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Plats och tid Kommunhuset, ”Tryggö”, Kungshamn, 2021-04-07, kl. 14:00 – 15:10 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande, via teams  
Klas Mattsson (M) BN, via teams 
Marianne Eldh, Hjärt och lung, via teams 
Stig-Arne Helmersson (C), via teams 
Per Karlsson, via teams 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 
Bengt Sörensson (S), KS, via teams 
Vivianne Gustafsson (S), BN, via teams 
Bodil Abrahamsson, Neuro Måsen, via teams 
 
 
 

 

Övriga deltagare Johanna Lundin, Administratör, via teams 
Maria Ceder Askman, sekreterare, via teams 
Fredrik Torstensson, Drift- och projektchef, via 
teams 
 
 
 
 

 

Justerare  

Justering Kommunhuset, 2021-04-12 kl 11:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Marianne Eldh 
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KRT § 14 

Föregående protokoll samt tillgänglighetsfrågor 

Rådet gick igenom den aktuella ärendebalanslistan och kommenterade följande: 
 
Drift- och projektchefen kontaktar tandläkarpraktiken vid Bäckeviksgatan 7 och ser om 
det kan göras handikapparkeringar i när anslutning till praktiken.  
 
Det har uppkommit slukhål vid Dinglevägen. Dessa skall asfalteras men tills vidare fylls 
de provisoriskt igen med grus tills asfaltering kan ske. 
 
Drift- och projektenheten planerar för en ombyggnation av Stenbogens badplats inför 
säsongen 2022. 
 
Det saknas en trappa vid badet på Gidholmen. Drift- och projekt åtgärdar. 
 
Vart skall selen för handikapplyften vid hamnen i Kungshamns centrum förvaras under 
höst och vår? Drift- och projektchefen utreder detta. 
 
Byggnationen av övergångsställe vid kyrkogården i Bovallstrand har avstannat. 
Avstannat har också byggnationen av den nya ICA-affären. När detta bygge kommer 
igång igen startar också Trafikverket att bygga övergångsställe och även gångbana vid 
den aktuella platsen. 
 
Alla hjärtstartare i kommunen har inte blivit uppsatta än. Drift- och projektchefen lyfter 
detta med projektledaren. 
 
Samtliga åtgärder här ovan skall föras in i ärendebalanslistan. 
 
KRT §15 
Tillgänglighetsdatabasen 
Administratören redovisar arbetet med tillgänglighetsdatabasen.  
 
Inventeringslistan med 147 st lokaler är nästan klara. 96 st objekt finns redan i 
databasen.  Arbetet med att inventera alla våra friluftsleder är också på gång. En 
utbildning för Köpmannaföreningen samt krögare skall hållas. Efter det kan de också 
välja att föra in sina lokaler i databasen.  
 
Inga pengar av dessa 400 000 kr är dock avsatta för åtgärder för handikappanpassning 
utan bara för inventeringen av objekten så att den som är funktionsnedsatt kan förbereda 
sig på bästa sätt vid ett eventuellt besök.  
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Det finns en hjälp som heter Tillgänglighetshjälpen. Dit kan man ringa om man vill ha 
hjälp med att t ex beställa mediciner och liknande. Administratören får detta 
telefonnummer som kan läggas i tillgänglighetsdatabasen. 
 
Badplatser, handikapparkeringar och handikapptoaletter inventeras också och skall in i 
tillgänglighetsdatabasen.  
 
Länken till tillgänglighetsdatabasen skall läggas ut på vår hemsida. Administratör ser till 
att detta blir gjort tillsammans med Sotenäs kommuns informatör. 
 
KRT §16 

Information policyarbetet 
Sotenäs kommun arbetar med att ta fram policy och strategi i kommunen som helhet. 
Rådet föredrar att det kommer fram en strategi för hur, när och utav vem vi tillämpar 
tillgänglighetslagar och regler. Då dessa lagar och regler redan finns i en stor 
omfattning. Tidsplanen är att den skall vara klar i maj 2021. En redovisning av detta 
arbete sker vid nästa sammanträde 2021-05-04. 
 
KRT § 17 

Färdtjänst förändringar 
Fr o m 2021-03-01 ändrades taxorna för färdtjänsten. 
 
Möjligheten att beställa färdtjänst samma dag som man behöver den har också tagits 
bort. Nu måste man beställa färdtjänst dagen innan man behöver den. Ordföranden delar 
inte omsorgsnämndens uppfattning i denna fråga och har fått påstötningar om 
problematiken kring att vissa grupper nu får en minskad tillgänglighet i kommunen. En 
diskussion har tagits med ordföranden och handläggaren i omsorgsnämnden med 
önskan att denna förändring skall tas bort men förändringen blir kvar för att testas året 
ut.  
 
KRT § 18 

Övriga frågor 
 
Hr skall man kunna ta sig till toaletterna samt fågelstationen på Grosshamn om man är 
rullstolsburen? Drift- och projektchefen ser över möjligheten att underlätta 
tillgängligheten att ta sig till toaletterna för rullstolsburna. Det bör även startas en dialog 
mellan Sotenäs kommun och Grosshamn om förbättrad framkomlighet med kommunala 
resurser. 
 
En hjärtstartare skall installeras på Grosshamn enligt ledamot för hjärt och lung.  
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