
 

 Sammanträdesprotokoll 1/13 
 

                                 Pensionärsrådet / 
                                                            Rådet för funktionshinderfrågor 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Pensionärsrådet  

                 Rådet för funktionshinderfrågor  
Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum:  Justeringsdatum:  

Anslagsdatum:  Anslagets nedtagande:  

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

Sammanträdestid: 
 

2018-11-15 kl. 8.30 – 11.20 
 

Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, 
Lysekil 

 

Ledamöter, Pensionärsrådet 

 

 
 
Ronny Hammargren, vice ordförande 
Jan-Olof Johansson, kommunalråd 
Ronald Rombrant, oppositionsråd 
Frank Olsson, PRO Lysekil 
Britt-Marie Hellström, PRO Brastad 
Agneta Adriansson, PRO Skaftö 
Berit Rydberg, SPF Kaprifol Skaftö 
Lillemor Kempe, SPF Gullmaren 
Lysekil 
Hennie Olsson, Aktiva Seniorer 
Lisbeth Ask, SKPF Lysekil (§§  
 

 

Ledamöter, Rådet för  

funktionshinderfrågor 
 
Ronny Hammargren, vice ordförande 
Jan-Olof Johansson, kommunalråd 
Ronald Rombrant, oppositionsråd 
Sverker Johnsson, BYN 
Agneta Adriansson, HLF 
Bo Josefsson, HSO 
Sigbritt Ödman, FUB 
Lilian Skoog, SRF 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

Sekreterare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................  

Anne-Marie Mattsson 

 

 

Ordförande: 
 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................  

Ronny Hammargren 

Justerare: 
 

 

 

 .............................................................................  

Frank Olsson, PRO Lysekil 

 

 

…………………………………………………………………. 

Sigbritt Ödman, FUB 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Övriga medverkande 

 
Eva Andersson, socialchef 
Joakim Jacobsson, projektledare, Riksbyggen, § 22 
Lars Gustafsson, handläggare, plan- och byggavdelningen, § 23 
Linda Wising, handläggare, administrativa enheten, § 24 
Christina Johansson, VD, Lysekils Bostäder AB, § 25 
Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg, avdelning hållbar utveckling, § 26 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 22 
 
Information om Nya Lysekilshemmet i Fiskebäck, Lysekil 
 
Joakim Jacobsson, projektledare Bostad Region Väst inom Riksbyggen, har bjudits 
in till dagens sammanträde för att informera om nuläget kring byggandet av ”Nya 
Lysekilshemmet” i Fiskebäck, Lysekil. 
 
Joakim Jacobsson berättar lite om historiken kring beslutet om byggande av det 
nya äldreboendet, visar ritningar över hur boendet kommer att se ut samt visar 
även en digital framtagen film om det nya boendet.  
 
Till protokollet bifogas en del av informationsmaterialet (bilaga 1).  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 23 
 
”Bostadsanpassningsbidrag” och ”Enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler” – information 
 
Lars Gustafsson, handläggare vid plan- och avdelningen, har bjudits in till dagens 
sammanträde för att informera om regler vid ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag samt om enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler.  
 
 
Bostadsanpassningsbidrag (BAB) 
 
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft 1 juli 2018. Den gäller 
ansökningar som inkommer till kommunen från och med det datumet. Har en 
ansökan inkommit till kommunen före 1 juli 2018 gäller lag (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag.  
 
 
Några av nyheterna i 2018 års lag är:  
 

• Personen med funktionsnedsättning söker, vilket innebär att det är den som 
behöver en anpassning av bostaden som ska ansöka bidrag alldeles oavsett 
vem som äger eller har nyttjanderätten till bostaden 

• Den som äger bostaden och nyttjanderättshavare ska medge att 
anpassningen utförs 

• Inget bidrag för åtgärder i särskilt boende  

• Inget bidrag om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel 

• Helt nya regler vid byte av bostad 

• Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till 
bostadsanpassnings-bidrag 

 
 
Enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler (HIN) 
 
Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. 
 
Det gäller: 

• De delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, 
butiker, restauranger och teatrar 

• Platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 
Några exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara: 
 

• Mindre nivåskillnader eller trappsteg 

• Höga trösklar 

• Avsaknad av ledstänger  

• Tunga dörrar 

• Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller 
utformade 

• Dålig belysning 

• Bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering 
 
 
Till protokollet bifogas det material som presenterades vid dagens sammanträde 
(bilaga 2 och bilaga 3). 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 24 
 
Hur kommer färdtjänsten att fungera i fortsättningen? – Fråga från 
pensionärsorganisationerna 
 
Pensionärsorganisationerna har inför dagens sammanträde ställt följande fråga: 
Hur kommer färdtjänsten att fungera i fortsättningen?  
 
