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 Kommunstyrelsen 
 

Arbetsmarknadsdepartementet: Betänkande av utredningen om ett 
effektivare arbete mot främlingsfientlighet - Främlingsfienden inom oss 
(SOU 2012:74) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge yttrande i enlighet med  bilaga 1. 
 
Ärendet 
 
Bakgrund 
En grundläggande princip i internationella mänskliga rättighetskonventioner liksom i svensk 
lagstiftning är att alla, utan åtskillnad, ska ha lika rättigheter och möjligheter. 
Främlingsfientlighet är en omständighet som kan förhindra att vi lever upp till den principen. 
 
Regeringen beslutade den 5 maj 2011 att tillkalla före detta statsrådet Bengt Westerberg som 
särskild utredare med uppgift att föreslå hur arbetet mot främlingsfientlighet och liknande 
former av intolerans kan effektiviseras. Uppdraget redovisades i form av ett slutbetänkande 
den 26 oktober 2012 (SOU 2012:74). 
 
I slutbetänkandet konstateras att främlingsfientlighet och andra former av intolerans är såväl 
brott mot mänskliga rättigheter som fenomen som undergräver demokratiska samhällen, 
integration och mångkultur. Att bekämpa rasism och diskriminering är därför ett led i arbetet 
med att främja integration, mångfald och likabehandling.  
 
Om integrations- och den ekonomiska politiken misslyckas finns en risk att personer med 
utländsk bakgrund eller personer som tillhör minoritetsgrupper görs till syndabockar. 
Slutbetänkandet slår fast att det stora hotet mot utsatta grupper inte främst är de extrema 
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grupperna utan de många människorna och olika former av vardagsrasism. Det är där, bland 
oss själva, arbetet måste börja.  
 
Utredningens förslag till åtgärder 
1. Att Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag förtydligas och att DO får ett utökat 
ansvar för att samordna insatser mot främlingsfientlighet. 
2. Att det ska finnas minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län och att Länsstyrelserna får i 
uppdrag att säkerställa detta. Det statliga stödet föreslås bli cirka en miljon kronor per byrå 
och år och att det offentliga stödet bör vara villkorat med att byrån har minst en kvalificerad 
jurist. 
3.  Att Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera om islamofobi under 
överskådlig tid eftersom de huvudsakliga attackerna i dag huvudsakligen riktas mot islam och 
muslimer. 
4. Att FLH får i uppdrag att informera om främlingsfientlighet i Sveriges moderna historia. 
5. Att Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att ge bidrag till projekt eller verksamheter som syftar 
till att motverka främlingsfientlighet och intolerans på nätet. 
6. Att Ungdomsstyrelsen ska långsiktigt finansiera en så kallad quick response (funktion vars 
syfte är att bevaka felaktiga uppgifter om invandrare, etniska grupper och liknande som 
publiceras i media). 
7. Att forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) inför nästa forskningspolitiska 
proposition göra en utvärdering av pågående forskning inom området Internationell 
Migrations Etniska Relationer (IMER) och bedöma om ytterligare satsningar bör ske. 
8. Att ett lärarlyft i mänskliga rättigheter görs på fortbildning av lärare med inriktning på 
mänskliga rättigheter.  
9. Att Skolinspektionen får i uppdrag att inom ramen för sin löpande tillsyn och sina 
kvalitetsgranskningar av arbetet med demokrati och värdegrund och mot kränkningar redovisa 
hur attityder till främlingsfientlighet och andra former av intolerans utvecklas och hur arbetet 
mot främlingsfientlighet fortlöper i skolorna. 
10. Att regeringen träffar en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om att rekommendera de lokala brottsförebyggande råden att ta upp hatbrott på sin 
agenda. 
 
Åtgärderna 1-3, 5, 6 och 8 är förenade med ett ekonomiskt anslag från regeringen. 
 
Utredningens sammanfattning återges i bilaga 2 
 
Föredragning 
Betänkandet rör ett aktuellt och viktigt ämne då ungdomsarbetslösheten är hög och 
främlingsfientliga partier tar plats i flera europeiska länders parlament och riksdag.  
Precis som betänkandet beskriver kan en misslyckad ekonomi och integrationspolitik riskera 
att personer med utländsk bakgrund eller personer som tillhör minoritetsgrupper görs till 
syndabockar.  
 
En av de viktigaste frågorna som betänkandet lyfter fram är att ett stort hot är rasismen mitt 
bland oss. Åtskilliga personer som är invandrare eller tillhör minoritetsgrupper har 
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erfarenheter av just vardagsrasism. På offentliga platser och institutioner utsätts dagligen 
exempelvis ungdomar med mörk hudfärg, kvinnor med huvudduk och romska kvinnor i 
traditionella kläder för sådan utan att det för den skull kan avläsas i statistiken över 
brottsanmälningar eller diskrimineringsärenden. Det är också i det lokala samhället som 
merparten av arbetet mot främlingsfientlighet äger rum. Enskilda personer, föreningar, 
kommuner och inte minst skolan kan spela en viktig roll i arbetet mot främlingsfientlighet. 
Det är därför positivt att föreslagna åtgärder tjänar till att stärka bland annat detta arbete. 
 
I betänkandet slås fast att den viktigaste individuella faktorn är utbildning och att högre 
utbildning minskar risken för främlingsfientliga attityder. Skolan är därför en oerhört viktig 
arena för arbetet med mänskliga rättigheter. Men förslaget om lärarlyft i dessa frågor bör, för 
att bli hållbar, inkludera samtliga diskrimineringsområden och demokratifrågor samt nå ut till 
alla som arbetar i skolan samt integreras i skolans redan pågående och övergripande arbete 
med värdegrundsfrågorna.  
 
Angående förslaget att det ska finnas minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län/region och 
att varje byrå bör ha minst en kvalificerad jurist anställd kan nämnas att Uppsala kommun är 
välförsedd vad gäller detta. Uppsalas Diskrimineringsbyrå har sedan flera år en bred 
erfarenhet och god kvalitet med minst en jurist anställd. Vad gäller förslaget om att 
länsstyrelserna ges uppdrag att ge statligt bidrag på i genomsnitt en miljon kronor per byrå 
och år, skall noteras att Diskrimineringsbyrån, genom Uppsala Föreningsråd, får bidrag från 
Uppsala kommun och att det kan vara aktuellt att se över bidragsnivån om nu 
Diskrimineringsbyrån får bidrag från annat håll. 
 
För övrigt föreslås att kommunstyrelsen tillstyrker utredningens förslag till åtgärder. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson 
Stadsdirektör 








































