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Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller i dag inte något heltäckande förbud mot
åldersdiskriminering. Vid lagens tillkomst konstaterade regeringen att det krävdes en fördjupad
utredning om huruvida ett sådant förbud borde gälla på andra områden än de som omfattades av
arbetslivsdirektivet. Med anledning av detta föreslås i det remitterade betänkandet att ett stärkt skydd
mot åldersdiskriminering införs i diskrimineringslagen på områdena för varor, tjänster, bostäder, allmän
sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen,
arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd samt offentlig anställning.
Förslaget innehåller, såvitt Regelrådet kan bedöma, inte några direkta informationskrav som kan ge
upphov till administrativa kostnader för företag. Däremot synes ett genomförande av förslaget leda till
att berörda företag blir tvungna att dokumentera att anledningen till att en tjänst inte tillhandahållits inte
inneburit åldersdiskriminering utan berott på andra faktorer. Denna problematik har inte diskuterats i
konsekvensutredningen och Regelrådet kan därför inte bedöma om den från administrativ synpunkt
lämpligaste lösningen valts. Regelrådet avstyrker mot den bakgrunden förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen
I den upprättade konsekvensutredningen sägs att förslaget kommer att beröra både offentliga och
privata aktörer men att det inte innebär några nya åligganden eller krav på aktiva åtgärder. Aktörerna
ska enbart avhålla sig från åldersdiskriminerande beteende. Detta anges medföra att de ekonomiska
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konsekvenserna av förslaget blir begränsade. Förslaget anges inte heller få några effekter av betydelse
för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- och
familjelivet tillhandahåller tjänster till allmänheten. I betänkandet föreslås detta förbud gälla även
diskriminering som har samband med ålder. Särbehandling på grund av ålder föreslås kunna undantas
från förbudet endast om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och
nödvändiga för att uppnå syftet. Exempelvis kan det, enligt betänkandet, generellt inte godtas att en
restaurang eller nattklubb nekar inträde för personer under en viss ålder. Den omständigheten att
företaget kan anföra kommersiella skäl för åldersgränsen ska alltså inte anses utgöra en berättigad
grund för undantag från förbudet. Liknande svårigheter att avgöra om en särbehandling på grund av
ålder är godtagbar eller om den strider mot diskrimineringsförbudet anges kunna uppkomma t.ex. i
fråga om resetjänster och s.k. seniorboende.
Av det anförda följer att ett genomförande av förslaget kommer att kräva svåra bedömningar av olika
former av åldersbegränsningar. Det är enligt Regelrådets uppfattning klart att en tillämpad men
underkänd åldersgräns kan ge upphov till betydande ekonomiska effekter för det företag som berörs.
Regelrådet anser att dessa effekter borde ha behandlats mer ingående i konsekvensutredningen och
delar således inte den i betänkandet angivna uppfattningen om förslagets begränsade ekonomiska
effekter. Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 8 december 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Stig von Bahr
Ordförande

Magnus Petersson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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