Linda Wising, handläggare av färdtjänstfrågor svarar:  
 
Tidigare avtal sades upp för en tid sedan och upplevelsen är att det inte påverkat 
Lysekils kommun negativt. De problem med uppsagt taxiavtal i Uddevalla kommun 
är inget som berör Lysekil.  
Lysekils kommun har ett kvalitetssäkringssystem med Västtrafik och det bevakas 
varje månad. I det systemet ser handläggare om det är något som ”sticker ut”. 
Lyckligtvis har det inte visat på några större avvikelser.  
 
Det är viktigt att den som beställer en resa är tydlig och ger korrekta uppgifter så 
att inga missförstånd uppstår, eftersom taxi inte själva får göra ändringar i 
beställningen. Måste klart framgå om man t ex behöver ha stöd till dörren eller 
liknande saker. Uppgifter om att taxiföraren släpper av personer vid fel ställe bör i 
så fall följas upp så det inte händer igen.  
 
 
Det går bra att kontakta Linda Wising genom kommunens växel (0523-61 30 00) 
om det finns ytterligare frågor gällande färdtjänsten.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 25 
 
Projektidé för Lysekilshemmet 
 
Christina Johansson, vd för Lysekils Bostäder AB, har bjudits in till dagens 
sammanträde för att informera om bolagets tankar och ideér för Lysekilshemmet 
och området däromkring.  
 
Det är viktigt att veta att det endast är tankar och ideér i dagsläget och att inga 
beslut har tagits ännu.  
 
Diskussioner pågår om att skapa förutsättningar för att på olika platser i 
kommunen hitta olika former av boenden med bra service för alla 
kommunmedborgare. En utmaning är också att möta efterfrågan utifrån det behov 
som kommer med anledning av den planerade utbyggnaden av Preemraff.  
 
Christina Johansson informerade också om:  
 

• Lysekils Bostäder AB:s organisation 

• Planerna för boenden på Slätten, den så kallade Revolvern 

• Området kring Tronebacken 

• Gamla ritningar från 1988 gällande Lysekilshemmet och området 
däromkring 

• Nya ambulansstationen där den formella invigningen är den 7 december och 
visning för allmänheten den 8 december 2018  

 
 
 
Till protokollet bifogas det material som presenterades vid dagens sammanträde 
(bilaga 4). 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 26 
 
Återkoppling från möte med Västtrafik angående förändrad busslinje 
851/anslutningsbuss ”Lysekilsrundan” 
 
Den 1 november träffades representanter från Västtrafik och tjänstemän och 
politiker från Lysekils kommun för att diskutera de synpunkter som inkommit till 
kommunen med anledning av förändrad busslinje 851/anslutningsbuss 
”Lysekilsrundan”.  
 
Jan-Erik Larsson, som arbetar som utvecklingsstrateg inom avdelning hållbar 
utveckling i Lysekils kommun, medverkade vid mötet den 1 november och har 
bjudits in till dagens möte för att ge en återkoppling av vad som framkom i 
diskussionerna med Västtrafik. Ett förslag till förändringar av linjesträckningen för 
buss 851 kom idag, 15/11, men har inte kunnat analyserats ännu. 
 
Till protokollet bifogas det material som Jan-Erik Larsson presenterade vid dagens 
sammanträde (bilaga 5). 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 27  
 
Reviderad arbetsordning 
 
Från pensionärsorganisationerna har inkommit önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten eftersom ersättarna 
upplever det svårt att gå in och tjänstgöra när man inte haft möjlighet att följa 
ärendet och inte hört tidigare diskussioner i ärendena.  
 
Enligt den arbetsordning som antogs av kommunstyrelsen 2015-09-02 och som 
fortfarande gäller, så har varje ledamot en personlig ersättare som kallas till 
tjänstgöring endast vid förhinder för den ordinarie ledamoten. Handlingar skickas 
däremot till samtliga representanter både i pensionärsrådet och i 
funktionshinderrådet.  
 
Nuvarande arbetsordningar för de båda råden bör därför revideras utifrån 
önskemålet att även ersättare kallas och ges möjlighet att närvara vid 
sammanträdena, samt antalet ledamöter utifrån det antal olika organisationer som 
finns inom de båda råden. Reviderat förslag bifogas detta protokoll (bilaga 6).  
 
