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Sammanfattning
Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit en remiss från
kommunstyrelsen om en motion (MP) om mätning av
diskrimineringen på Stockholms krogar. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att staden med hjälp av lämplig
forskningsinstitution ska genomföra regelbundna anonyma tester av
förekomsten av diskriminering på Stockholms krogar.
Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är ytterst angeläget att
diskriminering motverkas såväl på krogen som på andra ställen och
att det är angeläget att staden kraftfullt fortsätter sitt arbete med att
motverka sådan utifrån lagstiftning och egna riktlinjer.
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Vad gäller diskrimineringskontroller har den behandlats tidigare
flera gånger och det har framkommit att mätning som metod inte är
förenlig med gällande lagstiftning. Förvaltningen avstyrker
förslaget om att införa mätningar av diskriminering på krogen på
det sätt som föreslås i motionen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen och har
behandlats i rådet för funktionshindersfrågor och
förvaltningsgruppen den 15 april.
Remissen
Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit en remiss från
kommunstyrelsen om en motion (2014:5) inlämnad av Stefan
Nilsson (MP) och Jonas Eklund (MP) om mätning av
diskrimineringen på Stockholms krogar. Yttrande ska vara inlämnat
senast den 20 maj.
Remissen har lämnats för yttrande även till Rinkeby-Kista och
Skärholmens stadsdelsnämnder samt till socialnämnden och
stadsledningskontoret.
Motionen
I motionen anförs sammanfattningsvis följande.
Stockholms krogar är en delvis diskriminerande miljö. Många
krogbesökare upplever sig särbehandlade och avvisade på grund av
etnisk tillhörighet, hudfärg, funktionsnedsättning, kön, ålder eller
sexuell läggning. Diskrimineringen är ett samhällsproblem som inte
får den uppmärksamhet det förtjänar.
STAD, en forskningsenhet inom landstinget, gör anonyma tester av
överservering av alkohol på Stockholms krogar. Motionärerna anser
att samma typ av tester skulle kunna belysa problemet med
diskriminering i kroglivet.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
 Stockholms stad tar initiativ till att regelbundna anonyma
tester av förekomsten av diskriminering på Stockholms
krogar genomförs av lämplig forskningsinstitution.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förslag om att genomföra anonyma tester av förekomsten av
krogdiskriminering i Stockholm har tidigare framförts och avslagits
av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret pekade då på
stadens styrdokument som tydligt tar ställning mot diskriminering
och att staden arbetar för att motverka diskriminering utifrån
lagstiftning och riktlinjer på alla sätt som är möjliga.
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Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är ytterst angeläget att
diskriminering motverkas såväl på krogen som på andra ställen. Det
finns ett tydligt regelverk och inriktning mot diskriminering i såväl
lagstiftning som i stadens riktlinjer som fortfarande gäller.
Kommunfullmäktige har i tidigare svar framhållit att kontroller på
det sätt som föreslås inte är förenliga med gällande lagstiftning och
metoden har inte tillstyrkts. Kontrollköp vid försäljning av alkohol
och tobak kan återigen komma att prövas av riksdagen, vilket kan
tänkas öppna möjligheten även för mätning av diskriminering på
krogen.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att
diskrimineringslagen följs och har i tidigare remissvar ställt sig
positiv till metoden med anonyma tester för att mäta förekomsten av
krogdiskriminering. DO har dock inte fått motionen på remiss
denna gång. Frågan om mätningar av diskriminering som metod
kanske skulle kunna hänskjutas för ställningstagande till DO.
Stadsdelsförvaltningens råd för funktionshinderfrågor har fått
tillfälle att lämna sina synpunkter på förslaget. Rådet har inga
direkta egna erfarenheter av diskriminering på krogen och avstår
från att lämna synpunkter på förslaget om mätning.
Med hänvisning till ovanstående avstyrker förvaltningen förslaget
om att införa mätningar av diskriminering på krogen på det sätt som
föreslås i motionen.
Bilagor
1. Remissen
______________________
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