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Plats och tid Konferensrum Tryggö, Kungshamn samt digitalt möte via Teams, 2022-09-13, kl. 13.30 – 15:30 

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 
 

 

Övriga deltagare Maria Ceder Askman, sekreterare 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef 
Amanda Jansson, planarkitekt 
Tomas Wallin, anläggningschef 
 
 
 
 

 

Justerare Bodil Abrahamsson 
 

Justering Kommunhuset, 2022-09-16 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Bodil Abrahamsson 
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KRT § 14 

 

Godkännande av dagordning 

Tillgänglighetsrådet godkänner dagordningen. 
 
 
KRT § 15   

Information mobilitetsutredning 

Kommunens planarkitekt informerade om det pågående arbetet med en 
mobilitetsutredning. 
 

KRT § 16 

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Ärendebalanslistan uppdaterades till aktuell status och biläggs detta protokoll.  
 
KRT § 17 

Guide för tillgänglighet vid evenemang 

Sotenäs kommun har tagit fram en bilaga till evenemangshandboken så att arrangörer 
ser till att öka tillgängligheten för alla. Sotenäs kommun gör detta för att arbeta för ett 
samhälle där alla känner sig delaktiga och ingen lämnas utanför. Genom att skapa denna 
guide får arrangören kunskap om vad de bör tänka på för att välkomna alla.    
  
KRT § 18  

Aktuell information gällande Hunnebohemmet 

Sotenäs kommuns drift- och projektchef uppdaterade rådet gällande utvecklingen av nya 
Hunnebohemmet.  
 

• Arkitekt sammanställer och kommunicerar förslag på utformning 
• Konsultprofessionerna (vvs, brand osv) har kontaktats 
• Landskapsarkitekt skissar på utomhusmiljön 
• Programhandling färdigställd i november 2022 
• Systemhandling färdigställd i februari 2023 
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