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Rögle BK 
Ishallsvägen 2      
262 54 ÄNGELHOLM 
      
ADB Helsingborg      
Planteringsvägen 36 
252 29 HELSINGBORG 

Tillsyn avseende tillgänglighet  
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat om Rögle BKs verksamhet 
har vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att J.F. ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan hennes funktionsnedsättning vad gäller 
tillgången till årskort/säsongskort till rullstolsplats på Lindab Arena i 
Ängelholm.  

DO:s beslut 
DO anser att Rögle BK inte kan anses ha brustit vad gäller åtgärder för att J.F. 
ska komma i en jämförbar situation med personer utan hennes funktionshinder 
för att ha tillgång till årskort/säsongskort till rullstolsplats på Lindab Arena. DO 
avslutar ärendet. 

Om ärendet 

Bakgrund till DO:s beslut att inleda tillsyn  

Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg har sammanfattningsvis berättat 
följande. J.F. sitter i rullstol. Hon har sedan våren 2015 försökt köpa årskort till 
Lindab Arena vilket inte går då alla säsongskort är uppbokade av andra 
personer som sitter i rullstol. Enda möjligheten för henne att kunna köpa biljett 
är att någon av dessa personer ringer och meddelar att de inte tänker gå vilket 
händer väldigt sällan. Arenan har byggts om under våren och sommaren 2015 
för att öka antalet platser och 1 000 nya platser har byggts, men inte några 
rullstolsplatser.   

Utredningen i ärendet 

DO har begärt att Rögle BK och Lindab Arena yttrar sig i ärendet. Rögle BK 
och Arenabolaget i Ängelholm AB har i ett gemensamt yttrande 
sammanfattningsvis uppgett följande.   

Rögle BK äger inte Lindab Arena. Rögle BK hyr den av Arenabolaget i 
Ängelholm AB. Det är riktigt att alla 24 rullstolsplatser är upptagna för 
tillfället. De har som praxis att alla som har ett Seriekort har förtur för 
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nästkommande säsong vilket gör att det är begränsat till vilka platser som är 
tillgängliga inför kommande säsong. Detta gäller även icke handikapplatser. 

Ombyggnaden som gjordes inför säsongen 2015/2016 var för att uppfylla 
Svenska Hockeyligans arenakrav. Kapaciteten minskades från 5 150 till 5 051 
platser. Arenan fick inte 1 000 nya platser som anges utan 99 platser färre. 
Dock har inga ytterligare handikapplatser tillkommit då Lindab Arena även 
under år 2008 genomgick en om- och tillbyggnad. Med de krav som Svenska 
Ishockeyförbundet anger ska det finnas rullstolsplatser med två promille av 
totala publikantalet. Detta skulle innebära 11 platser i Lindab Arena. 
Arenabolaget tyckte dock att detta var för liten skillnad mot de 8 stycken som 
fanns före ombyggnaden och därför beslutade man att uppföra 24 stycken 
rullstolsplatser. Det är olyckligt att anmälaren inte får en önskad plats i Lindab 
Arena men de anser inte att de har diskriminerat anmälaren.  

Rättslig reglering på området 

Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen (2008:567), DL, är diskriminering 
förbjudet för den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig 
tillställning.    

Enligt 1 kap. 4 § är bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. 
Bristande tillgänglighet innebär att skäliga åtgärder inte har vidtagits för att en 
person med en  funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med 
personer utan denna funktionsnedsättning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till 
vad som är skäligt 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.  

DO:s bedömning 

Av förarbetena till DL, prop. 2013/14:198 sid 96, framgår att de 
tillgänglighetsåtgärder som bör kunna komma i fråga när det gäller allmän 
sammankomst och offentlig tillställning är till exempel att en publikvärd på ett 
konserthus kan ledsaga en besökare till en sittplats. Det bör också kunna  
handla om vissa åtgärder för att göra lokalerna tillgängliga så att den som har 
en funktionsnedsättning kan ta del av verksamheten, dock kan inte krävas 
åtgärder som är omöjliga att vidta på grund av att den verksamhetsansvarige 
inte har rättslig rådighet över till exempel en lokal.  

DO konstaterar att det av utredningen i ärendet framgår att Arenabolaget i 
Ängelholm AB äger Lindab Arena och att Rögle BK hyr arenan av 
Arenabolaget.   

Av förarbetsuttalandena ovan framgår att det inte kan krävas att den 
verksamhetsansvarige ska vidta åtgärder som är omöjliga att vidta på grund av 
att denne inte har rättslig rådighet över till exempel en lokal. DO gör därmed 
bedömningen att det inte kan krävas att Rögle BK ska vidta åtgärder vad gäller 
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tillgången/antalet rullstolsplatser i Lindab Arena för att J.F. ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan hennes funktionshinder.  

DO kommer därför inte att utreda ärendet vidare. Ärendet ska därmed avslutas.  

Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter förslag från Anna 
Fritshammar. 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. 

 

Rickard Appelberg 

Chef rättsenhet samhällsliv och utbildning 

 

Kopia för kännedom Arenabolaget i Ängelholm AB 

  


	Tillsyn avseende tillgänglighet
	DO:s beslut
	Om ärendet
	Bakgrund till DO:s beslut att inleda tillsyn
	Utredningen i ärendet
	Rättslig reglering på området
	DO:s bedömning



