
 
 
 
 
 
Beträffande Boverkets förslag om certifieringsregler för 
fristående sakkunniga kontrollanter, tillgänglighet.  
 
Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är drygt 27 000 medlemmar i 
lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är 
medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 
 
Riksförbundet FUB vill lämna följande synpunkter till HSOs samlade yttrande över 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av fristående sakkunniga kontrollanter 
av tillgänglighet. 
 
Genom den nationella handlingsplanen för landets handikappolitik, ”från patient till 
medborgare” och därefter en rad andra avsiktsförklaringar har samhället befäst prioriteringen 
av ett samhälle med förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. 
Den problembild som Boverket lyfter fram om en bristande efterlevnad av gällande regler 
måste tas på allvar för att uppsatta mål inom detta område ska kunna uppnås. 
En rad av åtgärder måste vidtas för att landets byggherrar ska ta sitt fulla ansvar. 
I byggherrens ansvar ingår även att leva upp till det regelverk och de tekniska egenskapskrav 
som reglerar en byggnads tillgänglighet och användbarhet. 
 
 
Vi ställer oss därför helt bakom Boverkets förslag om regler för certifiering av sakkunniga 
kontrollanter av tillgänglighet. 
 
Några faktorer som vi särskilt vill lyfta fram som motiv för genomförandet av lämnat förslag: 
 

- Idag råder stor kompetensbrist inom området vilket försvårar och fördröjer arbetet 
med att uppnå god tillgänglighet och användbarhet av den byggda miljön. En 
certifiering av sakkunniga kontrollanter kan bidra till en förstärkning av 
tillgänglighetskompetensen allmänt sett.  

 
- Möjligheten till certifiering kommer med stor sannolikhet att innebära en ökad 

efterfrågan på utbildning inom området. 
 

- En certifiering enligt förslaget skulle ge tillgänglighetsfrågorna en ökad status i 
byggprocessen och på ett annat sätt än idag jämställas med till exempel brand, 
kulturvärden och energi där certifieringsregler redan finns framtagna. 

 
 



 
 

 
Förutom förslaget om certifieringsregler bör Boverket inom sitt sektorsansvar för 
genomförandet av handikappolitiken ta fram ytterligare förslag till åtgärder i syfte att nå 
målen i den nationella handlingsplanen. 
 
En åtgärd som är något av en grundförutsättning för att certifierade sakkunniga inom området 
tillgänglighet överhuvudtaget kommer i funktion är att landets byggnadsnämnder i större 
utsträckning än idag verkligen nyttjar möjligheten till kompetenta, fristående sakkunniga 
kontrollanter av tillgänglighet. För att den resurs som dessa certifierade kontrollanter utgör 
verkligen ska komma till nytta fordras stora informations- och kompetensinsatser bland 
landets politiker och tjänstemän i kommunernas byggnadsnämnder.  
 
 
 
FUBs kontaktperson för dessa synpunkter är: 
 
Anders Pettersson 
Vice ordf. i förbundsstyrelsen 
 
Adress: Ronningsvägen 1 
 961 40 Boden 
 
Tel: 0921-18679 
 070-360 89 17 
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