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Beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta att
 Ur anslag för oförutsedda utgifter anvisa 1 700 000
kronor för att åtgärda tillgänglighetsbrister i Regionens
lokaler.
Sammanfattning
Regionfastigheter har genomfört en inventering av återstående
tillgänglighetsanpassningar av regionens lokaler vid de tre
sjukhusen. Kostnaden för att slutföra arbetet med att nå
tillgänglighetskraven uppgår till 1 700 000 kronor.
Regionledningskontoret föreslår att medel för genomförandet
anvisas ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-24
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Tillgänglighet till Regionens lokaler för
personer med funktionsnedsättning.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att ur Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
anvisa 1 700 000 kr för att åtgärda tillgänglighetsbrister i Regionens lokaler.

Sammanfattning
Regionfastigheter har genomfört en inventering av återstående
tillgänglighetsanpassningar av regionens lokaler vid de tre sjukhusen. Kostnaden
för att slutföra arbetet med att nå tillgänglighetskraven uppgår till 1 700 000
kronor. Regionledningskontoret föreslår att medel för genomförandet anvisas ur
regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Information i ärendet
Bakgrund
Riksdagen antog 2000-05-31 en nationell handlingsplan för
funktionshinderpolitiken med målet att samhället ska vara fullt tillgängligt för
personer med funktionsnedsättning 2010.
Plan- och bygglagen om enkelt avhjälpta hinder trädde i kraft 2001-07-01.
Boverket har därefter utarbetat föreskrifter till lagen för enkelt avhjälpta hinder till
allmänna platser samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde.

Genomförda åtgärder samt återstående behov
Under åren 2011 – 2014 har övergripande åtgärder genomförts med fokus på
RWC-toaletter, armbågskontakter, ledstråk och kontrastmarkeringar för att göra
regionens lokaler tillgänglighetsanpassade.
En genomgång av de åtgärder som krävs för att slutföra arbetet med att nå
tillgänglighetskraven på regionens tre sjukhus kan delas upp i byggnadsrelaterade
åtgärder och skyltar. Inventeringen av sjukhusen visar att skyltningen inte
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uppfyller lagstiftningens intensioner på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset
Nässjö. På Länssjukhuset Ryhov återstår några byggnadsrelaterade åtgärder som
tillgänglighetsanpassningar av WC och RWC, entréer, dörrmiljöer med
dörröppningsautomatik, belysning, kontrastmarkeringar m.m. På
Höglandssjukhuset Eksjö kommer en genomgång av eventuella kvarvarande
behov göras efter att hus 37 färdigställts år 2019.
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