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X kommun 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat X kommun med anledning 
av uppgifter om att en arbetstagare ansett sig diskriminerad i samband med att 
hon anställdes som sommarjobbare inom Y förvaltning. 

DO:s beslut 
DO:s bedömning är att det finns en risk att X kommuns nuvarande arbetssätt 
leder till diskriminering i form av bristande tillgänglighet enligt 2 kapitlet 1 § 
(2008:567), DL. DO lämnar därför vissa rekommendationer. 

DO avslutar ärendet. 

Om ärendet 

Bakgrund till DO:s beslut att inleda tillsyn  

A.A. har anmält till DO att hon har blivit diskriminerad av X kommun, Y 
förvaltning, på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning. Hon har i 
huvudsak uppgett följande.  

X kommuns ansökningsformulär var inte anpassat för A.A.s synnedsättning. 
Hon kunde därför inte fylla i ansökan själv utan fick ta hjälp av sin pappa.  

Av hennes ansökan om sommarjobb framgår att hon har 
funktionsnedsättningar. Trots detta frågade inte X kommun henne om hon 
behövde eventuella anpassningsåtgärder. Hon tilldelades en plats på 
Vårdboendet, som inte fick någon information från X kommun om hennes 
funktionsnedsättningar. Vårdboendet fick kännedom om A.A.s 
funktionsnedsättningar genom hennes pappa som kontaktade dem. A.A. fick 
inte sommarjobba på vård- och omsorgsboendet för att Vårdboendet ansåg att 
hon skulle utgöra en säkerhetsrisk för de boende på grund av hennes 
synnedsättning. 
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Utredningen i ärendet 

DO har begärt yttrande från X kommun i syfte att granska om X kommun har 
brutit mot förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 

X kommun har sammanfattningsvis uppgett följande. 

Y förvaltning fick snabbt kännedom från Vårdboendet att sommarjobbet enligt 
dem inte skulle fungera för A.A. En ny matchning gjordes med större hänsyn 
tagen till A.A.s funktionsnedsättningar. Den nya arbetsplatsen på Restaurangen, 
en enhet inom förvaltningens socialpsykiatri, fungerade utmärkt och A.A. 
fullföljde sitt arbete där. 

Rutinen när det gäller ungdomar med funktionsnedsättning är att de skickar in 
ett intyg och att de då blir prioriterade till ett sommarjobb. Y förvaltning gör 
ingen särskild utredning om stöd- och anpassningsåtgärder för dessa ungdomar. 
Att en ungdom som skickat in intyg blir prioriterad till ett sommarjobb är ingen 
garanti för att ungdomen ska få jobb eftersom det också måste gå att matcha 
med en arbetsplats.  

Informationen om ansökningsförfarandet på webben och e-tjänsten ansvarar 
arbetsmarknadsförvaltningen för. De ger även ut anvisningar om hur 
handläggarna på de olika förvaltningarna ska arbeta. I dessa anvisningar finns 
inget särskilt angivet för hur ungdomar med funktionsnedsättningar ska 
matchas till sommarjobben på de olika stadsdelsförvaltningarna. I X kommun 
finns ingen särskild e-tjänst för personer med synnedsättning. Det finns alltid 
möjlighet att få hjälp och stöd av stadsdelens handläggare vilket också står i 
informationen på webbplatsen.  

När det gäller det centrala ansökningsförfarandet och e-tjänsten har Y 
förvaltning varit i kontakt med arbetsmarknadsförvaltningen som kommer att 
se över e-tjänsten och de centrala anvisningarna. Y förvaltning kommer också 
att se över sina rutiner när det kommit till deras kännedom att den unga har 
någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara att ha som rutin 
att ta kontakt med de ungdomar som lämnar in intyg om sin 
funktionsnedsättning för att förvissa sig om att matchningen till sommarjobbet 
blir så bra som möjligt.  

Rättslig reglering på området 

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren  

1. är arbetstagare,  
2. gör en förfrågan om eller söker arbete,  
3. söker eller fullgör praktik, eller  
4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller 

inlånad arbetskraft.  

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte i 
fråga om den som gör en förfrågan om arbete, 2 kapitlet 1 § DL. 
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Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre 
än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har 
samband med någon diskrimineringsgrund, 1 kapitlet 4 § DL. 

Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning 
missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för 
att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning. Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i 
lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska 
förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller 
kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra 
omständigheter av betydelse. Bristande tillgänglighet är en form av 
diskriminering, 1 kapitlet 4 § 3 DL. 

DO:s bedömning 

Av utredningen framgår att Y förvaltning inte gör någon särskild utredning om 
stöd- och anpassningsåtgärder för sommarjobbande ungdomar med 
funktionsnedsättning. DO bedömer att denna omständighet medför en risk för 
X kommun att bryta mot förbudet mot diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet.  

När en arbetsgivare får kännedom om en arbetstagares funktionsnedsättning, 
ska arbetsgivaren vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att 
arbetstagaren ska komma i jämförbar situation med andra medarbetare utan 
sådan funktionsnedsättning.  

I förarbetena till DL anges följande: ”För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter kan situationen därför vara sådan att arbetstagaren bör 
informera arbetsgivaren om funktionshindrets innebörd och ange sin 
uppfattning om behovet av stöd- och anpassningsåtgärder. Den enskilde kan 
ofta antas själv veta bäst vilka begränsningar funktionshindret medför och 
kunna ange åtminstone en allmän uppfattning om vilken typ av åtgärder som 
kan vara lämpliga. Arbetsgivaren har dock inte rätt att förhålla sig passiv och 
endast invänta information från arbetstagaren. En arbetsgivare som har vetskap 
om att en arbetstagare har ett funktionshinder bör ta initiativ till en dialog med 
och efterforska om stöd- och anpassningsåtgärder är möjliga för att eliminera 
eller reducera de begränsningar som funktionshindret medför.” (Se prop. 
2013/14:198 s. 70) 

De faktiska åtgärder en arbetsgivare ska överväga får normalt sägas vara 
desamma som gäller enligt arbetsmiljölagen. Den arbetsgivare som inriktar sig 
på att uppfylla ansvaret enligt arbetsmiljölagen eller annan relevant författning, 
och lyckas med det, bör inte behöva överväga ytterligare omständigheter med 
anledning av diskrimineringsförbudet. (Se prop. 2013/14:198 s. 127) 

DO avslutar ärendet. 

______________________________   
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Beslut i detta ärende har fattats av Caroline Mitt efter förslag från Phuong 
Huynh.  

Detta beslut går inte att överklaga. De bedömningar som DO gör i beslut är inte 
juridiskt bindande och beslutet påverkar inte enskildas möjligheter att själva 
väcka talan om diskrimineringsersättning i tingsrätt. 

Caroline Mitt Phuong Huynh 
Utredare Utredare 
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