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Nr 186. Interpellation av liza Boëthius 
(V) om tillgänglighetsarbetet
(KSN-2011-0575)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens  ordförande
I Uppsala har mycket hänt de senaste åren och 
händer fortfarande med utveckling av staden. 
Här nämner jag Uppsala Konsert och Kon-
gress (UKK), Resecentrum och utbyggnaden 
av Dragarbrunnsgatan.

I allt det som byggs och förändras i stadsmil-
jön så skall det vara full tillgänglighet för alla. 
Samarbete med Handikapporganisationerna 
skall ske och har också skett. Trots det så har 
så mycket missar skett, vid bygget av UKK, 
Resecentrum och Dragarbrunn. Handikapprö-
relsen har i flera fall menat sig ha fått om inte 
löfte, så näst intill, om att deras synpunkter 
skall tas tillvara. Men det har alltså inte skett. 
Plan- och bygglangen har gett/ger vissa direk-
tiv, det verkar som om inte dessa har följts.

Varför har det blivit så många missar? Ett 
argument som vi hört är att den arkitektfirma 
som fått uppdraget inte accepterat förändring-
ar. Här bör man kanske i upphandlingsunderla-
get gå ut med om inte full tillgänglighet finns 
för personer med funktionsnedsättning så för-
behåller sig kommunen att göra förändringar 
så att det blir full tillgänglighet.

Men det är inte den enda orsaken till att man 
inte tagit hänsyn till handikapprörelsens syn-
punkter. Vad dessa förbiseenden beror på är ett 
frågetecken. Kan det vara så, som i så många 
andra fall, att personer med funktionsnedsätt-
ning, de behöver man inte bry sig om så myc-
ket, deras verklighet kan man bortse från?

Det måste finnas någon form av systemfel 
i processen som gör att dessa missar inträffar. 
Det har ju visat sig inte räcka med den lagstift-
ning, andra föreskrifter och Uppsalas eget re-
gelverk som finns. Här kanske det behövs nya 
regler inom kommunen hur en process skall se 
ut, så att missarna inte upprepas igen.  

Med anledning av ovanstående ställer jag 
följande fråga:

Vad avser kommunstyrelsens ordförande 
göra för att förhindra att missar i tillgänglig-
heten inte sker i framtiden vid byggande av 
offentliga lokaler och förändringar i stadsrum-
met.

Uppsala 26 september 2011

Liza Boëthius 

Svar
Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra 
för att förhindra att missar i tillgängligheten 
inte sker i framtiden vid byggande av offent-
liga lokaler och förändringar i stadsrummet?

Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och 
bygglag i Sverige. Den nya lagen innehåller en 
del förändringar kring bygglovsprocessen

•  Krav på kontrollansvarig och kontrollplan 
införs. 

•  Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök på 
byggen. 

•  Kommunens roll i byggprocessen blir tyd-
ligare. 

Kontrollen av byggandet kommer att öka 
genom att den kontrollansvarige (tidigare kva-
litetsansvarig) måste vara certifierad och ha en 
oberoende ställning gentemot den som utför 
åtgärden. Nu finns särskild certifiering för sak-
kunniga i tillgänglighet. Det finns möjlighet 
att kräva utlåtande från en sådan sakkunnig 
om det finns tveksamheter. Nya byggnader ska 
vara tillgängliga och användbara för personer 
med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. 
Även nyanlagda tomter ska vara tillgängliga 
för funktionsnedsatta.

Reglerna om byggkontroll stärks också ge-
nom att det i kontrollplanen står vad den ska 
innehålla, vilka kontroller som ska utföras och 
vem som ska utföra kontrollerna. I lagen finns 
också med att även människor med funktions-
hinder ska kunna besöka allmänna platser.

Den nya skärpta lagen kräver och säkrar 
kunskapen om tillgänglighetsåtgärder mycket 
tidigare i relevant planeringsarbete. Som med 
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all verksamhet är det viktigt att dessa planer 
också löpande följs upp.

 Vi har sedan den 1 juni 2011 en Tillgäng-
lighetssamordnare, en helt ny tjänst i Uppsala 
kommun. Syftet med tjänsten är att samordna 
tillgängligarbetet så att det följs i alla nämnder 
och tjänsten i sig markerar tydligt hur viktigt 
Kommunen anser att tillgänglighetsarbetet är. 

Inom Uppsala kommun har vi även ett Han-
dikappråd som aktivt arbetar med informa-
tionsspridning och opinionsbildning inom alla 
områden som rör personer med funktionsned-
sättning. Rådet behandlar bl.a tillgänglighets-
frågor och medlemmarna i rådet representerar 
bl a de flesta av kommunens nämnder. Handi-
kapprådet anordnade bl.a. i ett seminarium om 
”Tillgängligt byggande” som ägde rum freda-
gen den 21/10 2011.

VFN är starkt pådrivande i frågor rörande 
tillgänglighet och är också remissinstans vid 
detaljplanearbeten, och Översiktsplanearbete. 
Sättet att lösa tillgänglighetsproblemen är 
många och det är viktigt att kommunens hål-
ler sig uppdaterad och lär av goda exempel 
från t.ex  andra kommuner hur vi kan bygga så 
att det blir så tillgängligt som möjligt oavsett 
funktionsnedsättning. 

Dragarbrunnsgatan är ett exempel på hur vi 
med planskild väg tagit bort fysiska hinder för 
rörelsehindrade och byggt in sensoriska plattor 
i stället för synskadade att orientera sig efter. 

Tillgängligheten är här inbyggd.  Tekniken 
utvecklas ständigt och t.ex. fasta hörselslingor 
kan ersättas med lösa flyttbara osv. 

Den skärpta lagstiftningen, ökade kunskaper 
och möjligheten till inflytande tidigt i byggpro-
cesser kommer att bidra till att tillgänglighets-
frågorna får ett större utrymme i framtiden.

Stefan Hanna 




