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Hur går det? Från förslag till lag

Viktig information till oss alla!
Utredningar

Lag mot åldersdiskriminering
I svensk lagstiftning finns inget heltäckande förbud mot
åldersdiskriminering. Det finns endast förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet och på utbildningsområdet.
Regeringen har låtit utreda (SOU 2010:60)
Stärkt skydd mot åldersdiskriminering
Utredningen föreslår ett förbud mot åldersdiskriminering på
följande samhällsområden:
Varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst och offentlig
tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och
offentlig anställning.
Förslaget innebär att ålder får samma grundskydd
som till exempel kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning i
diskrimineringslagen.
För att förbudet inte skall drabba berättigade åldersgränser,
föreslås att ett generellt undantag införs för befogad
särbehandling på grund av ålder (ex förbud för ungdomar
under 18 år att köpa tobak).
Det man uppnår är att åldersgränser inte sätts
slentrianmässigt utan det krävs en ordentlig avvägning innan
en åldersgräns ställs upp.
Två specifika undantag föreslås - Bilstöd och Försäkringstjänster. Särbehandling ska här vara tillåten under vissa
förutsättningar och ska regleras i en särskild bestämmelse.
Förslaget kommer inte bara att ha betydelse för den enskilde
som i dag riskerar att utsättas för åldersdiskriminering utan
det kan också bidra till en förändrad attityd vad gäller
åldersfrågor.
Enligt utredningen bör ändringarna träda i kraft
den 1 januari 2012.
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Innan regeringen lämnar ett förslag till riksdagen undersöks
olika alternativ. Regeringen tillsätter en utredning.
Utredningen lämnar sina förslag i ett betänkande. Regeringen
skickar sedan betänkandet på remiss till myndigheter, organisationer för att höra vad de tycker.
Förslag från regeringen
Regeringen tar ställning till utredningen och de olika förslag
som kom fram då utredningen var på remiss. Förslag till ny
lagstiftning skriver regeringen ned i en proposition. När regeringen är klar skickar den förslaget till riksdagen.
Förslagen kommer till riksdagen
När regeringen och ledamöterna lämnat sina förslag till riksdagen bordlägger riksdagens kammare först förslagen. Det innebär att kammaren skjuter upp sitt beslut. Kammaren skickar
dem i stället till utskotten som ska arbeta med förslagen. Det
kallas att förslagen remitteras.
Utskotten arbetar med förslagen
Alla förslag måste förberedas av ledamöterna i ett utskott
innan riksdagens kammare beslutar om en ny lag. Utskotten är som arbetsgrupper, och mycket av arbetet i riksdagen
görs här. Det finns 15 utskott som vart och ett har sina egna
ansvarsområden.
Kammaren debatterar och beslutar
När ett utskott har lämnat sitt förslag, betänkande, till kammaren är det dags för alla riksdagens ledamöter att debattera och
besluta om den nya lagen. Riksdagen skickar sedan ett kort
meddelande, en riksdagsskrivelse, till regeringen och talar om
vilket beslut som har fattats.
Regeringen verkställer riksdagens beslut
Riksdagen har beslutat om lagen och meddelat regeringen
resultatet. Nu är det regeringen som ska se till att det blir som
riksdagen beslutat. Till sin hjälp har regeringen ett regeringskansli, med olika departement, och drygt 390 statliga myndigheter och bolag.
(Förslag kan också komma från en riksdagsman)
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