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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, kl. 14.00 – 15.45. 

Öppet sammanträde  

Beslutande Birgitta Granström, ordförande 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden 
Bengt Görling, hjärt- och lung 
Beth Olsson, SRF  
Ingemar Wilhelmsson, HRF 
Mona Johansson, DHR 
Ann Simson, NHR 
Mikael Moberg, Uddevalla-Sotenäs 
epilepsiförening 
 
 
 
 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

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

 

Övriga deltagare Lena Vilhelmsson, sekreterare 
Daniel Jarnrot, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Justerare Ingemar Wilhelmsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 8 mars 2017, kl 10.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Birgitta Granström   
Justerare    

 Ingemar Wilhelmsson   
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KRT § 1  

 
Information från omsorgsförvaltningen 
 
Birgitta Granström informerar om att omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra 
kontinuiteten i hemtjänsten. Det innebär att det inte ska vara för många personer som 
besöker en vårdtagare.  Omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med 
personalavdelningen med att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen.  
 
 
 
KRT § 2  

Handikappdagen 2017   
Handikappdagen är inplanerad till den 23 september 2017. 
 
Vivianne Gustavsson tar upp att det måste finnas en budget för handikappdagen.  
Föreningsorganisationerna får i uppdrag att gärna lämna in förslag inför 
handikappdagen till Vivianne, Bibbi eller Ingemar.  
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor lämnar frågan till Kristina Frigert om budget 
för handikappdagen. Uppgifter om budgetanslag och medlemsregister över föreningar i 
kommunen lämnas till Vivianne. 
 
 
 
KRT § 3  

Tillgänglighetsplan   
Ärendet tas upp på kommunal rådet för tillgänglighetsfrågors nästa möte. 
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KRT § 4 

Tillgänglighet i kommunen  
 
Birgitta Granström tar upp frågor som DHR tidigare lämnat in till kommunen angående 
tillgänglighet.  
 
Frågorna bifogas protokollet och lämnas till samhällsbyggnadsavdelningen. 
Det har även lämnats in en motion till kommunen om ramper och tillgänglighet vid 
kommunens badplatser.  
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar upp att det är viktigt att kommunen 
informerar om vart selen till handikappliften finns. Bra om det står information om detta 
på kommunens hemsida. 
 
 
Övergångstället vid Coop, trafikljuset i Kungshamn, har hög trottoarkant och där är det 
svårt att ta sig fram med rullstol. 
 
 
 
 

KRT § 5  

  

Diskussion kring begreppen handikapp/tillgänglighet   

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor diskuterar begreppen 
handikapp/tillgänglighet. 
 
Kommunal rådet för tillgänglighetsfrågor är överens om att handikappdagen i 
fortsättningen ska rubriceras: 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor anordnar handikappdag. 
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KRT § 6  

Information från referensgrupp om framtidens äldreomsorg 

Mona Johansson, DHR, är kommunala rådet för tillgänglighetsfrågors representant i 
gruppen för framtidens äldreomsorg. 
Det har varit ett möte i februari. Gruppen har börjat med att se över äldreboenden i 
Hunnebostrand. Gruppen ska åka på studieresa för att se hur de gör i andra kommuner. 
(Vänersborg och Sjuntorp). 
 
Birgitta Granström informerar om att det är inplanerade medborgardialoger om 
framtidens äldreomsorg. 15 mars kl. 18.00, Kungshamn Folkets Hus och  
16 mars kl. 18.00, Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor bjuder in Amie Stobenius till nästa möte för 
att informera om framtidens äldreomsorg. 
 
 
 
 
KRT § 7 

  

Rapport från organisationerna  
Mona Johansson, DHR, föreningen har bingo, årsmöte, bussresa.  
Föreningen har 25 medlemmar. 
 
Ann Simson NHR Måsen, föreningen har årsmöte, resa till Kroatien. 
 
Mikael Moberg, Uddevalla-Sotenäs epilepsiförening, föreningen har 110 medlemmar. 
Resa till Danmark. 
 
Beth Olsson, SRF, årsmöte på Vann, resa till Göteborg, varannan vecka träffar på 
Fregatten. 
 
Bengt Görling, hjärt och lung, föreningen har pyssselträffar, linedance, vårfest, 
promenader, vattengympa, lär ut hjärt och lungräddning. 
 
Ingemar Wilhelmsson, HRF, årsmöte, distriktsmöte i Göteborg. 
Att vid dålig hörsel använda och ha en fungerande hörapparat kan även motverka 
demens. 
 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden, informerar om att det byggs mycket i 
kommunen, bland annat i Väjern, Hunnebostrand och Bovallstrand. Kommunen har 
beslutat om källsortering. Västvatten sköter kommunens VA-anläggningar. 
Det byggs ny förskola i Kungshamn och en spontanidrottsplats. 
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KRT § 8 

 
Fråga om färdtjänst - Barbro Eriksson, HRF 
 

Barbro Eriksson, HRF, tar upp en fråga om färdtjänst och hur det fungerar när man 
beställer en färdtjänstresa. 
 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor bjuder in färdtjänsthandläggaren till nästa 
möte för att informera om färdtjänst. 
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