Tillämpliga lagar
Påverkansfaktorer tillgänglighet
Regeringsformen
Av regeringsformen, som är en av de fyra grundlagarna, framgår att det allmänna ska
verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt
värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla
människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet samt motverka diskriminering.
Kommunallagen
Kommunallagen slår fast att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lagen ställer även krav på att
förtroendevalda med funktionsnedsättning ska kunna delta i handläggningen av ärenden
på samma villkor som andra förtroendevalda.
Plan‐ och bygglagen, PBL
Plan‐ och bygglagen ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska
undanröjas.
Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller
såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting och privata mark‐ och lokalägare.
Boverket har tagit fram föreskrifter om vad det innebär.
Arbetsmiljölagen
Lagen betonar bland annat att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika
fysiska och psykiska förutsättningar. Lagen betonar bland annat att arbetsgivaren måste
anpassa arbetsförhållandena till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.
Lagen om offentlig upphandling
Lagen gäller vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av
byggkoncessioner.
Tekniska specifikationer bör göras med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för
personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares
behov.
Skollagen
Skollagen betonar att utbildningen ska ta hänsyn till elever med behov av särskilt stöd.
Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen betonar bland annat att socialnämnden ska arbeta för att människor
som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sina liv får
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
Lagen om skydd vid olyckor
Lagen tar i detta sammanhang upp det som rör utrymning.

Det finns ett antal tydliga skrivningar som bör ligga i fokus för arbetet.
17 kap, 21a § PBL (2001‐07‐01)
”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
skall enkelt, avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och
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användbarhet för personer med nedsatt rörelse‐ eller orienteringsförmåga undanröjas i
den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag”
BFS 2003:19 HIN (2003‐12‐01)
§6
Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller
felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas
Tips:
• Ramper
• Dörrautomatik
• Automatisk tätningströskel
• Nickelsäkra dörrbeslag
BFS 2003:19 HIN (2003‐12‐01)
§7
Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande vardagsmarkering skall
undanröjas
Tips:
• Kontrastmarkering av dörrar, trappor och glas
• Varning för t ex pelare och fast inredning
• Kontrastmarkering av knappar, beslag och manöverdon
BFS 2003:19 HIN (2003‐12‐01)
§8
Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas
Tips:
• Skyltar placerade väl synligt för alla, oavsett ögonhöjd
• Skyltade utrymningsvägar för rullstol
• Tydliga brand‐/utrymningslarm, gärna ljud och ljus
• Tänk på språkskillnader, använd gärna kompletterande pictogram
• Se gärna AFS 2008:13 samt SBF Vägledande markering
BFS 2003:19 HIN (2003‐12‐01)
§9
Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas
Tips:
• Belysta skyltar för t ex utrymningsväg
• Ej utstickande väggarmaturer
• Väl upplysta trappor
BFS 2003:19 HIN (2003‐12‐01)
§ 10
Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas
Tips:
• Bra ledstänger
• Skyltade vilplatser
BFS 2003:19 HIN (2003‐12‐01)
§ 11
Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas
Tips:
• Väl framkomligt för rullstolar och rullatorer. OBS! Särskilt viktigt i utrymningsväg
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