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INFORMATIONSBLAD – December 2007
Först en liten julbetraktelse
Huvudfrågan för Alliansen är att bekämpa utanförskap. Utanförskap får ALDRIG
reduceras till en fråga om att ha arbete eller inte och inte heller till enbart en
fråga om att göra människor till effektiva kuggar för tillväxtens fromma.
Motsatsen till utanförskap är gemenskap, delaktighet och lika värde. Ord som
politiskt måste ges bärighet inom alla samhällsområden och omfatta alla
medborgare.
Enkelt avhjälpta hinder
Boverket har under året följt upp föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder och
gjort en jämförelse med resultatet av den uppföljning som gjordes 2005.
Anmärkningsvärt är att 50% av alla tillfrågade fastighetsägare fortfarande inte
känner till innehållet i föreskrifterna. Det är därför angeläget att ytterligare
informationsinsatser och tillsyn bör riktas främst till de stora privata fastighetsoch förvaltningsföretagen, en stor grupp allmännyttiga fastighetsföretag,
kommuner och övriga offentliga fastighetsägare som ännu inte kommit igång
med åtgärder.
Ett antal förslag och rekommendationer till utökad information och tillsyn lämnas
i rapporten, bl.a:
•
•
•
•

Politiskt förankrade målsättningar
Bättre kommunala resurser för att bedriva tillsyn
Bättre utnyttjande av sakkunniga i tillgänglighet
Inspirationsseminarier och upplevelsedagar

Tydligare bestämmelser – ett litet sammandrag
Boverket har också haft uppdraget att se över och lämna förslag till
författningsändringar som kan behövas för att förtydliga och underlätta
genomförandet av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.
Man konstaterar att en otydlighet finns om vad som avses med ”lokaler dit
allmänheten har tillträde”, där ju vi i FöR har tillskrivit regeringen angående
tolkning av skollokaler och hävdat att dessa lokaler också ska vara tilllgängliga
för att föräldrar ska kunna delta i sina barns skolverksamhet. Boverket anser att
en framkomlig väg att i speciallagstiftning för respektive verksamhet och nämner
som exempel Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Vidare anser
Boverket att rimlighetsbedömningen, d.v.s. de ekonomiska konsekvenserna för
andra än ägaren behöver förtydligas. Detsamma gäller möjligheterna att
senarelägga undanröjande och under vilka förutsättningar som senareläggning
kan ske. Vad gäller nyttan av åtgärden anser Boverket att det är åtgärder för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som ska ha betydelse
för bedömning.

Det tillsynsarbete som kommunerna har är alltför begränsat, ostrukturerat och
tandlöst. Man pekar på faktorer som resursbrist, kunskapsbrist och en oklar
tillsynsuppgift. Boverket anser att både länsstyrelserna och kommunerna bör ges
en tydligare tillsynsroll och förbättra förutsättningarna för en tillsyn i tillräcklig
omfattning.
Vill du läsa hela Boverkets uppföljning samt redovisning om förslag till
författningsändringar kan du gå till www.boverket.se Sök på enkelt avhjälpa
hinder.
Har du gjort någon anmälan?
Det skulle vara intressant för styrelsen att få veta om du som medlem har
skickat in någon anmälan om underlåtelse att undanröja enkelt avhjälpt hinder.
Om du har fått något svar från din byggnadsnämnd på din anmälan och hur det
gick med ärendet.
Det är viktigt att skicka in anmälningar till byggnadsnämnden eftersom vi då
bidrar till att sätta tryck på utövandet av tillsyn.
Kontakta oss gärna och berätta, helst på mail.
Diskrimineringsutredningens betänkande – vad händer?
Så här skriver regeringen på sin hemsida: ”En parlamentarisk kommitté har
överlämnat betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU
2006:22). Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom
Regeringskansliet. Regeringen avser att föreslå att de olika
diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning och att
Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning slås samman till en myndighet. Regeringen kommer också att se
över hur regleringen av ersättning för kränkning vid diskriminering bör utformas.
Skadestånden ska vara kännbara vid diskriminering i såväl offentliga som privata
verksamheter.”
Vad händer nu! I mitten av januari nästa år lämnar regeringen en lagrådsremiss
till lagrådet. Det blir dock en begränsad remiss. Flera av de frågor som tas upp i
diskrimineringskommitténs betänkande bedöms vara så komplicerade att de inte
kan tas med i denna omgång. Tillgänglighetsfrågan ser man som en sådan
komplicerad fråga. Den kommer därför inte att finnas med i lagrådsremissen som
nu läggs. Det saknas konsekvens- och kostnadsanalyser, som man menar att
beslutsunderlaget måste kompletteras med innan man kan ta ställning i denna
för oss så viktiga fråga. En tilläggsproposition planeras att läggas om ett år.
Först då vet vi om bristande tillgänglighet kommer att finnas med som en av
diskrimineringsgrunderna i en sammanhållen diskrimineringslagstiftning.
Svek eller inte? Det är med stor besvikelse och med bestörtning vi tvingas
konstatera bristande engagemang och byråkratiskt krumbuktande när vi istället
förväntat oss allvar och politisk handlingskraft för att komma till rätta med den
diskriminering på grund av otillgänglighet som vi ständigt utsätts för.
Konvention för funktionshindrades rättigheter
Sverige har aktivt medverkat i FN:s arbete för att arbeta fram en konvention för
att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som funktionshindrade har enligt

de konventioner som redan finns. Efter fem års aktiva förhandlingar i FN kunde
samtliga medlemsländer i slutet av augusti 2006 enas om texten i en sådan
konvention. I december 2006 antogs den av FN:s generalförsamling och den 30
mars 2007 öppnades den för undertecknande och ratifikation. Sveriges regering
har undertecknat konventionen och det tillhörande fakultativa protokollet. För
närvarande pågår ett arbete inom regeringskansliet för att se över huruvida
svensk lagstiftning överensstämmer med konventionen inför utarbetande av en
proposition om ratificering. Det finns ännu ingen officiell översättning av
konventionen till svenska. Däremot har regeringskansliet låtit göra en preliminär
översättning av konventionen. Den kan hämtas på nätet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/85/27/49a6ecf6.pdf
Vad händer med ratificeringen av FN konventionen? Det pågår ett
beredningsarbete. Under januari träffas referensgruppen, där HSO och SRF
ingår. Sedan följer en intern beredning inom berörda departement.
Beredningsarbetet presenteras i en departementspromemoria, som kommer att
remissbehandlas. Målsättningen är att processen fram till att frågan behandlas i
riksdagen beräknas vara klar i december 2008.
Uppföljningen av den nationella handlingsplanen
Maria Larsson har tillsatt en statssekreterargrupp och en interdepartemental
arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppdrag att ta fram en strategi för att
nå målen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Uppgiften är att
ta fram en strategi till den 1 mars om hur målen ska nås.
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