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Boverkets rapport 2021:23. Uppdrag att utreda åtgärder för vissa 
säkerhetsrisker i äldre hissar 
 
SPF Seniorerna anser att Boverket har gjort en rimlig bedömning när det föreslår ett 
tillägg i plan- och byggförordningen (3 kap. 11 §). Vi är emellertid medvetna om att det  
i vissa fall kan röra sig om stora kostnader för fastighetsägare med sådana hissar i sina 
bostadshusbestånd och att dessa kostnader inte kan kompenseras genom hyreshöjning. 
Kostnaderna visar sig så pass höga att den samhällsekonomiska nyttokostnadsanalys 
som genomförs i boverksrapporten inte på ett helt övertygande sätt talar för 
samhällsnyttan av alla de säkerhetsåtgärder som står till buds på den begränsade 
marknaden.  
 
Förbundet vill därutöver förstärka det korta resonemang om tillgänglighetskrav som 
förs i boverksrapporten (avsnitt 4.7.1). När säkerhetsåtgärder vidtas i den typ av hissar 
som här berörs händer det nästan alltid att innermåtten avsevärt minskar i kanske redan 
alltför små hissar, som med centimeteranpassning precis får plats med rollator och en 
passagerare.  
 
SPF Seniorerna anser att hänsyn ska tas till boende som är beroende av rollatorer och 
andra förflyttningshjälpmedel när förändringar av hissens mått övervägs (PBL 8 kap.    
4 § pkt. 8). Förbundet har medlemmar som tvingats flytta på grund av att hissen inte 
rymmer en rollator. Att tvingas flytta i hög ålder kan påverka hälsan negativt. Att bo 
kvar men inte kunna ta sig ut från sin lägenhet utan hjälp är inte heller ett bra alternativ.  
 
SPF Seniorerna konstaterar att det uppstår höga åtgärdskostnader med tveksamma 
samhällsvinster och med risk för att redan små hissar, som blir ännu mindre på grund 
av säkerhetsåtgärderna, därmed inte blir användbara för dem som bäst behöver dem.     
I en sådan situation anser vi att samhällets instanser i första hand ska vara praktiskt 
rådgivande och inte föreläggande i syfte att minska riskerna för olycksfall, vars frekvens 
och omfattning i rapporten varit svåra att dokumentera. 
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SPF Seniorerna anser vidare att staten bör överväga frågan om inte samhället, när 
kostsamma säkerhetsåtgärder i hissar måste vidtas ska bidra med ett för ändamålet 
lämpligt utformat investeringsstöd.  
 
Vi är medvetna om att hissäkerhetsfrågorna är viktig inom EU. Kanske bör Sverige 
väcka frågan i detta forum och uppmuntra till kreativa och kostnadseffektiva lösningar. 
	
	
	
I detta ärende har SPF Seniorernas förbundsordförande beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Fredrik von Platen, sakkunnig i boendefrågor, deltagit.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
 


