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Ritningsgranskarrådet 

Ritningsgranskarrådet är en del av den kommunala helheten och ska arbeta i samverkan med 
olika intressenter inom och utanför den kommunala verksamheten. Ritningsgranskarrådet har 
till uppgift att komma med råd och anvisningar för ökad tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Sammansättning 

Ledamöterna i ritningsgranskarrådet utses av Kommunala funktionshinderrådet och kommer 
från intresseorganisationerna inom Kommunala funktionshinderrådet och Kommunala 
pensionärsrådet och är 4 - 5 till antalet med minst 1 representant från Kommunala 
pensionärsrådet. 1 av rådets medlemmar utses av Kommunala funktionshinderrådet till 
sammankallande. Rådet har möjlighet att adjungera medlemmar till sitt arbete vid särskilda 
tillfällen. Sammansättningen av ledamöter skall utformas så att största möjliga bredd av 
kompetens uppnås. Ritningsgranskarrådet utser själv sekreterare. 

Ersättning 
Ersättning till ritningsgranskarrådets medlemmar utgår enligt arvode från Kommunala 
funktionshinderrådet eller Kommunala pensionärsrådet, beroende av vilket råd som man 
representerar. Arvode utgår inte till medlemmar som fullgör sitt uppdrag inom ramen för sin 
tjänstgöring inom kommunen. Ersättning utgår efter attest av Socialnämndens ordförande. 

Sammanträden 
Ritningsgranskarrådets sammanträden ska ligga cirka 2 veckor innan byggnadsnämndens 
sammanträden, när det finns ärenden att behandla. Ritningsgranskarrådets 
rekommendationer/synpunkter ska vara byggnadsnämnden tillhanda 2 måndagar före nämnd. 

Granskningsområden 

Ritningsgranskarrådet skall vara behjälpliga i planeringsprocessen vid nyproduktion, om- och 
tillbyggnation av kommunala lokaler samt yttre miljöer för kommunal verksamhet. 

Ritningsgranskarrådet kan vara behjälpliga vid bygglovshandläggning av alla lokaler i 
kommunen dit allmänheten har tillgång. 

Friskrivning 
Genomförd granskning friskriver inte byggherren från sitt ansvar för tillgängligheten enligt Plan 
och Bygglagen (2010:900). 

Utgångpunkt för granskning 
Rådet granskar inkommit material med utgångspunkt från Plan och bygglagen, Miljöbalken 
(1998:808), annan tillämplig lagstiftning och rekommendationer utfärdade av Boverket. Vid 
granskning av kommunala om-/till- eller nybyggnationer ska Västra Götalandsregionens  
riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet gälla. Ärenden till Ritningsgranskarrådet 
aktualiseras via KFR, Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SHBF), KS, KSAU 
eller byggnadsnämnden. 

Dokumentation 
Rådet dokumenterar sitt arbete i protokoll. 

Rapportering 

Rådet rapporterar sitt arbete till Kommunala funktionshinderrådet, Kommunala 
pensionärsrådet och till kommunens plan- och bygglovsenhet. 
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