Beslut 
 
Reviderat förslag på arbetsordning för Kommunala Pensionärsrådet och för 
Kommunala Rådet för funktionshinderfrågor översänds till kommunstyrelsen för 
antagande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 28 
 
Sammanträdeskalender 2019 
 
Förslag till sammanträdeskalender 2019 redovisas. Förslaget har varit utskickat till 
både pensionärsrådet och till rådet för funktionshinderfrågor.  
 
Föreslagen dag den 23 maj ändras till den 16 maj 2019.  
 
Beslut  
 
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala Rådet för funktionshinderfrågor 
beslutar om följande sammanträdesdagar 2019:  
 
Torsdagen den 21 mars  
 
Torsdagen den 16 maj  
 
Torsdagen den 12 september 
 
Torsdagen den 14 november   
 
Sammanträdena börjar kl. 8.30 och hålls i lokal Borgmästaren i stadshuset, om inte 
annat anges på dagordningen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 29 
 
Återkoppling från brukarorganisationerna 
 
Agneta Adriansson, PRO Skaftö 
 
Svar har lämnats angående utredningen gällande framtida äldreomsorg på Skaftö.  
 
 
Lisbeth Ask, SKPF avd. 117, Lysekil 
 
Synpunkter som framförts om att spara på personal på grund av socialnämndens 
budget – vad händer?  
Förvaltningschefen svarar att beslut tagits i nämnden om att åtgärder ska göras, 
förändringarna är förhandlade, bemanningen måste anpassas efter de resurser som 
finns. 
 
Berit Rydberg, SPF Kaprifol, Skaftö 
 
Stimulansmedel från regeringen som använts till extraförstärkning på natten i 
Lysekils kommun har av vissa andra kommuner istället använts som en guldkant 
till pensionärerna. Varför inte här? 
 
Förvaltningschefen säger att dessa medel försvinner vid årsskiftet. Personal-
resurserna kommer nu inte att kvarstå utan förvaltningen arbetar för fullt med att 
lägga om scheman. Ingen möjlighet att prioritera en fortsättning eftersom 
nämnden ligger högt i budgetresultatet redan.  
 
Kommunalråd Jan-Olof Johansson har fått en genomgång av vilka bidrag som 
kommunerna inte kommer att få längre. Många satsningar försvinner troligtvis 
2019.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 30 
 
Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde är torsdagen den 21 mars 2019. Kallelse med dagordning 
kommer att skickas.  
 
 
 



Information för KPR i Lysekil Joakim Jacobsson 
2018-11-15 

Bilaga 1



Lägesrapport kring nybyggnation 
Fiskebäck äldreboende 

Joakim Jacobsson 
2018-11-15 



Byggherre: Kooperativa hyresrätts-
föreningen Lysekils omsorgsbostäder  

3 



Totalentreprenör:  
Riksbyggen ekonomisk förening 

4 



Fiskebäck äldreboende 
Bakgrund och historik 

5 

 Lokaliseringsutredningar för Nya Lysekilshemmet har 
genomförts under 2010-2012. 

 Följande områden har studerats och 
kostnadsberäknats: Norra Hamnen, Järnvägsgatan, 
området vid kolonilotterna vid gamla Konsum m.fl. 

 Under 2012 genomfördes en utredning för att 
jämföra om- och tillbyggnad av Lysekilshemmet 
jämfört med nybyggnation i Fiskebäck. 

 Lysekils kommun har anvisat Fiskebäck som en 
lämplig placering för Nya Lysekilshemmet. 

 Styrgruppen beslutade att i en skrivelse förorda 
alternativet Fiskebäck 2013-04-09. 

 



Fiskebäck äldreboende 
Genomfört arbete 

6 

 Detaljplanearbete för Nya Lysekilshemmet 
påbörjades 2013-08-23 genom ansökan om 
planbesked. 

 Detaljplanen vann laga kraft i januari 2016. 

 Socialnämnden tog ett inriktningsbeslut för nytt 
äldreboende i Fiskebäck 2016-09-01. 

 Förfrågningsunderlaget klart juli 2017. 

 Villkorad upphandling klar i december 2017. 

 Fullmäktigebeslutet om kommunal borgen för 
projektet överklagades i januari 2018. 

 

 



Fiskebäck äldreboende 
Genomfört arbete 

7 

 Förvaltningsrätten avslog båda överklaganden i april 
2018. 

 Domen överklagades vidare till både Kammarätten 
och Högsta Förvaltningsrätten. 

 I augusti 2018 meddelade Högsta 
Förvaltningsdomstolen att inget prövningstillstånd 
medges. Fullmäktigebeslutet om kommunal borgen 
vann laga kraft och undertecknades av Lysekils 
kommun. 

