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Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39
funktionshinderförbund som tillsarmnans representerar cirka 400 000
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska
arbete grundar sig på mänskliga rättigheter.

Sammanfattning
Handikappförbunden vill se utvecklade förslag som rör satsning på
forskning och utveckling av universellt utformade bostäder samt
ökade krav på att tillgängliggöra befintliga bostäder. Teknik kan
användas både för att underlätta inventering men också för
innovativa smarta hem. Bostads- och stadsplaneringspolitiken
behöver genomsyras av en helhetssyn för att Sverige ska leva upp till
mänskliga rättigheter och nå universella mål i Agenda 2030.

Det universellt utformade samhället lönar sig
Investeringar i bostäder är långsiktiga. Vi saknar ett
helhetsperspektiv inom bostadspolitiken som utgår från människors
varierande förmågor och egenskaper. Vi uppmanar regeringen att
snabbt sätta fokus på en inkluderande och hållbar bostadspolitik,
som utgår från processen universell design, UD - med
utgångspunkt i människors olika variationer och förutsättningar,
såsom funktionsnedsättning, ålder, familjesarnmansättning, ekonomi
samt var man är född. Mer forskning om processer, innovation och
utveckling behövs. Det är en nödvändighet för att leva upp till CRPD
och målen i agenda 2030.

Ett enkelt övergripande regelverk för universellt utformade och
därmed långsiktigt hållbara bostäder istället för en olika
särregleringar för olika boendeformer, skulle underlätta för alla som
planerar, bygger och ska använda sig av bostäderna. Dessutom
minskar kostnader och utgifter på lång sikt, för staten och
innevånarna. Men istället är det kortsiktiga drivkrafter som styr.
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För bara några år sedan handlade bostadsdebatten om behovet av
ungdoms- och studentbostäder. Idag handlar det om bostäder för
äldre och för flyktingar. I vårt remissvar om studentbostäder1
motsatte vi oss undantaget för krav på hiss i vindsbostäder. Vi
betonade att tillgänglighet och användbarhet ska vara en självklarhet
i regelverket för ett hållbart - inkluderande och sarnhällsekonomiskt -
byggande2. Vi skrev också att ?En ansvarsfull bostadspolitik ska
även motverka risker för ökad segregation där människor riskerar att
hänvisas till boenden utifrån gruppering och hindras från att besöka
vänner, kollegor och familj i deras bostäder.?

Det blir i regel inte dyrare att göra rätt från tx5rjan när bostäder
byggs eller byggs om. Men om man börjar sänka krav på hiss, och
andra krav på tillgänglighet, då blir notan dyr för skattebetalare i
form av ökade bostadsanpassningsbidrag och ombyggnationer.
Sverige som vill hålla sig frarnrne när det gäller innovationer får
väldigt svårt att hävda sig när det finns andra länder som faktiskt
tänker leva upp till konventioner om mänskliga rättigheter och nå de
universella målen i FN:s Agenda 2030.

Utredningen hade uppdraget att se på frågor som för boende för
äldre. Vi menar att det behövs en ny bostadspolitik som inkluderar
och ser långsiktigt. I konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har Sverige och 160 stater, inklusive EU, åtagit
sig att se till att sarnhället utformas universellt. Vårt graru?iland
Norge har nyligen uppdaterat sin handlingsplan för ett universellt
utformat samhälle 20253. 10 ministrar har åtagit sig 47 åtgärder. I
Sverige är begreppet universell utformning eller universal design,
helt okänt inom politiken, trots att även EU ökar kraven i standarder"
kopplade till upphandlingsdirektivet och strukturfonder.

1 Remissvar studentbostäder 2013

j'ittp : / / w ww.l'iso.se / Global / Ren'iisser / Rem issvar / 2013 / Rem issvarStu c'leii tbosto/o c
;3%a4der%20Ds20l3%2020.pdf
2 Se beräkningar av Dan Andersson i "Dörrarna stängs innan alla fått plats" 2012
lit tp: / / www.liso.se / Global / Diskrin'i inerin g/ D% c3 % b6rrariia % 20st% c3 %a4ngs %2
(li i'i ii a n % 20alla oto 20f o.4 c3 % a5tt% 20 pla ts. pd f samt Susanne Iwarssons artikel 2016
?ittp / / www.sycisvcnskaii.se/ opinioii / aktuella-fragor/ sverige-l'iar-inte-raci-att-
bv gga-eii-eii c'l a'-n v - bostaci-s om- i-ii te-fu i'i gera r-for-80-J-e Ile /
3 Ny handlingsplan föi universeu utformning Norge 2016
l'ittp:/ /www.bufdir.iio/Uu/Nvtt/Ny l'iarnl1iiigsplaii .fc'ir ?iiiiversel1 ritformiiig/
4 EU mandat 420 krav i offentlig uppKandling (koppl. art 42 upphandlingsdirektiv)
?i ttp : / l w viw.ceiiceiiel ec.eu / staii d ard s / Sectors / Accessibi li ty / Pu bl icProcu reii'i ei'i t /
Pages/M420.aspx
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Mer fokus på kognitiv tillgänglighet behövs
Ornrådet kognitiv tillgänglighet, i det här fallet kopplad till bostäder
och byggd miljö, är mycket eftersatt. Internationellt finns forskning
som rör till exempel autism och byggd miljö5. Även psykisk ohälsa
påverkas av den byggda miljön, exempelvis Ijudmiljön. Det här är ett
ornråde där Sverige skulle kunna satsa för att utveckla forskning och
utveckling kring hur bostäder och omgivande miljön kan utformas
för personer med nedsatt kognition, vilket givetvis påverkar behov i
en åldrande befolkning, men det handlar egentligen om byggd miljö
i bredare orn?fatföing. Ökad kunskap om kognitiv tillgänglighet och
psykisk hälsa kopplad till universell utformning är en viktig
satsning,

