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byggsanktionsavgifter Fi2021/02315
DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt
rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten
arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir
utestängda. Utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och hållbarhetsmålen i agenda 2030. Det är
utifrån dessa perspektiv vi framför våra synpunkter på utredningen.
DHR:s synpunkter om tillsyn
DHR delar Boverkets mening om att det finns starka skäl för att det behöver
genomföras en total översyn av byggnadsnämndernas nuvarande tillsyn enligt
plan- och bygglagstiftningen. DHR anser att det vid en sådan översyn även finns
skäl att överväga om det finns alternativa och bättre sätt att organisera hela eller i
vart fall delar av den tillsyn som byggnadsnämnderna idag har ansvar för.
Det finns idag god kännedom om byggnadsnämnders brister i tillsyn samt brister i
att kräva åtgärder. För att nå det nationella målet för funktionshinderpolitiken om
universell utformning behövs ett tydligt och effektivt tillsynssystem.

Det måste finnas förutsättningar för att utkräva rättigheter, identifiera dyra
byggfel i förhållande till tillgänglighet och brister i universell utformning, för att få
fram en tydlig praxis över landet.
DHR anser att en förutsättning är att regeringen går vidare med Boverkets förslag
om att organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning ska ha
rätt att överklaga byggnadsnämndernas beslut om att ingripa eller inte ingripa i ett
tillsynsärende som rör enkelt avhjälpta hinder (Boverket, rapport 2018:31). Vi
menar också att det behövs åtgärder att motsvarande klagorätt även ska omfatta
nybyggnation och ombyggnad av byggnader som allmänheten har tillträde till,
inklusive skolor och flerbostadshus.
DHR:s synpunkter om byggsanktionsavgift i relation till enkelt avhjälpta hinder
Boverket bedömer att det inte finns förutsättningar för byggsanktionsavgift vid
underlåtelse att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Bedömningen görs med
hänvisning till att det i många situationer är förhållandevis svårt att bedöma om
det är fråga om ett enkelt avhjälpt hinder.
DHR har sedan reglerna om enkelt avhjälpta hinder togs i bruk, hört kommunernas
klagomål om hur oerhört svårt det är att bedöma enkelt avhjälpta hinder i relation
till de ekonomiska aspekterna och att regelverket har ett stort tolkningsutrymme.
Dock finns inget direkt underlag som konkret beskriver dessa svårigheter mer än
utsagor i rapportens referensgrupp. Enligt DHR:s kännedom har en ordentlig
problemanalys av bedömning utav enkelt avhjälpta hinder aldrig gjorts av Boverket
eller initierats av regeringen. Det vi vet är att enkelt avhjälpta hinder näst intill
aldrig åtgärdas.
Det är säkert så att Boverkets bedömning kring byggsanktioner gällande enkelt
avhjälpta hinder är korrekt. DHR menar dock att det nu givits tydliga signaler från
olika aktörer om att reglerna om enkelt avhjälpta hinder inte fungerar på ett
tillfredställande sätt. Varken i tolkningshänseende eller i målsättning med
regelverket. Om regeringen menar allvar med sitt mål för funktionshinderpolitiken,
så är fullbordandet av ett fungerande regelverk för enkelt avhjälpta hinder en
grundläggande förutsättning för att uppfylla målet. Något som DHR anser torde
vara ett enkelt avhjälpt hinder för regeringen.

---Beslut om detta yttrande har tagits av förbundsordförande Åsa Strahlemo.
Yttrandet har beretts av ombudsman Karolina Celinska i samarbete med och i den
slutliga beredningen har även förbundssekreterare Ken Gammelgård medverkat.
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