 Överklagandena medförde 8 månader försening av 
projektet. 

 

 



Tidplan för projektering, upphandling och 
byggnation av nytt äldreboende i Fiskebäck 

■ Detaljplan för nytt äldreboende i Fiskebäck laga kraft januari  2016 
■ Möten med verksamheten om husets innehåll  våren 2016 
■ Projektering förfrågningsunderlag   okt 2016 - juni 2017 
■ Anbudsräkning och upphandling    juli – dec 2017 
■ Överklagan kommunal borgen    jan-aug 2018 
■ Färdigprojektering bygghandlingar   juni 2018 – feb 2019 
■ Byggstart Fiskebäck äldreboende   september 2018 
■ Nya lokalgatan överlämnas till kommunen  januari 2019 
■ Inflyttning Fiskebäck äldreboende   november 2020 

 
 
 
 
 



Fiskebäck äldreboende 
Vad ska huset innehålla? 

9 

 Huset blir ca 7 000 m2 BTA (bruttoarea). 

 80 lägenheter á 35 m2 fördelat på 8 bostadsgrupper. 

 Ca. 25 m2 gemensam yta/lgh (matsal, vardagsrum 
m.m.) 

 60 lgh på markplan med egen uteplats, 20 lgh på 
plan 2. 2 lgh/bostadsgrupp kan bli parboende.  

 På entréplan finns storkök, café och restaurang, 
dagverksamhet. 

 På plan 2 finns kontor, konferensrum, personalrum 
och omklädningsrum. 

 Plan 3 är ett stort fläktrum på ”vinden”. 

 Arkitektritningar (granskningshandling) 

 

 



Fiskebäcks äldreboende 
Dataanimerad film  

10 

 

 



 
 
 

 
 
 

Riksbyggen utvecklar, 
förvaltar och förbättrar 
rummen som du bor 
och arbetar i. 

Kontaktuppgifter 

Joakim Jacobsson 
Projektledare 
Box 203, 451 17 Uddevalla 
0522 - 65 44 70 
joakim.jacobsson@riksbyggen.se 



Bostadsanpassningsbidrag 
Lysekil * Munkedal * Sotenäs

Bilaga 2



Beslut / bidrag 
2017
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Beslut / bidrag 
t om 2018-10-31

2018-11-15

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag

3
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• Lysekil 2018 24.274Kr / Anpassning

• Munkedal 2018 17.792Kr / Anpassning

• Sotenäs 2018 27.930Kr / Anpassning

2018-11-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag

4



Åtgärder som 

bostadsanpassningsbidrag 

lämnas för 

5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att 

anpassa och komplettera fasta funktioner i och i 

anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om 

åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om 

behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds 

av landstinget eller kommunen enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag



6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för 

åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5 §
andra stycket i socialtjänstlagen (2001:453)

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda 

bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i 

hemmet och annan lättåtkomlig service.

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när 

och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service 

ska ges. Lag (2010:427).

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag



Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag
7

eller

7 § tredje stycket socialtjänstlagen 

(2001:453) 

7 § Socialnämnden skall verka för att 

människor som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl möter betydande svårigheter i sin 

livsföring får möjlighet att delta i samhällets 

gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den 

enskilde får en meningsfull sysselsättning och 

får bo på ett sätt som är anpassat efter hans 

eller hennes behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild 

service för dem som till följd av sådana 

svårigheter som avses i första stycket behöver 

ett sådant boende.



Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag

eller

9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

8. boende i familjehem eller bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar 

som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna 

eller annan särskilt anpassad bostad för 

vuxna



7 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 § ska 

utöver sedvanliga bostadsfunktioner även beaktas 

behovet av 

1. åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, 

funktionsträning och sjukvård för sökanden, om 

behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat 

sätt, och 

2. åtgärder som gör det möjligt för sökanden att 

utöva hobbyverksamhet, om han eller hon på 

grund av sin funktionsnedsättning inte kan delta i 

aktiviteter utanför bostaden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag



8 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de 

sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker: 

