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Diarienummer: TIL 2021/20  

Handling: 12 

Handläggare: Kristoffer Åkesson 

[Kommun X] 

Tillsyn avseende bristande tillgänglighet inom 
utbildningsområdet 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat om [Kommun X] i 

egenskap av utbildningsanordnare för [Y-skolan] har vidtagit skäliga 

åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar 

situation med övriga elever. 

DO:s beslut 

DO bedömer att [Kommun X] har överträtt diskrimineringslagens förbud 

mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet enligt 1 kap. 4 § 3 

diskrimineringslagen (2008:567), DL, under perioderna [borttaget datum]. 

Om ärendet 

Bakgrund till DO:s beslut att inleda tillsyn 

DO har fått uppgift om att en elev (A) har blivit utsatt för diskriminering 

som har samband med funktionsnedsättning på [Y-skolan] genom att 

skolan vid två tillfällen anordnat en tävling som gett eleven allergiska 

reaktioner och medfört att eleven inte kunnat delta i undervisningen. 

[Kommun X] är utbildningsanordnare för skolan. DO har inlett en tillsyn 

med anledning av uppgifterna.   

Utredningen i ärendet 

Följande är utrett. A är elev i grundskolan. A har astma och allergi mot 

bland annat vissa växter.  Skolan anordnade den [borttaget datum] en 

tävling för samtliga klasser. Tävlingen gick ut på att varje klass skötte om en 

blomma och mätte den varje vecka. Tävlingen utgjorde en del av 

undervisningen i matematik och syftade även till sammanhållning och 

samarbete mellan eleverna. A var frånvarande fyra dagar under 

tävlingsperioden [borttaget årtal] och tre dagar under tävlingsperioden 
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[borttaget årtal]. Enligt A:s vårdnadshavare berodde frånvaron på allergiska 

reaktioner. Den [borttaget datum] kontaktade A:s vårdnadshavare skolans 

rektor per e-post och framförde att A:s allergi mot bland annat blommor 

tydligt hade påtalats för A:s lärare tidigare under hösten och bad om att 

växter som blommar skulle plockas bort. Rektorn svarade att blomman 

skulle flyttas ut från klassrummet och att skolan skulle ta en diskussion om 

tävlingen nästkommande säsong eftersom det var ett populärt 

undervisningsinslag. Den [borttaget datum] kontaktade A:s vårdnadshavare 

skolans rektor på nytt och berättade att A var ledsen och inte ville gå till 

skolan av rädsla att bli sjuk. Rektorn beklagade den uteblivna dialogen inför 

tävlingen som hade utlovats och meddelade att det var svårt att dra in en 

uppskattad matteuppgift helt och hållet men att lärarna hade försökt lösa 

situationen genom att placera blomman i ett grupprum. 

[Kommun X] har härutöver lämnat bland annat följande uppgifter. När 

skolan fick information om A:s situation inför tävlingen [borttaget årtal] var 

tävlingen redan planerad och blommorna inköpta. Inför tävlingen [borttaget 

årtal] gjordes samma anpassningar men klassens blomma ställdes i ett 

klassrum som inte A använde i stället för i grupprummet. A har kunnat delta 

i tävlingen på samma sätt som övriga elever med undantag för momenten 

med mätning och vattning av blomman. Åtgärden har dock inte varit 

tillräcklig för att försätta eleven i en jämförbar situation med övriga elever 

utan sådan funktionsnedsättning. A har därför blivit diskriminerad genom 

bristande tillgänglighet. 

Rättslig reglering på området 

Utbildningsanordnare får inte diskriminera någon elev, enligt 2 kap. 5 § DL. 

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering enligt 1 kap. 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.  

I 5 kap. 4 § skollagen (2010:800) erinras om bestämmelserna i 

arbetsmiljölagen (1977:1160) om kraven på en god arbetsmiljö. Enligt 3 kap. 

2 § arbetsmiljölagen jämförd med 1 kap. 3 § samma lag ska den som 
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bedriver verksamheten vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

den som genomgår utbildning utsätts för ohälsa eller olycksfall. En 

utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller 

olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 

undanröjs. 

DO:s bedömning 

Av utredningen framgår att utbildningsanordnaren fått kännedom om A:s 

funktionsnedsättning i samband med att A började i skolan. Det saknas 

anledning att ifrågasätta att A:s vårdnadshavare tidigt också hade 

informerat A:s lärare om att A var allergisk mot bland annat blommor. 

Det är vidare utrett att A under tävlingsperioden inte gavs möjlighet att 

delta fullt ut i undervisningen eftersom delar av undervisningen krävde 

vistelse i samma rum som blomman A var allergisk mot. DO utgår från att 

tävlingen även var orsaken till A:s frånvaro under fyra dagar [borttaget 

årtal] och tre dagar [borttaget årtal], eftersom inget framkommit i 

utredningen som ger skäl för en annan bedömning. 

Mot bakgrund av utbildningsanordnarens ansvar för elevernas hälsa och 

arbetsmiljö i skolan och med hänsyn till de omedelbara och direkta risker 

som användandet av blommorna innebar för A kan skolans åtgärder för 

tillgänglighet inte anses ha varit tillräckliga för att A skulle komma i en 

jämförbar situation med elever utan A:s funktionsnedsättning. 

DO bedömer därför att [Kommun X] har överträtt diskrimineringslagens 

förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet enligt 1 kap. 4 § 

3 DL, under perioderna [borttaget datum]. Med dessa synpunkter avslutar 

DO ärendet. 

Beslut i detta ärende har fattats av Johanna Fernlund efter föredragning av 

Kristoffer Åkesson. 

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. 

Johanna Fernlund 

Sektionschef, rättsenheten 

En kopia av beslutet skickas till uppgiftslämnaren. 
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