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Plats och tid Digitalt möte via Teams, 2021-11-23, kl. 13.30 – 15:00 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande  
Klas Mattsson (M) Byggnadsnämnden 
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, nämndsekreterare 
Fredrik Torstensson, Drift- och projektchef 
 
 
 
 

 

Justerare Bodil Abrahamsson 
 

Justering Kommunhuset, 2021-11-30 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Bodil Abrahamsson 
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KRT § 37 

Föregående protokoll  

Inga kommentarer gällande föregående protokoll. 
 
 

KRT § 38  

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Ärendebalanslistan uppdaterades till aktuell status. 
 
 
KRT § 39 
Information angående byggnation Hunnebohemmet 

Tillgänglighetsrådets representant i projektet nybyggnation Hunnebohemmet har 
deltagit i ett möte med projektgruppen. I projekteringen av nya Hunnebohemmet har det 
lagts till ett pentry i varje rum för korttidsboende.  Det är onödigt enligt vår representant 
som anser att det räcker med att det bara är en toalett i varje rum. Pentry behövs enbart i 
de övriga rummen som inte är för korttidsboende utan för stationära vårdtagare. Antalet 
rum som är tänkta för korttidsboende är för få och vår representant har framför att det 
borde göras fler rum för korttidsboende.  
 
 
KRT § 40 
Tillgänglighetsstrategi status 

Remissrundan är klar och strategin har varit i tekniska utskottet för beslut. 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut är att Kommunfullmäktige antar 
tillgänglighetsstrategin för Sotenäs kommun samt att Kommunfullmäktige tar del av 
informationen i handlingsplanen.  2021-11-24 är ärendet uppe i Kommunstyrelsen för 
beslut.  
 
 
KRT § 41 
Mötesdagar 2022 

Nämndsekreteraren informerade rådet om nästa års mötesdagar enligt nedan:  
2022-02-08 
2022-05-10 
2022-09-13   
2022-12-06 
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KRT § 42 
Kommuninformation 

Ordföranden informerade rådet om laxetableringen. Status idag är att kommunen har ett 
tvåårsavtal att förhålla sig till vilket innebär att Quality Salmon har förtur, på det 
aktuella området, under vissa förutsättningar. Förutsättningarna är att Quality Salmon 
har ett miljötillstånd, kommunen har rätt att göra undersökning på de företag som ska 
finnas på plats samt att det finns en godkänd översiktsplan. Tidsplanen för miljöansökan 
är det skall lämnas in i slutet på år 2021.  
 
Öp-arbetet som kommit fram i sin första form och varit ute på dialog. Det har kommit in 
väldigt mycket reaktioner under tiden den varit ute på dialog.  
 
Sotenäs vatten genomför en utredning gällande Sotenäs kommuns vatten- och avloppnät 
samt reningsverk.  
 
Under de senaste fyra åren har ca 200 miljoner avsatts för att finansiera färdiga 
vägprojekt samt pågående och planerade vägprojekt till Sotenäs kommun. Just nu är 
prioritet ett att lösa de översvämningsområden som finns i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


	KRT § 37
	Föregående protokoll
	KRT § 38
	Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista
	KRT § 39
	Information angående byggnation Hunnebohemmet

	KRT § 40
	Tillgänglighetsstrategi status

	KRT § 41
	Mötesdagar 2022

	KRT § 42
	Kommuninformation


