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LOs yttrande över utredningen ”Ett utvidgat 
skydd mot åldersdiskriminering” SOU 2010:60 
 
Landsorganisationen har tagit del av utredningen och lämnar följande 
yttrande. 
 
LOs ställningstagande  
 
LO har inget att invända mot utredningens förslag.   
 
Utredningens förslag 
 
Utredningen behandlar åldersdiskriminering, främst utifrån de krav EU-
rätten ställer på Sverige samt med beaktande av Kommissionens i juli 2008 
överlämnade förslag till direktiv om genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktions-
hinder, ålder eller sexuell läggning. Eftersom det redan bedöms finnas ett 
fullgott skydd i diskrimineringslagen på de områden som träffas av 
arbetslivsdirektivet, bland annat arbetslivet, utbildning och arbetsmarknads-
politisk verksamhet, behandlar utredningen uteslutande andra samhälls-
områden som omfattas av diskrimineringslagen (varor, tjänster och 
bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och 
sjukvård, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, 
studiestöd och offentlig anställning (och där hur man ska bemöta kunder och 
klienter, inte anställningsförhållanden)).  
 
Utredningen går igenom olika föreliggande åldersgränser på dessa områden 
och har inte funnit några bestämmelser som bedöms strida mot EU-
lagstiftning inom de områden som är viktigast för LO, arbetslöshets-
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försäkringen och socialförsäkringen. I själva verket har utredningen endast 
hittat ett fåtal bestämmelser på de aktuella samhällsområdena som anses 
strida mot EU-rätten.  
 
Utredningens förslag är att införa ett likalydande förbud mot ålders-
diskriminering som på arbetslivets område på de ovanstående 
samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen.  
 
LO har inget att invända mot utredningens slutsatser beträffande rättsläget i 
EU. Dock inser LO att EU-lagstiftningen kan komma att visa sig mer 
långtgående och ingripande än vad analysen visar. Beträffande de särskilda 
ersättningsreglerna för ungdomar som deltar i jobbgarantin är det LOs 
uppfattning att dessa framstår som ett brott mot diskrimineringsförbudet, 
oaktat dessa är att hänföra till samhällsområdena arbetsmarknadspolitik eller 
arbetslöshetsförsäkring. 
 
Landsorganisationen i Sverige 
Stockholm som ovan 
 
 
 
Wanja Lundby-Wedin   Sofie Rehnström 
 


