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Beslut

Diskrimineringsombudsmamen (DO) avslltar ditt

Bakgrund

Du har anmält Skånetrafiken ltir diskininering. Du har i huvudsak berättat

ftiljande. Du har en elscooter som hjälpmedel fir a:: kunna ta dig ffam. Den 13

januari 2014 gick dr och din pappa ombord på en grön sladsbuss. Chauffijren
hojtade att du inte fick åka med lor att det fanns två bamvagnar ombord. Din
pappa talade med chauffören och efter det fick ni åka med bussen. När du kom

hem kontrollerade du resevillkoren. Du hittade regler om att elrullstolar int€:ir
tillåtna på Skånetrafikens bussar. Det du vill anmäla åir själva reseviilkoren.

Skånetrahken är en örvaltning inom Region Skåne. Region Skane har y'ttrat sig

med anledning av arunälan och bestridit att resevillkoren ik diskiminerande.
Förbudet mot att medltira elscooter på buss finns av säkerhelsskäl och har stöd

i gällande trafiklbrordning och nationella riktlinjer i branschen. Den bedömning

som gjorts i branschen är att elscootem i sin teknik och utformning iir oliimplig
som last i ett annat fordon. Till skillnad från elrullstolar saknas nästan alltid
godkåinda tester fijr trafik och fasthållningsanordningar som klarar de kafter
som kan bli gällande vid en kollision. Elscootem har ett styre som kan skada

medreseniirer. Elscootem är också instabil och kan välta på medresenärer.

Region Skåne har hiinvisat till atl bristande tillgänglighet inte omfattas av

diskrimineringslagen. Region Skåne anser att den aktuella frågan rör en fråga

om tillgänglighet till bussar ftlr personer som fiirdas på elscooter. Region Skåne

erbjuder resa med specialfordon vid resa med elscooter. Det finns även

möjlighet att resa med tåg.

Skål för beslutet

Bestämmelser som beslutet grundar sig på

D iskiurineringslagen (2008:567), DL, förbjudeL diskliminering vid

tlllhandahållande av tjänster till allränhelen, 2 kap. 12 $ DL.



Direkt diskiminering in-nebär att någon missgynnas genom afi behandlas sämreän någon annan behandlas i en jämförbar sit*i*, 
"i_, 

.i.rgymandet harsamband med funktionshinder, I kap. 4 g DL.
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tunktionshinder o. d il ;*,ä'r-J.äL::Tfå:lä":j'J::i*il'*;,
är lämpliga och nödvåndiga ftir att uppnå syftet, i kap. 4 g Di.
Eniigt lagens itjrarbeten ska inte bristande tillgänglighet ftir personer medfunktionshinder ses som diskiminering. Från-ochäd den ijanuari 2015kommer bristande tillgänglighet att utgöra en foim av diskiminering, om vissafhrutsätrningar iir rppfyllda. Det kornmer innebär" ." ,k;;igh"t an i enskildafall vidta skäliga årgärder fijr att komma tiil rätta med bristaåe ti gåinglighet.

Den som anser sig diskriminerad ska visa omständigheter som ger anledning
anta atr han eller hon blivit diskiminerad, O kap. : 6 Df.

DO:s bedömning

Huvudfrågan i ärendet är om Region Skånes resevilikor är disknminerande
eller inte.

D-e aktuella resevillkoren ftirbjuder elscooler på bussar då de utgör ensäkerhetsrisk' Förbudet framstår som neutrart men skuile kuma vara siirskiltmrssgy*rande ftjr de som anvånder elscooter på grund av visst funktionshinder.Do bedömer att hänsyn till övriga passagerares såkerhet kan vala ett sädantberättigat syfte som avses i diskimineringsiagen. Utlfranvad sim tiamkommit
r utredningen tycks fiirbudet i resevillkoren vira tarnptigt oci nOdvändigt, setttill den säkerhetsrisk som elscootrar innebä, olnfora pår.*r.'
Ovanstående gör att DO bedömer att vi inte skr-rlle kunna nå framgäng medärendet i domstol. DO avslutar därfiir ärendet.

Beslut i defta ärende har fattats av Ama_Carin G Åström efter ibredragning ochfiirslag från Per Holfve.

Detta beslut går inre att överklaga. om du själv vill driva ditt ärende vidare kandu väcka-talan i tin ssrän

En herschef

Kopia för'känneclom skickas till Region Skåne.