1. byggnadstekniska brister

2. eftersatt underhåll

3. avsaknad av eller avsevärda brister i 

grundläggande bostadsfunktioner, eller 

4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på 

tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller  

1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller 

låtit utföra ändringar av

2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden 

har låtit utföra ändringar i, eller  3. en ägarlägenhetsfastighet som 

sökanden har låtit utföra ändringar i. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag
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9 § Vid byte av bostad lämnas inte

bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som 

beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, 

planlösning, antal våningsplan eller andra 

nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är 

uppenbart olämplig med hänsyn till 

funktionsnedsättningen. Är den nya bostaden ett en-

eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, 

lämnas bidrag endast för sådan anordning eller 

inredning som normalt bara används eller förekommer 

i sådana hus på grund av att en boende har en 

funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för 

hiss. Bestämmelserna i första och andra styckena ska 

tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är 

nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag



Samhällsbyggnadsförvaltningen / Bostadsanpassningsbidrag

Medgivande 

10 § Om någon annan än sökanden helt 

eller till viss del äger bostaden eller 

gemensamma utrymmen eller tomt i 

anslutning till bostaden eller om någon 

annan än sökanden helt eller till viss del 

innehar bostaden med hyres- eller 

bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, 

lämnas bostadsanpassningsbidrag endast 

om 1. samtliga ägare och, i förekommande 

fall, nyttjanderättshavare har medgett att 

anpassningsåtgärderna får vidtas, och 2. 

samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva 

ersättning av sökanden eller 

nyttjanderättshavare för att återställa 

anpassningsåtgärderna. Medgivande och 

utfästelse enligt första stycket behöver inte 

inhämtas av upplåtare av tomträtt. 



HIN- Enkelt avhjälpta 
hinder
• Tillgänglighet och användbarhet

• Publika och offentliga lokaler

• Kommunala och privata

• Boverket styr genom PBL – BFS2011:13 

• Ägaren betalar

2018-11-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen / HIN
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Enkelt avhjälpt i lokaler
 

Bilaga 3



2 

Enkelt avhjälpta hinder i publika 
lokaler och på allmänna platser 
ska åtgärdas 

Du får här kortfattad information om vad som 
gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. 
Kraven har funnits sedan 2001 och ställs i plan- och byggla
gen. I den här broschyren fokuserar vi på det som gäller i 
lokaler. Du får övergripande kunskap om reglerna för att 
komma igång med arbetet att åtgärda hinder i din lokal. 

Syftet med reglerna 
Reglerna gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Reglerna är till för att så 
många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda lokaler. 
En ökad tillgänglighet i miljön underlättar dessutom för alla som 
använder den. 

Var hittar jag reglerna? 
Boverket har gett ut regler i form av föreskrifter och allmänna råd 
om enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har till
träde och på allmänna platser. BFS 2011:13 (ändrad 2013:9), HIN 3. 
Du kan hitta reglerna på Boverkets webbplats www.boverket.se. Där 
finns också fördjupande material om tillämpningen, som goda exem
pel, checklistor, idéböcker med mera.  

Vem ska åtgärda hindret? 
Du som äger, eller i vissa fall, du som är verksamhetsutövare som 
hyr en lokal dit allmänheten har tillträde (publik lokal) ansvarar för 
att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta. 

http://www.boverket.se
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Var gäller kraven? 
Kraven omfattar både offentligt och privat ägda lokaler dit allmän
heten har tillträde. De omfattar också allmänna platser. 

• Exempel på publika lokaler är receptioner, butiker, restauranger 
 och teatrar. 
• Allmänna platser är platser som är angivna som allmän plats i 
detaljplanen. 

Bostäder och arbetslokaler omfattas inte av kraven. 

Foto: Franz Feldmanis 
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Vad är en publik lokal? 
Någon uttömmande definition av begreppet publik lokal finns inte, 
inte heller finns det några rättsavgöranden som tar ställning i frågan. 
Utgångspunkten är att det är lokaler för verksamheter som vänder sig 
till allmänheten, där ”vem som helst” är välkommen. Vissa lokaler 
är självklara såsom butiker och restauranger samt receptioner och 
mottagningar hos myndigheter. Andra kan vara svårare att bedöma, 
man måste titta på hur just den verksamheten ser ut. Det kan vara så 
att bara vissa delar i en byggnad har publika verksamheter och då 
gäller kraven endast de delarna. 

Även äldre kulturbyggnader bör göras tillgängliga 
Det är viktigt att komma ihåg att kravet på varsamhet gäller alla 
byggnader, alltså inte bara äldre. 

Äldre byggnader och byggnader som bedömts vara särskilt värde
fulla får inte förvanskas, men de får förändras på ett respektfullt sätt. 
Ändringar ska göras på ett sådant sätt att värdena i den befintliga 
miljön kan behållas. 

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? 
Utgångspunkten i bestämmelserna är att det är rimligt att kräva att 
hinder som inte innebär stora, omfattande och kostsamma åtgärder 
ska avhjälpas i den befintliga miljön. 

