
 
 

 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-10| §§ 7-13 

 

Plats och tid 2022-05-10, kl. 14:00 – 17:00, konferensrum ”Tryggö”, Kungshamn eller digitalt via teams 

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, digitalt via teams 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

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

 

Övriga deltagare Maria Ceder Askman, sekreterare 
Tomas Wallin, Anläggningschef 
 
 
 
 

 

Justerare Marianne Eldh 
 

Justering Kommunhuset, 2022-05-16 kl 13:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Marianne Eldh 
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KRT § 7 

Dagordning 

Tillgänglighetsrådet godkänner dagordningen. 
 
 
KRT § 8 

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Ärendebalanslistan uppdaterades till aktuell status.  
 
 
KRT § 9  

Tillgänglighetsrevision kommunen 

Under året 2022 arbetar verksamheterna med handlingsplanen som är det konkreta 
arbete som görs för att få tillgänglighetsstrategin implementerad i kommunens 
verksamheter. I handlingsplanen finns specificerat aktivitet, uppföljning och ansvarig 
person för denna. 
De olika aktiviteterna inventeras och registreras löpande in i tillgänglighetsdatabasen. 
Projektet utvecklas succesivt där även service till företagare ingår i projektet. 
Uppföljning sker löpande längs projektets gång via verksamhetsmöten med 
projektledare och inventerare. Återkopplingen sker till kommunstyrelsen vid 
tertialrapporter och till tillgänglighetsrådet löpande. 
Insatser sker för att främja psykisk hälsa och motverka utanförskap på grund av 
funktionshinder. Detta följs upp i tertialrapporten. 
Alla aktiviteterna än inlagda i kommunens verksamhetsstöd Hypergene så att ansvarig 
får påminnelse om dem vid varje tertialuppföljning. I Hypergene redovisas vad som 
gjorts och hur lång de kommit med dessa aktiviteter som är kopplande till målet 
”Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle”.  
 
KRT §10    

Tillgänglighetsrevision brukarrevision 

Ett brukarråd bestående av sex personer har bildats. Marianne Eldh och Per Karlsson 
ingår i detta. Samtliga personer i brukarrådet är alla listade på Närhälsan i Kungshamn. 
Vid ett besök på Närhälsan noterades följande iakttagelser: 
 

• Svårt att ta sig ur bil mot staketet om man har till exempel rullator 
• Trappan upp till rehab: Översta trappsteget är för mörkt så det blir svårt att se. 

Förslag: gula markeringar 
• Det behövs två besöksrullstolar.  
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• Saknas höj- och sänkbara britsar 
• Hjälpmedel som ibland behövs vid olika handikapp saknar t ex Re-turner, 

glidskivor, slider osv. 
• Trång på läkarexpeditionen och undersökningsrummen. 
• Dörrarna mot rehab är låsta. Detta skapar problem vid toalettbesök 
• Toaletten i väntrummet: Markering i blindskrift sitter på väggen och inte på 

toalettdörren. 
 

De har även kollat andra ytor i kommunen som de uppmärksammat ställer till problem 
med tillgängligheten: 

 
• Nivåskillnad bryggan vid fd Moby Dick på strandpromenaden. 
• Asfalten behöver justeras vid Lysells sjöbod (före Tant Anton) 
• Behövs en ramp till Gula huset vid Hamnbageriet 
• Önskemål om en hiss till ångbadet vid Tumlaren 
• Handikappbad - Bovallstrand 
• Sluttande trottoarer vid fd Wiiks, Hamnbageriet osv. 
• Smala trottoarer med höga kanter 
• Övergångstället - Bäckviksparken  

 
Det kommer fram på mötet att det finns information gällande Närhälsan i 
Tillgänglighetsdatabasen. Där kan man få all information om hur vårdcentralen är 
utformad.  
 
Ordföranden ber Marianne att gruppera de problem som är aktuella för brukarrådet. 
Därefter tas en kontakt med Närhälsan för att diskutera de problem som brukarrådet valt 
ut gällande tillgänglighet. När detta möte har varit utvärderar vi detta ihop och tar 
ställning till om vi eventuellt går vidare med nästa vårdcentral i kommunen. 
 
Hur ska dessa brukarråd fungera i framtiden? Brukarrådet har inte någon beslutsmakt 
utan agerar bara genom att kunna påverka. 
 
 

KRT §11  

Information från referensgruppen byggnation Hunnebohemmet 

Marianne Eldh redovisade för det arbete som presenterats gällande nybyggnation 
Hunnebohemmet.  
 
Rådet önskar bjuda in en ansvarig som driver projektet gällande nybyggnationen av 
Hunnebohemmet. Ordföranden kontaktar omsorgsnämndens ordförande för begäran om 
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en representant som kommer och presenterar för oss arbetet med Hunnebohemmet vid 
ett möte med tillgänglighetsrådet. 
 
 
KRT §12 

Status hjärtstartare 

Allt är utbyggt i sin helhet. Alla hjärtstartare är utplacerade och rapporterade i Sveriges 
hjärtstartarregister-HLR samt kopplade till räddningstjänsten. 
 
Vi tar upp frågan angående hur många hjärtstartare som är utplacerade och var de är 
placerade vid nästa möte med Tillgänglighetsrådet. 
 
 
KRT §13 

Hemsidan sökbegrepp 

Vi inväntar att den nya kommunikationsansvariga Sara Hellman skall börja. 
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