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Sammanfattning
Boverket har i uppdrag att lämna förslag till författningsförändringar som kan
underlätta arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Kontoret anser att
förslagen är bra för att de ger bättre vägledning. Kontoret konstaterar även att
stadens tillgänglighetsarbete som gäller enkelt avhjälpta hinder redan idag till
stora delar omfattar mer än vad Boverket avser med enkelt avhjälpta hinder.
Remissen
Boverket har i uppdrag att lämna förslag till författningsändringar som kan
behövas för att tydliggöra och underlätta genomförandet av bestämmelserna om
enkelt avhjälpta hinder i 17 kap 21 a § Plan- och bygglagen. Enligt uppdraget ska
förslagen stärka möjligheterna att nå regeringens målsättning att alla enkelt
avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör
vara åtgärdade före utgången av 2010.
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Boverket föreslår att bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder förtydligas när
det gäller:
vad som avses med ”lokaler dit allmänheten har tillträde”,
vem som är offentlighetsrättsligt ansvarig för att enkelt avhjälpta hinder
undanröjs,
när ett enkelt avhjälpt hinder ska undanröjas,
under vilka förutsättningar undanröjande kan senareläggas,
vad som avses med bedömningsfaktorn ”nyttan” av att enkelt avhjälpta
hinder undanröjs,
hur bedömningsfaktorn ”de ekonomiska konsekvenserna” bör hanteras,
lagstiftningens karaktär av löpande ”förvaltningslagstiftning”.
Boverket anser att de stora hindren för att regeringens målsättning ska infrias är
en kombination av bristfällig tillsyn, bristande ekonomisk motivation och
otillräcklig statlig och kommunal information. Den enskilt viktigaste faktorn för
att åstadkomma en bättre efterlevnad av reglerna är en fungerande statlig och
kommunal tillsyn.
Trafikkontorets synpunkter
Inom ramen för Tillgänglighetsprojektet arbetar kontoret sedan flera år aktivt med
att undanröja enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser (gator, torg och parker)
och i stadens byggnader genom särskilda medel avsatta för Fastighetskontoret,
Kulturförvaltningen och Idrottsförvaltningen.
Tillgänglighetsprojektet har tagit fram tillgänglighetsplaner för alla stadsdelar som
ligger till grund för årliga åtgärdsplaner. På detta sätt arbetar staden med att
undanröja de hinder som finns på stadens allmänna platser. Kontoret räknar med
att en stor del av hindren på de viktigaste stråken och platserna ska vara åtgärdade
år 2010. En del arbete på stadens mark återstår även efter år 2010.
Kontoret anser att Boverkets förslag till förtydliganden av bestämmelserna för
enkelt avhjälpta hinder är väl motiverade och bra. Dessa förtydliganden kommer
troligen inte att påverka kontorets tillgänglighetsarbete som i stora delar omfattar
mer än det Boverket avser med enkelt avhjälpta hinder. Däremot kommer både
offentliga och privata ägare till byggnader med lokaler dit allmänheten äger
tillträde att få bättre vägledning av de nya bestämmelserna.
Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden besvarar
kommunstyrelsens remiss med detta tjänsteutlåtande.
Slut
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