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är: 

• mindre nivåskillnader eller trappsteg 
• höga trösklar 
• tunga dörrar 
• dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt 
placerade eller utformade 

• bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering 
• bristande utformning av orienterande skyltning 
• dålig ljudmiljö 
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• brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning 
i receptioner 
• dålig belysning 
• avsaknad av ledstänger 
• bristande utformning av balansstöd 
• brister i utformning och placering av fast inredning. 

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera 
en hiss eller bygga om en toalett. 

Reglerna gäller befintlig miljö 
Reglerna gäller befintliga byggnader, det betyder att de gäller även 
om du inte planerar bygga eller göra några ändringar. 

Frågan om ett hinder är ”enkelt att avhjälpa” bör omprövas när 
förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i 
en situation men inte i en annan. Det kan röra sig om ägarbyte, en 
ny publik verksamhet, nya tekniska lösningar eller åtgärder i miljön 
runt omkring. Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta i den 
befintliga miljön, en miljö som självklart ser väldigt olika ut. Det kan 
vara gamla byggnader eller nästan nya, omgivningen kan vara platt 
eller kuperad, det kan vara trång gatumiljö eller öppna ytor. När du 
tillämpar reglerna behöver du därför göra bedömningar utifrån den 
aktuella situationen: Är det med hänsyn till de praktiska och ekono
miska förutsättningarna rimligt att åtgärda hindren? 

Hur mycket får ett enkelt avhjälpt hinder kosta? 
Det finns inget absolut svar på hur mycket ett enkelt avhjälpt hinder 
får kosta. Enligt bestämmelserna får de ekonomiska konsekvenserna 
för den som svarar för åtgärdandet inte bli 
orimligt stora. 
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Vad ska göras i lokaler? 

Utdrag ur reglerna BFS 2011:13 (ändrad 2013:9), HIN 3 

6 § 
Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga 
dörrar och olämpligt placerade eller olämpligt utformade 
manöverdon ska avhjälpas. 

Ramper vid nivåskillnader behövs för personer som använder rullstol eller går med hjälp av 
rollator, men är också bra till exempel om en person drar en barnvagn. 

Foto: Maria Petersson 



Om en dörr har dörrstängare eller är tung behöver den förses med automatisk dörröppning. 
Placeringen av manöverdonet är viktig, och att det syns tydligt mot bakgrunden. 

7 

Foto: Lars Forsstedt 
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7 § 
Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande 
varningsmarkering ska avhjälpas. 

Trappor och trösklar är stora hinder i vardagen för många och innebär också en stor olycksrisk 
om de är dåligt utformade. 

Foto: Boverket, Franz Feldmanis 

Glasrutor kan vara svåra att observera för personer som har nedsatt syn. 

Foto: Franz Feldmanis 



8 § 
Hinder i form av bristande utformning av orienterande 
skyltning ska avhjälpas. 

Tydliga och enkla markeringar har vi alla glädje av, till exempel när vi söker efter en informa
tionsdisk eller behöver hitta en toalett. 

Foto: Mai Almén 

 Dessa bilder kallas Pictogram och är ett hjälpmedel för kommunikation. 
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8 a § 
Hinder i form av brister i ljudmiljön ska avhjälpas. 

För personer med nedsatt hörsel och 
personer nedsatt orienteringsförmåga har 
lokalens ljudmiljö stor betydelse för använd
barheten. Med olika sortens ljudabsorbenter 
är det möjligt att förbättra ljudmiljön. 

10 

Foto: Franz Feldmanis/Blekinge museum 

En teleslinga eller någon annan teknisk 
lösning i receptioner gör att de blir 
tillgängliga och användbara för personer 
med nedsatt hörsel. 

Foto: Franz Feldmanis 



9 § 
Hinder i form av bristande eller bländande belysning 
ska avhjälpas. 

En bra belysning är nödvändig för till exempel personer med nedsatt syn och för personer 
med nedsatt orienteringsförmåga. Armaturen sticker inte ut så mycket att det finns risk att slå 
huvudet i den, den lyser upp i ögonhöjd och har ett bländskydd. 

Foto: Mai Almén 
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10 § 
Hinder i form av brist på och bristande utformning av 
balansstöd ska avhjälpas. 

Ledstänger placerade på ett bra sätt, på båda sidor av till exempel en trappa, minskar risken 
för att ramla. 

Foto: Mats Alm 
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11 § 
Hinder i form av brister i utformning och placering av fast 
inredning ska avhjälpas. 

