
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Rådet för funktionshindersfrågors  2016-06-02 
arbetsutskott  
 
Plats och tid Kramstarummet, plan 3 14:15 - 16:00 
 
Beslutande: Marie-Louise Hellström (m), ordförande 
 Elin Jonsson, Demensföreningen 
 Jörgen Brink, FUB 
 Ulla Lindberg, Reumatikerföreningen 
  
  
 
Övriga deltagande Kia Pehrsdotter, sekreterare 
 
Utses att justera Elin Jonsson   
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal   
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ..............................................................................  Paragrafer 7-9 
 Kia Pehrsdotter 
  
Ordförande  ..............................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
 
Justerande  ..............................................................................  
 Elin Jonsson 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat.  
 
Forum Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2016-06-02 
 
Datum för anslags upprättande   
 
Datum för anslags nedtagande   
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Kia Pehrsdotter 
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 Diarienummer 
     
 
§ 7 
 
Föregående protokoll 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning 
 
Föregående protokoll gås igenom. 
 
För Reumatikerföreningens rapport 2016-04-12 under § 9 Nytt i föreningarna har ett fel 
smugit sig in. För Reumatikerföreningen har felaktigt angivits att man har sittgympa på 
Solgården i Färila. Det korrekta är att Reumatikerföreningen har sittgympa på Solhuset i 
Ljusdal.   
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 Diarienummer 
     
 
§ 8 
 
Ombyggnadsförslag förvaltningshuset 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 

 
Sammanfattning 
 
Anders Berg redogör, utifrån ritningar, för det senaste förslaget till ombyggnad av 
förvaltningshuset. Förslaget har passerat kommunstyrelsen och ska behandlas på nästföljande 
kommunfullmäktige.  
 
Det kommer att finnas hörselslingor i samtliga konferensrum, i receptionen, vid bibliotekets 
betjäningsdisk, vid servicekontorets (försäkringskassan, skatteverket m.fl.) kundmottagning 
på plan 1. 
 
Vägledande markeringar som även är lite upphöjda kommer att finnas i bibliotekets 
golvmatta. Även i klinkergolvet i foajén ska försök till en vägledning göras. 
 
Det blir en fullt ut anpassad RWC med lyft, en RWC enligt gamla lagkravets standard samt 
två WC. 
 
Det kommer att finnas flera nödutgångar samt flera entréer till Ljusdalssalen, biblioteket, 
cafeterian och uteplatsen. Uteplatsen kommer att vara i nivå med markplan. 
 
Alla dörrar blir 90 – 100 cm breda. 
 
Ett elsanerat rum har ej varit möjligt att åstadkomma. 
 
Synpunkter från rådet är sammantaget positivt men några delar vill man ändå framhålla; Det 
är en nackdel att det blir färre åhörarplatser i nya Ljusdalssalen samt att Tallåsenrummet blir 
så otillgängligt placerat med en korridor där man måste passera tre dörrar på vägen. 
 
Rådet önskar att man tittar på om det är möjligt att placera det RWC som har full standard 
längst ut mot foajé-området istället som det nu är inritat – längst in. Alternativt att det 
placeras längst in men att man då placerar ingången rakt fram istället som det nu är inritad - 
att man behöver vända till vänster.  
 
Fastighetschefen ska undersöka om det är möjligt att ändra WC placeringarna enligt rådets 
önskemål. 
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§ 9 
 
Tillgänglighetsflagg 
 
Rådet för funktionshindersfrågors arbetsutskott beslutar 
 

2. Tillgänglighetsflagg tas åter upp på nästa möte. 
3. Kontakt tas med Quality Sverige  

 
 
Sammanfattning 
 
Det har varit svårt att få fram vilka kriterier som gäller för att en kommun ska tilldelas 
tillgänglighetsflagg. Det som hittills framgått är att minst 2 % av investeringskostnaderna ska 
avse tillgänglighetsanpassningar. Kontakt ska tas med Quality Sverige för att få klarhet i vilka 
krav som gäller för tillgänglighetsflagg. 
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