
 
 

 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor| Sammanträdesprotokoll | 2016-02-18| §§  1-8 

Plats och tid Kommunhuset, ”Tryggö, Kungshamn, kl 14.00 – 16.30.   

  

Beslutande Kristina Frigert, ordförande 
Stig-Arne Helmersson, byggnämnden 
Wilhelm Olsson, SHIF 
Bengt Görling, hjärt- och lung,  
Karl Gösta Staaf, HRF 
Mona Johansson, DHR 
Ann Simson, NHR 
Mikael Moberg, Uddevalla-Sotenäs 
epilepsiförening 
 
 
 
Birgitta Granström, omsorgsnämnden 

 

Närvarande 
ersättare 

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden 
Bibbi Hallenberg, hjärt- och lung 
Margareta Hallenberg, SRF 
Bodil Abrahamsson, NHR 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef 
Mariann Lundin, enhetschef, §§ 3-4 
Ulla von Dolwitz, vik handläggare, § 3 
Ann-Marie Erlandsson, gatu- och va-chef § 5 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
  

 

Justerare Bengt Görling  

Justering Kommunhuset, Omsorgskontoret, den 24 februari 2016, kl 09.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Kristina Frigert   
Justerare    

 Bengt Görling 
 

  

 



 
 

  

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 

KRT § 1  

Information  

Ordföranden informerar om att representanterna i kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor kan anmäla ärenden till rådets sammanträden: 
Ärenden lämnas in till Lena Vilhelmsson; lena.vilhelmsson@sotenas.se 
 
Sammanträden år 2016: 
 
26 maj – ärenden lämnas in 12 maj 
 
8 september – ärenden lämnas in 25 augusti 
 
17 november – ärenden lämnas in 3 november 
 
Ann Simson tar upp att trottoarkanterna på Nygatan, Kungshamn, bör fasas av för att 
förbättra tillgängligheten.  
 
 
Information från omsorgsförvaltningen 

 
Nina Roos informerar om: 
 
Äldreomsorgsplanen ska tas upp i omsorgsnämnden och sedan vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Antal platser inom särskilt boende. 
 
Personalförsörjning inom omsorgsförvaltningen. 
    
Barn utan vårdnadshavare och organisationen kring myndighetsutövning för 
ensamkommande barn. 
 
 

 

mailto:lena.vilhelmsson@sotenas.se


 
 

  

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

KRT § 2  

Ändrad Sammanträdesdatum 2016 för kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor 
Ordföranden informerar om att det inplanerade sammanträdet 22 september flyttas till 
den 8 september, Obs: kl. 15.00. 
 
 Kommunala rådets för tillgänglighetsfrågors sammanträdesdatum år 2016: 
 
25 maj, 8 september, 17 november, kl. 14.00 förutom 8 september kl. 15.00. 
 

 

 

KRT § 3  

 
Information om avgifter inom vård och omsorg i Sotenäs 
kommun 
Mariann Lundin informerar om avgifter inom vård och omsorg.   
Inom omsorgsförvaltningens verksamheter finns följande avgifter: 
omsorgsavgift 
avgift för hemtjänst 
avgift för trygghetstelefon 
varuhemsändning   
hemsjukvård 
omsorgsresor 
 
Ulla von Dolwitz informerar om hur omsorgsförvaltningens beräknar avgiften inom 
vård och omsorg. 
 
 

KRT § 4  

 
Palliativ vård 
 
Mariann Lundin informerar om att omsorgsnämnden beslutat 2016-01-28  om riktlinjer 
för palliativa vården. 
Sotenäs kommuns riktlinjer utgår från Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i 
livets slutskede, framtagen av Socialstyrelsen. Vägledning och bedömningar i 
kunskapsstödet baseras på bland annat lagar, föreskrifter, internationella 
överenskommelser och definitioner av palliativ vård.  
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KRT § 5 

  

Tillgänglighetsfrågor i kommunen  
 
Ann-Marie Erlandsson, presenterar förslag till ramp för rörelsehindrade för att komma 
ner i vattnet vid Amundalen Hunnebostrand/Ulebergshamn. 
 
Ordföranden föreslår att kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar del av förslaget 
och därefter lämnar in synpunkter på förslaget till tekniska avdelningen. 
 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar upp följande ärenden som bör åtgärdas: 
  
Blåklintsgatan, Kungshamn, ett fundament vid trottoaren som bör tas bort.  
 
Väggabacken, Gamla Bryggan Konsum, stor fundament från en gammal brevlåda som 
bör tas bort. 
 
Väggabacken Konsum, vid trafikljusen, hög trottoarkant. 
 
Gångväg – Ankaret vid korsningen Storgatan-Hasselösundsvägen Smögen, feldoserad. 
 
Efterlyser en friggebod vid Tångens badplats där en rullstol förvarats. 
 

 

KRT § 6 

 
Lågstegsbussar 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. Kommunala rådet gör tillgänglighetsfrågor tar 
upp ärendet vid kommande sammanträde. 
 
 

 



 
 

  

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

KRT § 7 

 
Handikappdagen 17 september 
 
Årets Handikappdag är inplanerad till den 17 september. 
Handikappdagen firar 10 års jubileum i år 2016 
 
Vivianne Gustafsson sammankallar arbetsgruppen för planering av årets handikappdag.  
I arbetsgruppen ingår Ingemar Wilhelmsson, Bibbi Hallenberg, Mona Johansson och 
Vivianne Gustafsson. 
 
 
 
KRT § 8  

 
Rapport från organisationerna 
 
Bengt Görling, Bibbi Hallgenberg, hjärt- och lung, föreningen har olika aktiviteter som 
årsmöte, räkfest, promenader, möten, pysselgrupp med handarbeten. 
 
Margareta Hallenberg, SRF, föreningen har måndagsträffar, årsmöte, dagsutflykter. 
 
Stig-Arne Helmersson, Vivianne Gustafsson, byggnämnden, ny vårdcentral, detaljplan 
Smögen och gamla Hunnebo, koll på trottoarpratare och skyltar. 
 
Wilhelm Olsson, SHIF, föreningen spelar mattcurling i Kungshamns idrottshall.  
 
 
Karl Gösta Staaf , HRF, föreningen har mottagning på Närhälsan första måndagen i 
varje måna, kongress i Linköping i maj, utbildningsdag för hörselhjälpare och styrelsen 
i Göteborg den 27 februari, årsmöte. 
 
Mikael Moberg, Uddevalla-Sotenäs epilepsiförening, föreningen har möte i Uddevalla, 
studieresa till Danmark. 
 
Bodil Abrahamsson, NHR, årsmöte, övernattning på Hotell Vann. 
 
Birgitta Granström, omsorgsnämnden, informerar om att det är en informationsträff om 
flyktingar och integration den 25 februari kl. 18.30-20.00, Folkets hus, Kungshamn.  
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