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Plats och tid Digitalt möte via Teams, 2022-02-08, kl. 13.30 – 15:00 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande  
Klas Mattsson (M) Byggnadsnämnden 
Marianne Eldh, Hjärt och lung 
Stig-Arne Helmersson (C), Miljönämnden 
Bodil Abrahamsson, Neuro Måsen 
Per Karlsson, SRF 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 
Bengt Sörensson (S), Kommunstyrelsen 
Vivianne Gustafsson (S), Byggnadsnämnden 
Torgny Grahl  
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ceder Askman, Sekreterare 
Daniel Jarnrot, Hamningenjör 
 
 
 

 

Justerare Marianne Eldh 
 

Justering Kommunhuset, 2022-02-14 kl 10:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Marianne Eldh 
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KRT § 1 

Dagordning 

Tillgänglighetsrådet godkänner dagordningen. 
 
KRT § 2 

Föregående protokoll  

Inga kommentarer gällande föregående protokoll. 
 
KRT § 3  

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Ärendebalanslistan uppdaterades till aktuell status. 
 
KRT § 4 

Tillgänglighet i vallokalerna  

Vallokal är den speciella lokal som varje valdistrikt har dit väljarna i det egna distriktet 
går och röstar under valdagen. Det är i vallokalen som respektive röstlängd finns. Ingen 
annan kan rösta i den här lokalen under valdagen. 
De vallokaler som godkänts av Länsstyrelsen inför valet 2022 är indelat i sex valdistrikt  

• Bovallstrand-Tossene 
• Hunnebostrand 
• Askum-Väjern-Malmön 
• Kungshamn Norra-Hovenäset 
• Kungshamn Södra 
• Smögen 

 
Detta tillsammans med ökade lagkrav vad gäller bland annat hantering av valsedlar i 
lokalerna har gjort att vissa förändringar vad gäller vilka lokaler som ska användas till 
RKL-valet 2022 behöver göras. Hänsyn har tagits till tidigare års antal röstande, 
lokalernas utformning och placering. 
Valnämnden har beslutat att ha följande röstningslokaler under förtidsröstningen  
2022-08-24 – 2022-09-10: 

• Kulturhuset Hav och Land 
• Spruthuset Smögen 
• Kommunhuset 

 
Valnämnden beslutar att ha följande vallokaler under valdagen 2022-09-11: 

• Sotenäs idrottshall B-hallen 
• Folkets Hus i Kungshamn 
• Väjerns gamla skola 
• Smögens skola 
• Kulturhuset Hav & Land 
• Bovallstrands skola 
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Valnämnden beslutar att ha följande röstningslokaler under valdagen 2022-09-11: 
• Tossene Bygdegård 
• Malmön Folketshus 
• Kommunhuset 
• Askums församlingshem 

 
Tillgänglighetsrådet tillfrågades vad Sotenäs kommun skall tänka på när det gäller 
tillgänglighet i dessa lokaler. Det beslutades om att man kan höra av sig till sekreteraren 
om man har några funderingar kring tillgängligheten. Man når sekreteraren lättast på 
mailadressen maria.ceder.askman@sotenas.se. Vi tar även upp ärendet och stämmer av 
vid nästa sammanträde med Tillgänglighetsrådet. 
 
KRT § 5 

Tillgänglighetsrevision 

Tillgänglighetsfrågorna skall alltid beaktas. Ett brukarråd finns och har varit verksamt 
under framtagningen av tillgänglighetsdatabasen. Kommunens ansvarige person för 
revision i tillgänglighetsfrågor fick förhinder att närvara vid dagens möte men kallas till 
nästa sammanträde som hålls 2022-05-10. Tillgänglighetsrådet borde delta i arbetet med 
revisionen.  
 
Rådet beslutade att Marianne Eldh och Per Karlsson gör en första djup revision för 
brukarrådet och kontrollerar tillgängligheten i Kungshamns vårdcentrals lokaler och 
rapporterar resultatet vid nästa möte 2022-05-10. Rådet föreslog att en rapport borde 
kunna ges ansvarig person för tillgänglighetsrevision vid ca fyra gånger per år. Denna 
första rapport kan ligga till grund för detta arbete. 
 
KRT § 6 

Kommuninformation 

Arbetet med översiktsplanen börjar nu ta sin slutliga form. Översiktsplanen skall snart 
ut på remiss och den beräknas vara klar för beslut i slutet av året. 
 
Arbetet med en ny VA-plan har precis börjat. En styrgrupp har utsetts och första mötet 
med politikergruppen hålls nästa vecka. 
 
Gällande Quality Salmon har inget nytt hänt sedan förra informationen som delgavs 
rådet. 
 
Arbetet inför årets val har påbörjats. 
 
Det har beslutats om en tilläggsbudget till omsorgen. 
 
Det ekonomiska läget har varit stabilt under 2021. 
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