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Svarsfil till remiss: Förslag till föreskrifter om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler, dnr: 446/2017 

Svar mailas ti l l remiss@boverket.se  

Datum 

Remisslämnare 
Organisation 
Kontaktperson 
E-postadress 
Adress 

2017-03-13 
Handikappförbunden 
Handikappförbunden 
Mia Ahlgren 
mia. ahlgren@hso .se 
Box 1386, 17227 Sundbyberg 

Remissvar (sätt kryss i vald ruta) 

Avstår 
Tillstyrker utan kommentar 
Tillstyrker med kommentar 
Avstyrker med motivering X 



Myndigheten för samhällsplanering, 
byggande och boende 

Föreskrift Konsekvensutredning 
(sida) 

Kommentar/Motivering E r t förslag till ändring 

19 
Föreskrifterna bedöms 
inte innebära några 
särskilda konsekvenser 
för personer med 
funktionsnedsättning. Sett 
t i l l bidragsförordningen 
kan bidrag ges för 
tillgänglighetsåtgärder i 
t.ex. entréer, toaletter och 
andra utrymmen. Bidraget 
innebär således 
förbättringar för personer 
med funktionsnedsättning 

Första meningen säger att det inte innebär 
några särskilda konsekvenser, och sista att det 
innebär förbättringar. I förordning 1996:1593 
fanns redan tidigare möjlighet att söka bidrag 
för tillgänglighet. I en utvärdering av 
funktionshinderpolitiken 2009, finns 
beskrivningar av skärpta krav på tillgänglighet 
och prioriteringar angående bidrag t i l l allmänna 
samlingslokaler på sidan 11 och 26: "Boverket 
har ansvar för och administrerar bidrag t i l l 
al lmänna samlingslokaler och icke-statliga 
kulturlokaler. För dessa bidrag har 
tillgänglighetsåtgärder prioriterats sedan år 
2000. Boverket har under senare år skärpt 
kraven generellt på de lokaler man stödjer 
genom att ställa krav på en r imlig nivå när det 
gäller tillgängligheten för även övriga typer av 
ansökningar." 
Konsekvensutredningen ska utgå från 
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, inklusive artikel 4, 9, 29, 
30 och den andra allmänna kommentaren om 

Tillgänglighet ska vara ett vi l lkor för 
offentliga medel t i l l allmänna 
samlingslokaler för att inte utestänga 
delar av befolkningen från 
verksamheten. 
Det som står på Boverkets webbplats 
om att lokalen ska vara tillgänglig ska 
tydligt stå i föreskriften på lämpligt 
ställe för att säkerställa att lokalerna 
kommer vara tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning. 
Det behöver beskrivas tydligare 
underlag som behövs för att underlätta 
ansökningar för att tillgängliggöra 
lokaler. 
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tillgänglighet. I den allmänna kommentaren 
paragraf 32 står det att: "Det är oacceptabelt att 
använda offentliga medel för att skapa eller 
vidmakthålla den ojämlikhet som oundvikligen 
blir föl jden av otillgängliga t jänster . . ." . 

Tillgänglighet ska alltså vara ett vi l lkor för 
offentligt stöd så att inte personer med 
funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras. 
Krav på tillgänglighet f ramgår inte av 
föreskriften och det är oklart om det finns 
medel som täcker kostnader för att 
tillgängliggöra samlingslokaler. 

På Boverkets webbplats står detta uttryckt men 
det framgår inte i föreskriften: För att bidrag ska 
beviljas måste lokalen vara tillgänglighetsanpassad 
för funktionshindrade, eller bli det genom 
projektet, http://www.boverket.se/sv/bidrag--
garantier/skolor-och-lokaler/allmanna-
samlingslokaler—investeringsbidrag/ 
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V i d behov, infoga ytterligare rader ovan 


