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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-08

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin
Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl.

Fler bostäder åt unga och studenter

Enligt en lagrådsremiss den 31 oktober 2013 (Socialdepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Patrik Lidin,
biträdd av kanslirådet Sophie Ahlstrand.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

8 kap. 7 §

I paragrafen föreslås ett tillägg av innebörd att avsteg ska få göras
från kraven på tillgänglighet och användbarhet enligt 1 § 3 och 4 §
första stycket 8 vid ändring av en byggnad, om ändringen innebär att
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en bostad på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind. I remissen
uttalar regeringen bedömningen att inredning av sådana utrymmen
skapar boenden som utan avsteg från tillgänglighet och användbarhet inte blivit möjliga för målgrupper för vilka det råder brist på bostäder. Regeringen anser att detta begränsade område för avsteg inte
står i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (remissen s. 11).

Konventionen syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Staterna har
långtgående skyldigheter, men i åtskilliga avseenden får de välja
olika åtgärder för att uppfylla de krav som konventionen ställer. Så
förhåller det sig med artikel 9, som ålägger staterna att vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till bl.a. den fysiska
miljön. Åtgärderna, som ska innefatta identifiering och undanröjande
av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska gälla bl.a. bostäder.
Artikel 9 är således allmänt hållen, men inriktningen är tydlig.

I remissen har inte utvecklats hur regeringen har kommit fram till att
den bestämmelse som nu föreslås inte strider mot konventionen.
Detta bör klargöras i propositionen.

I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs att avsteg från kraven får
göras endast om ändringen innebär att en bostad på högst 35
kvadratmeter inreds på en vind. Under föredragningen har upplysts
att avsikten är att mer än en sådan bostad ska få inredas på samma
vind. Den avsedda innebörden framgår inte otvetydigt av lagtexten.
Lagrådet anser att ”en bostad” bör ändras till ”bostäder”.
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10 kap. 14 §

I paragrafen föreslås ett nytt andra stycke om undantag från kravet
på tekniskt samråd i vissa fall. Lagrådet förordar en mera kortfattad
formulering av bestämmelsen: ”Tekniskt samråd behövs inte för …..”.

