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Plats och tid Kommunhuset, ”Tryggö”, Kungshamn, kl. 14.00 – 16.00. 

Öppet sammanträde  

Beslutande Birgitta Granström, ordförande 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden 
Wilhelm Olsson, SHIF 
Bengt Görling, hjärt- och lung 
Beth Olsson, SRF  
Ingemar Wilhelmsson, HRF 
Mona Johansson, DHR 
Ann Simson, NHR 
 
 
 
 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden, 
Barbro Eriksson, HRF 
Margareta Hallenberg, SRF 
Annette Fredriksson, DHR 
 
 

 

Övriga deltagare Lena Vilhelmsson, sekreterare 
  

Justerare Mona Johansson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 23 november 2016, kl 15.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Birgitta Granström   
Justerare    

 Mona Johansson   
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KRT § 1  

 
Information från omsorgsförvaltningen 
Nina Roos, informerar om att omsorgsförvaltningen arbetar med att nå budget i balans 
utifrån reviderad budgetram med att minska kostnaderna med 1,5 Mkr.  
 
Medborgardialog och referensgrupp ska startas för implementering av 
äldreomsorgsplanen. I referensgruppen ska ingå politiker, representanter från 
pensionärsråd och tillgänglighetsråd. 
 
Viviann Gustafsson tar upp frågan om vem som är ansvarig för gemensamlägenheten i 
trygghetsboendet på Skolgatan i Hunnebostrand. 
Nina Roos informerar om att det inte är omsorgsförvaltningen som är ansvarig för 
gemensamhetslägenheten. Ärendet är lämnat till kommunstyrelsen. Sotenäsbostäder är 
ansvarig för lägenheten. 
Annette Fredriksson informerar om att frivilligföreningen Axel kan vara behjälplig med 
att starta upp någon aktivitet t ex bingo. 
 
Nina Roos informerar om att kommunen inte har så många betalningsdagar/dygn för 
plats på sjukhus.  
Nina Roos informerar om antal platser inom särskilt boende samt verksamheten kring 
ensamkommande barn. 
 
Sotenäs kommun har avtal med Västragötalandsregionen vad gäller samverkande 
sjukvård.  
Information om samverkande sjukvård tas upp på kommunala rådet för tillgänglighets-
frågors sammanträde i mars 2017. 
 
 
 
 
 
KRT § 2  

Tillgänglighetsdagen 17 september Utvärdering av 
handikappdagen.  
 
Vivianne Gustafsson informerar om utvärdering av handikappdagen-
tillgänglighetsdagen den 17 september 2016. 
 
Sammanfattningsvis så fungerade det mesta bra med bl a:  hörseltest, information från 
sjöräddningen, Tonsteget underhöll, kaffe och tårta serverades.  
Det var många som ställde upp och hjälpte till. 
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Folkets Hus bjöd på hyran för lokalen med anledning av tillgänglighetsdagens 10 års 
jubileum. 
 
Inför nästa år: 

• Det är viktigt att organisationerna engagerar sig, kommer och visar upp sig och 
ger information vid tillgänglighetsdagen. 

• Eventuellt ändras tiden till t ex 2 timmar. 
 
 
 
KRT § 3  

Sammanträdsdagar år 2017 
2 mars, 24 maj, 7 september 16 november  
 
 
 
 
KRT § 4 

Tillgänglighetsplan 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar upp kommunens behov av en 
tillgänglighetsplan. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor lämnar ärendet till kommunchefen att 
upprätta en tillgänglighetsplan för kommunen. 
 
 
 
KRT § 5  

  

Tillgänglighetsdatabas  

Birgitta Granström informerar om att tekniska avdelningen har meddelat att det ännu 
inte påbörjats något arbete med tillgänglighetsdatabasen. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar upp att det är viktigt att Sotenäs kommun 
som är en turistkommun har en aktuell uppdaterad tillgänglighetsdatabas.  
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor skickar ärendet vidare till kommunchefen.  
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KRT § 6  

  

Tidningsartikel i Lysekils-Posten  

Ingemar Wilhelmson tar upp en artikel i Lysekils-Posten där det ifrågasattes varför det  
kallades för handikappdagen och inte tillgänglighetsdagen. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor diskuterar begreppen. 
 
Det är mycket vanligt att kommuner/myndigheter med mera fortfarande använder 
handikapp på hemsidor och i information. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor är överens om att artikeln i Lysekils-Posten 
inte var bra och att de personer som reportern hänvisade till att han pratat med, hade inte 
pratat med reportern. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar upp begreppen handikapp/tillgänglighet 
vid kommunala rådet för tillgänglighetsfrågors sammanträde i mars. 
 
 

KRT § 7  

  

Sammanträdeslokal -  Kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågors sammanträden kommer att vara i  
Folkets Hus, Kungshamn, år 2017. I Folkets Hus finns tillgång till hörslinga. 
 

 

KRT § 8  

  

Representant i grupp 
 
Birgitta Granström informerar om att representanter från socialdemokraterna i 
kommunen har skrivit en motion om Bankeberg framtid som har behandlats av 
omsorgsnämnden. 
 

Omsorgsnämnden beslutade att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en 
referensgrupp i arbetet med att utveckla kommunens boende för äldre avseende 
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Kvarnbergets äldreboende, Hunnebohemmet och Bankeberg. I denna referensgrupp ska 
det ingå representanter från kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor. 
 
 
 
KRT § 9  

  

Rapport från organisationerna 
 
 
Ann Simson, NHR Måsen, föreningen har haft resa till Ullared. Julfest i Lysekil  
den 1 december.  
 
Mona Johansson, DHR, föreningen har möten, bingospel, julbord, deltar på Smögens 
julmarknad. Föreningen har 27 medlemmar.  
 
Beth Olsson, SRF, föreningen har varit på resa till Göteborg bingolotto, resa till 
Göksäter 8 november, julfest i Lysekil 14 december, mitt-på-dagen träffar.  
Föreningen har 17 medlemmar. 
 
Wilhelm Olsson, SHIF, föreningen spelar boccia och mattcurling varje onsdag i 
Kungshamns idrottshall.  
Bengt Görling, hjärt- och lung, föreningen har olika aktiviteter som promenader, möten, 
pysselgrupp, julbord. 
 
Ingemar Wilhelmsson, HRF, julbord 6 december, föreningen har mottagning på Hälsans 
Hus första måndagen i varje månad. Föreningen har deltagit i oktobermässan.  
 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden, informerar om att det byggs mycket i 
kommunen. Alla sjöbodar i kommunen ska inventeras. 


	KRT § 1
	Information från omsorgsförvaltningen
	KRT § 2

	Tillgänglighetsdagen 17 september Utvärdering av handikappdagen.
	KRT § 3

	Sammanträdsdagar år 2017
	KRT § 4

	Tillgänglighetsplan
	KRT § 5
	Tillgänglighetsdatabas
	KRT § 6
	Tidningsartikel i Lysekils-Posten
	KRT § 7

	Sammanträdeslokal -  Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor
	KRT § 8

	Representant i grupp
	KRT § 9

	Rapport från organisationerna

