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Dialog om PBNs ansvarsområden

Tre perspektiv Gemensamt för perspektiven

Struktur - samhällsplanering

Utformning – bygglovskedet Inflytande & delaktighet

Individ - bostadsanpassning



Struktur och samhällsplaneringen
Nya stadsdelar

Bostadsområden

Stadsdelscentrum

Handelsområden

Verksamhetsområden

Tätorter på landsbygd



Åtgärder 2020
• Säkerställa tillgängligheten i framtida kollektivtrafik (4. Fysisk tillgänglighet)

• Planering av bostäder för alla (7. Bostad)

• Planering av idrottsanläggningar (9. Kultur, fritid, idrott och hälsa)

• Planering av skolor och förskolor (5. Utbildning)

• Fokus ökad kunskap trygghet och social hållbarhet (4. Fysisk tillgänglighet)
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Not: Text inom parantes hänvisar till vilka mål och delmål de är kopplade till i program och handlingsplan för full delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning



Struktur och samhällsplaneringen
Vid planering av…

Nya stadsdelar

Bostadsområden

Stadsdelscentrum

Handelsområden

Verksamhetsområden

Tätorter på landsbygd



Utformning -
bygglovskedet/byggnadsinspektion/tillsyn 
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Plan och bygglagen (PBL) ställer krav på tillgänglighet

• Bygglovsprövning; mått i planlösning, hissar, handikapparkering mm

• Byggnadsinspektion; följer upp detsamma

• Tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (HIN)



Åtgärder 2020
• Träffar med tillgänglighetssakkunniga för ökad samsyn (2. Bemötande och 

kompetens)

• Stärka samarbetet med de kommunala bolagen kring tillgänglighet     
( 2. Bemötande och kompetens)

• Fortsatt prioritering av enkelt avhjälpta hinder (HIN) (4. Fysisk tillgänglighet)

• Minskning av ärendebalans med 20 % under hösten 2019

• Utveckla bygglovshjälpen (3. Information och kommunikation)
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Not: Text inom parantes hänvisar till vilka mål och delmål de är kopplade till i program och handlingsplan 
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Utformning -
bygglovskedet/byggnadsinspektion/tillsyn 
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Plan och bygglagen (PBL) ställer krav på tillgänglighet

• Bygglovsprövning; mått i planlösning, hissar, handikapparkering mm

• Byggnadsinspektion; följer upp detsamma

• Tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (HIN)



Individärenden - Bostadsanpassning
• 2019 fattades 2 355 beslut om bostadsanpassningsbidrag för ökad 

självständighet

• Insatser för 26,6 MSEK. 

• Högt NBI (Nöjd medborgarindex) 2019 
• Det var enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behövde, index 86

• Handläggaren var professionell och lätt att känna förtroende för, index 90

• Om jag betraktar handläggningen i sin helhet från ansökan till beslut, så är jag nöjd 
med hur ärendet har handlagts, index 86

• Anpassningen har gjort att jag klarar mig bättre i mitt dagliga liv, index 91
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Åtgärder 2020
• Uppdatering och utveckling av hemsidan, för ökad tillgänglighet          

(3. Information och kommunikation)

• Digital ansökan av bostadsanpassningsbidrag (3. Information och kommunikation)

• Informationstillfällen och utbildning erbjuds till de målgrupper som 
önskar det och där enheten ser behov av information eller utbildning, 
både inom kommunal verksamhet men även externt för ökad 
kunskap och kompetens.  ( 3. Information och bemötande & 8. Vardags- och familjeliv)
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Not: Text inom parantes hänvisar till vilka mål och delmål de är kopplade till i program och handlingsplan 
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Inflytande och delaktighet
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• Handikappföreningarnas samarbetsorgan är remissinstans vid 
samråd av detaljplaner och program. 

• Vid samrådsmöten kontrolleras att lokalen är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning.



Åtgärder 2020
• Bostadsanpassningen utbildar handläggare inom plan- och bygg 

kring bemötande (2. Bemötande och kompetens)

• Ökad dialog med brukarorganisationer (1. Demokrati och inflytande)

• Gåtur, liknande den vi gjorde 2019 (1. Demokrati och inflytande)
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Not: Text inom parantes hänvisar till vilka mål och delmål de är kopplade till i program och handlingsplan 
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Inflytande och delaktighet
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• Handikappföreningarnas samarbetsorgan är remissinstans vid 
samråd av detaljplaner och program. 

• Vid samrådsmöten kontrolleras att lokalen är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning.
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Frågor och dialog
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