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Remissvar: Boverkets rapport för att åtgärda 
enkelt avhjälpta hinder 
 
Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 49 
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i 
samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för 
alla. 
 
Sammanfattning 
 
Funktionsrätt Sveriges mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta 
definieras i FN-konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen och är en del av 
vår värdegrund. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten 
har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med 
funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika 
villkor. 
 
Funktionsrätt Sveriges sammanfattande synpunkter är att det behövs 
en större tydlighet kring ansvar och högre åtgärdstakt kring enkelt 
avhjälpta hinder. Principen om universell utformning som har sin 
grund i funktionsrättskonventionen1 artikel 4 och 9 samt allmän 
kommentar 2 behöver efterföljas i större utsträckning gällande 

 
1 
https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fn
s-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823 

http://funktionsratt.se/
https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823
https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823


 
 
 
 
 
 

Boverkets rapport för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder  Sida 2 av 3 

tillgänglighet för att minska hindren för personer med 
funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att det ska finnas 
handlingsplaner för att systematiskt ta bort befintliga hinder för 
tillgänglighet2. I denna rapport nämns kortfattat om resursbrist för 
tillsyn inom kommunerna och en kunskapsbrist gällande regler. 
Gällande resursbrist för tillsynen inom kommunerna och utökande 
av klagoberättigande så anser Funktionsrätt Sverige att det är viktigt 
att dessa aspekter skyndsamt utreds i enlighet med förslagen i 
Boverkets tidigare rapport.3  
 
För att Sverige ska kunna leva upp till Agenda 2030:s mål 9 och 11 så 
krävs det bland annat ett större arbete med att öka åtgärdstakten av 
enkelt avhjälpta hinder.   
 
3.1 Förslag till reglering av ansvar. 
 
Boverket föreslår att det i PBL införs en presumtionsregel för vem 
som ansvarar för att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder mot 
tillgängligheten. En ny ansvarsreglering föreslås för både publika 
lokaler och allmänna platser. 
 
Funktionsrätt Sverige tillstyrker förslaget. Att förtydliga ansvaret för 
vem som har ansvaret att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder i både 
publika och allmänna platser är viktig signal för det fortsatta arbetet. 
 
3.2 På förhand kostnadsbedöma åtgärder. 
 
Funktionsrätt Sverige delar Boverket resonemang att det finns en 
risk att på förhand kostnadsbedöma åtgärder och att det kan tolkas 
som en ny normerande lägsta nivå och att andra enkelt avhjälpta 
hinder nedprioriteras.  
 
 
4.1 Informationssatsning 
 
Funktionsrätt Sverige delar Boverkets sammanställning att det 
behövs en informationssatsning om gällande regler och en 
inkluderande kommunikation. Det behövs även mer kunskap om 
principen om universell utformning och hur detta kan 

 
2 Allmän kommentar 2 punkt 33, 14, 27 och 35 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx  
3 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/analys-
av-reglerna-om-enkelt-avhjalpta-hinder.pdf 
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/analys-av-reglerna-om-enkelt-avhjalpta-hinder.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/analys-av-reglerna-om-enkelt-avhjalpta-hinder.pdf
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implementeras i verksamheter som berör alla nya vara varor, tjänster 
och miljöer.  
 
 
4.2 Statistik 
 
Funktionsrätt Sverige tillstryker behovet kring kartläggning av 
hindren i form av statistik. Det ger möjlighet att öka kännedom kring 
hindren och möjliggör olika satsningar och att rikta uppföljningar 
med en större precision. 
 
4.3 Andra insatser  
 
Funktionsrätt Sverige delar Boverket skrivelse om att det behövs en 
riktad satsning gällande kommunernas tillsyn men även en utökad 
möjlighet till klagoberättigande4. Tillgänglighet är en förutsättning 
för att leva alla ska kunna delta och leva på lika villkor i samhället5. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Funktionsrätt Sverige 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elisabeth Wallenius 
Ordförande 

 
4 https://lagensomverktyg.se/2019/jo-kritiserar-fem-kommuner-efter-var-
anmalan/ 
 
5 https://www.mfd.se/contentassets/bca5109985b64582aac9c404c102bf89/2016-
16-allman-kommentar-nr-2-om-artikel-9-tillganglighet.pdf 
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