmiljö i övrigt saknas i styrdokument och
det systematiska kvalitetsarbetet. Inte heller förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och
elevhälsoperspektiv finns med i styrdokumenten och det systematiska kvalitetsarbetet.
BARNverket förordar att Skolverket också fortsättningsvis ska tillhandahålla ett stödmaterial som, så
väl behövs, och under en övergångstid behålla det stödmaterial som finns i de ”Allmänna råden” till
dess att nya Allmänna råd föreligger 2018.
Att inte ha några ”Allmänna råd” i verksamheten inom rubricerat område säkerställer inte heller att
lagstiftningen tillämpas enhetligt och rätt.
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För att säkerställa att befintliga bestämmelser i ”Allmänna råd”, under en övergångsperiod finns kvar
och tillämpas rätt, ska Skolverket som nu sker, informera om och vid behov hänvisa till
diskrimineringslagen i de delar som råden inte längre är aktuella. Som ovan nämnts så har Skollagens
regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling inte ändrats varför råden inom detta område kan
gälla som tidigare.

Bakgrund
Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att
regeringen har beslutat i en förordning att Skolverket får meddela föreskrifter inom ett visst område.
Skolverket kan också besluta om allmänna råd som är generella rekommendationer om hur en
författning kan eller bör tillämpas i olika hänseenden. Allmänna råd är rekommendationer till hur
skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte
handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Remissen i sammanfattning
Beskrivning av problemet och vad Skolverket vill uppnå
Skolverket har för avsikt att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling eftersom delar av råden inte längre är aktuella. Som en följd
av detta avser Skolverket också att låta publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgå.
Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på
bestämmelser i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083)
om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.
Råden utgår även från bestämmelser i läroplanerna.
De allmänna råden har inte varit föremål för översyn sedan de beslutades den 8 mars 2012 och delar
av råden är inte längre aktuella. Råden grundar sig i delar på bestämmelser som är upphävda eller som
har ändrats. Råden innehåller till exempel hänvisningar till bestämmelser i diskrimineringslagen som
har upphävts.
Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.
De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen och finns i
diskrimineringslagen. Skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling har inte
ändrats.
Syftet med att upphäva de allmänna råden är att säkerställa att gällande bestämmelser inte tillämpas på
ett felaktigt sätt.

Beskrivning av alternativa lösningar för det Skolverket vill uppnå och vilka effekterna
blir om ett upphävande inte kommer till stånd
De allmänna råden grundar sig i delar på bestämmelser som är upphävda eller som har ändrats och
måste därför upphävas. Ett alternativ som Skolverket har övervägt är att ersätta de allmänna råden med
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nya råd. Nya allmänna råd kan dock vara klara först under 2018. Ett annat alternativ som också har
övervägts är att behålla de allmänna råden och informera om att delar av råden inte längre är aktuella.
Skolverket bedömer dock att detta inte är tillräckligt för att säkerställa att gällande bestämmelser inte
tillämpas på ett felaktigt sätt. Skolverket bedömer därför att de allmänna råden måste upphävas.
Skolverket ser att det finns ett fortsatt behov av vägledning och kommer därför att ta ställning till om
nya allmänna råd ska tas fram eller om vägledning ska ges i annan form.

Stockholm den 27 mars 2017
Gunilla Niss
Ordförande Barnverket