Fast inredning behöver anpassas och organiseras så att den kan användas av bland annat 
personer med rullstol och rollator. Här är receptionsdisken sänkt. 

Foto: Lars Forsstedt 
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Nästa steg
 
Kontakta kommunen 
Vänd dig i första hand till din kommun 
för att få mer information. 

Myndigheter som arbetar 
med tillgänglighet 
Det finns flera myndigheter som arbetar med tillgänglighet. 
Exempel på sådana myndigheter är: 

• Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd om till
gänglighet. Dessa utvecklar och förtydligar kraven som finns 
i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen 
(PBF). På webbplatsen www.boverket.se kan du hitta länkar 
till PBL och PBF och läsa mera om Boverkets arbete med 
tillgänglighet. 

• Myndigheten för delaktighet är den myndighet som 
samordnar funktionshinderspolitiken. På webbplatsen www. 
mfd.se hittar du ytterligare information och material. 

• Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar 
för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. Kulturminnesla
gen förbjuder inte åtgärder för ökad tillgänglighet. Läs mer på 
webbplatsen www.raa.se. 

http://www.raa.se
http://www.boverket.se
http://www.mfd.se
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Foto: Mats Alm 



Du får här kortfattad information om vad 
som gäller enligt bestämmelserna om enkelt 
avhjälpta hinder. Kraven har funnits sedan 
2001 och ställs i plan- och bygglagen. 

I den här broschyren fokuserar vi på det som 
gäller i lokaler. Du får övergripande kunskap 
om reglerna för att komma igång med arbe
tet att åtgärda hinder i din lokal. 

Box 534, 371 23 Karlskrona 

Telefon: 0455-35 30 00 

E-post: registraturen@boverket.se 

Webbplats: www.boverket.se 

Broschyren finns som pdf på webb-

platsen. Du kan även beställa tryckta 

exemplar. På begäran kan broschyren 

tas fram i alternativa format. B
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Christina Johansson



Bolagets roll i kommunkoncernen

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjning i 
Lysekils kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolaget skall svara för 
förvaltning, produktion och utveckling av lägenheter, lokaler och 
bostadsområde i alla kommundelar med beaktande av miljö- och 
kretsloppsaspekter.



Marknadsvärde 

820 Mkr

Lokaler:

9 315 m2

Bokfört värde

506 Mkr

Yta bostäder: 

78 880 m2
Bostäder: 

1 191 st

Snitthyra: 

1 010 kr/m2

Lokaler:

59 st

Omsättning:

92 mkr
Resultat

4 mkr

Soliditet

15 %

Vakansgrad

0,5%

Investering:

22 Mkr

Underhåll

13 Mkr

Anställda:

15 st
Kö: 3 495 st

LysekilsBostäder på 1 minut



Projekt & projektidéer



Ambulansstation
Invigning 7 & 8 december



Lysekilshemmet - projektidé



Lysekilshemmet



Lysekilshemmet - projektidé



Lysekilshemmet - projektidé



Tomt framför 
Lysekilshemmet



Uppföljning Lysekilsrundan
Information på KPR/KRF 20181115
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Dialogmöte 1 nov med 
Västtrafik, BIVAB och 
Lysekils buss
• Lysekils kommun presenterade inkomna 

synpunkter på genomförda förändringar

• Målet för mötet: Att hitta en lösning för att återgå så 

nära som möjligt till tidigare linjesträckning och 

turlista

• BIVAB presenterade resandestatistik som 

grundades på manuell passagerarräkning för på-

och avstigning

• BIVAB´s manuella passagerarräkning visade på en 

låg resandestatistik med linje 851

2018-11-15Namn på presentation, kommunfullmäktige 3



Resultat av dialogmöte 1 
nov
• Det kommer alltid att köras bussar med låggolv eller 

låggolventré på linje 851. Senast från 1 juni 2019, men redan 

idag körs den i huvudsak med denna typ av buss.

• Det kommer att införas ett kundräkningssystem ”KRS” som 

räknar varje på- och avstigande. Det kommer att införas på 

samtliga linjebussar.

• BIVAB tillsammans med Lysekils buss kommer att ta fram ett 

förslag på ett linjesträckning med varierande sträckning under 

dagen. Det primära kommer att vara att linje 851 är en 

matarbuss till linje 841 m.fl. Men att den ska kunna vara mer 

flexibel under delar av dagen. Detta förslag kommer att lämnas 

till Västtrafik och sedan får Lysekils kommun ta del av förslaget 

och komma med synpunkter.

