Vem kan jag kontakta?
Vid frågor när en anmälan görs eller om lagen om diskriminering
och det nya tillägget hör av dig till:

Nu har du rätt till ökad
tillgänglighet i samhället

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Lättläst
Postadress:

Telefonnummer:

E-post:

Box 3686

08-120 20 700

do@do.se

103 59 Stockholm

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO)
(Bild 1 visar att alla är olika.)

Postadress:

Telefonnummer:

Lagen om diskriminering är en regel som innebär

Barnarpsgatan 19

036 – 15 28 70

att ingen ska känna sig utanför i samhället. Till

553 16 Jönköping

exempel när man inte kan ta sig till affärer, jobb,

myndigheter och skola.
Vad är en lag?
För mer information om det nya tillägget kan du gå in på http://

Flera samlade regler som gäller för alla i samhället.

www.do.se/sv/Fakta/Diskrimineringsgrunderna/

Om man bryter mot reglerna kan man få ett straff.

Vem?

(Bild 2 visar en
person och ett
frågetecken.)

Lagen gäller inte:

Det nya tillägget ger personer med



När du ska skaffa dig en bostad

funktionsnedsättning rätt att kunna vara med i



Om du själv söker ett jobb

samhället på samma villkor.



För företag med mindre än tio anställda

Lagen gäller vårdföretag och personer som ordnar med

Vad?

utbildning, trots färre anställda än tio personer. Även

Saker som kan underlättas är till exempel att ta bort

mindre företag som anordnar konserter, bio eller teater.

trösklar och ge information som är lätt att läsa eller
(Bild 3 visar
bokstaven
i för information.)

få uppläst. Hjälpmedel erbjuds efter behov. De som

Hur gör jag en anmälan?

har ansvar för en butik, affär, restaurang eller annan

Du kan anmäla till Diskriminerings Ombudsmannen

verksamhet är skyldig att genomföra detta.

(DO) om du upplever att du har blivit diskriminerad.
Anmälningsblanketten kan du skriva ut, fylla i och

Hur?

skicka som brev. Dessa blanketter finns på www.do.se

Man lyssnar till varje persons behov av åtgärd och

- anmälningsblanketter.

till de regler som gäller butiker, affärer, restauranger
(Bild 4 visar ett
ansikte
och en tanke
bubbla
med ett
frågetecken.)

eller andra verksamheter.

(Bild 7 visar en
dator.)

Det går också att skriva en anmälan utan blankett. Då
ska namn, adress, telefon, e-postadress och

Arbetslivet

information om den du anmäler finnas med. Även

Arbetsplatsen är skyldig att ge stöd och

varför personen har gjort sig skyldig till

anpassningar. De är också skyldiga att ge skydd

diskrimineringen.

mot diskriminering.
(Bild 5 visar en
arbetande
person.)

Vad händer med min anmälan?
Utbildning
Krav ställs på att skolor ska vara anpassade både i
miljö och undervisning för alla.

(Bild 6 visar en
skola.)

När din anmälan kommer in bestäms det om den ska
(Bild 8 visar en
person som
är förvirrad.)

utredas. Efter två veckor får du besked om anmälan
fortsätter att utredas eller om den avslutas. Det kan
också behövas mer tid för att bedöma anmälan.