Synpunkter på vissa förslag

3.1.I Fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar
Handikappförbunden tillstyrker fortsatt stöd till inventeringar. När
statliga medel används ska det ställas krav på att alla kornrnuner
använder samma system, samt att data samlas i en tillgänglig och
öppen databas. Sverige har fått stark kritik från FN i april 2014 bland
annat för att inte följa upp arbetet i kornmuner när det gäller
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
CRPD, Hjälpmedelsinstitutet utvecklade ett verktyg för
inventeringar som kan utgöra en grund för ett gemensamt verktyg.

En gemensam databas med ?öppna data" leder till att det finns
kunskap om vilken andel av bostadsbeståndet som är tillgängligt,
underlättar administration, åtgärder och sökning av lämpliga
bostäder för olika behov samt lever upp till åtaganden i CRPD.

3.1.2 Nytt statligt stöd till installation av hiss
Handikappförbunden tillstyrker stöd till installation av hiss i
befintliga byggnader. I tidigare remissvar har vi lyft fram
innovationstävlingar och initiativ som Hus söker hiss. Vi har inga
synpunkter på detaljer i stödet, men vill peka på att: Det blir mycket
dyrare om staten inför undantag för hiss i nybyggnationer. Om
inventeringar registreras och blir öppet tillgängliga kan det
underlätta för att utveckla hisstödet vid behov.

5 l?ittp: / / resea rchau tis in .net / au tism-iiiterven ticn'is / types / otlier-,
jiiterveiiticiiis bui1t-environment/liuilt-enviromneiit-pub)icaticiiis
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3.1.3 Krav att undanröja enkelt avhjälpta hinder även
i flerbostadshus

Handikappförbunden tillstyrker förstärkta krav i plan- och
bygglagen. Vi vill även se förstärkt regelverk för lägerföeter, så att till
exempel handtag i hygienutryrnrnen och borttagande av trösklar
som idag hanteras inom ramen för bostadsanpassningsbidrag ska ses
som en höjd standard av bostaden. Se förslag i tidigare remissvare.

3.1.4 Nationellt system för tillgänglighetsmärkning
Handikappförbunden ser fördelar med ett system för
tillgänglighetsmärkning, men det måste utvecklas med användare
via funktionshinderorganisationer. Det finns erfarenheter från
Tillgänglighetsdatabasen i Västra Götaland, och det går att koppla
till en databas för inventeringar, med tillägg för nya bostäder.
Systemet kan bidra till att bostäder som går utöver minikrav i
byggnormer får höge status, samt inkludera märkning som rör
kognitiv tillgänglighet och funktioner för så kallade smarta hem.

3.2 Flera nya bostäder för äldre
Handikappförbunden avstår från att yttra sig om de enskilda
förslagen. Vi anser att generella krav för universellt utformade
bostäder är bättre än att klassa olika bostadsformer för olika åldrar.

Vi ser ett mer allmänt behov av det som kallades kollektivhus för

människor vill ha tillgång till gemenskap och gemensarnma
utryrnmen. Trygghetslarm kan behövas av olika anledningar och
installeras vid behov i en lägenhet. Viktigt med blandade storlekar
på lägerföeter för en inkluderande bostadspolitik som ornfattar
service och väl fungerande kollektivtrafik i närmiljön.

3.3 Underlätta flytt- och kvarboende
Handikappförbunden avstår från att yttra sig om enskilda förslag. Vi
anser att individen själv ska ha rätt till bostad utifrån behov.

3.3.I Höjt bostadsutgiftstak för bostadstillägg
Handikappförbunden föreslår att den föreslagna höjningen av taket i
det statliga bostadstillägget till 7 300 kronor i månaden, även ska
ornfatta personer som bor i bostad med särskild service för vuxna
och annan särskilt anpassad bostad, enligt LSS.

3.4 Utvärdering, forskning och utveckling
Handikappförbunden välkomnar satsning på forskning. Det behövs
särskilt om universell design UD, designprocessen för att nå målet

6 Remissvar om bostadsanpassningsbidrag
]it%+: / l w ww . ]'iso.se / Glo ba l/ Rem isser / Rem issvar / 201 5 / Rem issva r % 20Bosta (1 sai2
passiiiiig%20j?!iciv20l4 38.pc'lf
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om bostäder och miljöer som är universellt utformade. Kunskapen är
låg trots lagstiftning och åtaganden i konventioner om mänskliga
rättigheter. FN:s universella hållbarhetsmål i Agenda 2030 har satt
fokus på de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet.
Det finns stora möjligheter till exempel genom att stärka
innovationer som rör "smarta hem" digital teknik som underlättar
vardagen för människor med olika behov av stöd. Det krävs mer
oberoende forskning kring samhällsvinster med långsiktigt hållbara
bostäder som även ornfattar sociala dimensioner och helhetssyn. Ett
exempel är även:

3.4.3 Smidigare lösningar för sophanteringen
Handikappförbunden anser att sophanteringen är ett viktigt område
för översyn med helhetssyn kring hållbarhetsfrågorna. Idag finns
olika lokala system som försvårar vardagen för personer med
fun?ktionsnedsättning och bidrar till högre kostnader för sarrföället.

Vi hänvisar även till remissvar från våra medlemsförbund.

Med vänlig hälsning
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