
INFORMATION 

Till dig som äger en fastighet där det bedrivs statsbidragsfinansierad 

kulturverksamhet 

Kulturrådet är en statlig kulturmyndighet som har till uppgift att tillsammans med 

regioner, kommuner och kulturlivet förverkliga den nationella kulturpolitiken. 

Kulturrådet fördelar varje år cirka 1.3 miljarder kronor till regional 

kulturverksamhet runt om i hela landet.  

På regeringens uppdrag
 
arbetar vi också för att göra kulturlivet mer tillgängligt för 

personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har knutit villkor om tillgänglighet 

till sina bidrag. Det innebär bland annat att bara de kulturinstitutioner/föreningar 

som bedriver publik verksamhet i lokaler där så kallade enkelt avhjälpta hinder har 

åtgärdats kan få statsbidrag efter 2016. 

Kraven på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder ingår sedan 2001 i plan- och 

bygglagen. Enligt denna lag ska hinder som är enkla att åtgärda i publika lokaler 

och på allmänna platser alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska 

och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. De krav Kulturrådet 

knyter till statsbidraget handlar alltså om att säkra att offentligt finansierad 

kulturverksamhet pågår i lokaler som inte strider mot lagstiftningen. Kraven är en 

del i Kulturrådets uppdrag att verka för ett kulturliv för alla, oavsett 

funktionsförmåga. 

Den institution/förening som får statsbidrag måste kunna svara till 

bidragsgivaren att enkelt avhjälpta hinder är undanröjda. Vi hoppas att du 

som fastighetsägare har förståelse för Kulturrådets krav och riksdagens 

lagstiftning och att du kan bistå med relevanta uppgifter om detta till den 

kulturinstitution, förening, osv som du hyr ut till. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder 

till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN 3, 

preciserar kraven ställda i plan- och bygglagen. Reglerna kan du läsa i sin helhet i 

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13 (ändrad 2013:9). 

www.boverket.se. Mer information finns i foldern ”Enkelt avhjälpt i lokaler”: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/enkelt-avhjalpt-

lokaler-2015.pdf 
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