2018-11-15Namn på presentation, kommunfullmäktige 4



ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET  

§ 1 Syfte

Kommunala pensionärsrådet är en instans för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 

kommunens olika förvaltningar och pensionärs-/seniorsorganisationerna i Lysekils kommun. 

§ 2 Uppdrag

Kommunala pensionärsrådet är remissinstans till kommunen i ärenden som rör äldrefrågor. Rådet för 

fram önskemål och förslag som de olika pensionärs-/seniororganisationerna vill att kommunen ska 

beakta i sin planering och i sin verksamhet. Rådet ska också aktivt identifiera och söka undanröja hinder 

för full delaktighet i samhället för äldre. 

§ 3 Sammansättning och mandattid

Kommunala pensionärsrådet består av 10 ledamöter samt sekreterare. Kommunstyrelsen och 

socialnämnden utser var sin ledamot. Socialnämndens ordförande är ordförande i pensionärsrådet. 

Pensionärs-/seniororganisationerna utser övriga 8 ledamöter. Socialnämndens sekreterare är sekreterare 

i pensionärsrådet. 

För varje ledamot utses en personlig ersättare. Ersättarna kallas till sammanträdena och ges därmed 

möjlighet att närvara. Handlingar skickas till samtliga representanter i rådet. Ordinarie ledamot kallar 

själv sin ersättare när ledamoten har förhinder att närvara vid sammanträdet.  

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år. 

§ 4 Arbetsformer

Kommunala pensionärsrådet ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet sammanträder dag och tid som 

rådet bestämmer. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande eller minst hälften av rådets 

ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skickas till ledamöter och ersättare 

senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av dagordning och de handlingar som 

behövs för respektive ärende.  

Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot. 

Protokollet anslås på kommunens anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare inom en månad efter 

sammanträdet. Protokollen ska även finnas tillgängliga på kommunens hemsida samt stadsbiblioteket. 

Reviderad 2018-11-15 
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Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre veckor före utskick av 

kallelse.  

 

§ 5 Yttrande till nämnden 

 

Rådet skall ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget samt övriga frågor beträffande 

äldres situation i kommunen i så god tid att nämndens ledamöter hinner få ta del av eventuella 

synpunkter från rådet innan beslut i ärendet fattas.  

 

§ 6 Fastställande av arbetsordning 

 

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen. 



 
 

 
 

 
ARBETSORDNING FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR   
 

§ 1 Syfte 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är en instans för samråd och ömsesidig information mellan 

kommunen och kommunens olika förvaltningar och företrädare för funktionshindrade i Lysekils 

kommun. 

 

 

§ 2 Uppdrag 

 
Rådet för funktionshinderfrågor är remissinstans till kommunen i ärenden som rör 

funktionshinderfrågor. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika handikapporganisationerna 

vill att kommunen skall beakta i sin planering och i sin verksamhet. Rådet skall också aktivt identifiera 

och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för funktionshindrade. 

 

§ 3 Sammansättning och mandattid 

 

Rådet för funktionshinderfrågor består av 14 ledamöter samt sekreterare. Kommunstyrelsen, 

socialnämnden, byggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden utser var 

sin ledamot. Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet för funktionshinderfrågor. 

Handikapporganisationerna utser övriga 9 ledamöter. Socialnämndens sekreterare är sekreterare i rådet 

för funktionshinderfrågor. 

 

För varje ledamot utses en personlig ersättare. Ersättarna kallas till sammanträdena och ges därmed 

möjlighet att närvara. Handlingar skickas till samtliga representanter i rådet. Ordinarie ledamot kallar 

själv sin ersättare när ledamoten har förhinder att närvara vid sammanträdet.  

 

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år.  

 

§ 4 Arbetsformer 

 

Rådet för funktionshinderfrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet sammanträder dag och tid 

som rådet bestämmer. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande eller minst hälften av rådets 

ledamöter begär det. 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skickas till ledamöter och ersättare 

senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av dagordning och de handlingar som 

behövs för respektive ärende.  

 

Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot. 

Protokollet anslås på kommunens anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare inom 1 månad efter 
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sammanträdet. Protokollen ska även finnas tillgängliga på kommunens hemsida samt på 

stadsbiblioteket. 

 

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre veckor före utskick av 

kallelse. 

 

§ 5 Yttrande till nämnden 

 

Rådet skall ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget samt övriga frågor beträffande 

funktionshindrades situation i kommunen i så god tid att nämndens ledamöter hinner få ta del av 

eventuella synpunkter från rådet innan beslut i ärendet fattas.  

 

§ 6 Fastställande av arbetsordning 

 

Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av kommunstyrelsen. 
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