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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, kl. 14.00 – 16.00. 

Öppet sammanträde  

Ordinarie Birgitta Granström, ordförande 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden 
Wilhelm Olsson, SHIF 
Bengt Görling, hjärt- och lung 
Ingemar Wilhelmsson, HRF 
Mona Johansson, DHR, §§1-5 
Ann Simson, NHR, §§ 1-5 
 
 
 
 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden 
Barbro Eriksson, HRF 
Annette Fredriksson, DHR 
Bodil Abrahamsson, NHR 
 
 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef, §§ 1-3 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
Lars Östman, Sotenäs golfklubb, § 1 
Sanna Johansson, färdtjänsthandläggare, § 2 
 

 

Justerare Bengt Görling 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 31 maj 2017, kl 10.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Birgitta Granström   
Justerare    

 Bengt Görling   
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KRT § 1  

 
Information om tillgängligheten för funktionshindrade på 
Sotenäs golfklubb 
Lars Östman, klubbchef, Sotenäs golfklubb, informerar om Sotenäsgolfklubb. 
Golfklubben bildades 1987. Klubben erbjuder spel med totalt 27 hål. 1995 byggdes nytt 
klubbhus. Golfklubben har satsat på att göra idrottsplatsen tillgänglig, bland annat med 
handigolf, golf för funktionshindrade.  

Golfklubben har ansökt om pengar från Arvsfonden och beviljats 1 Mkr för att åtgärda 
tillgängligheten för funktionshindrade. 
 
 
KRT § 2 

 
Information om färdtjänst 
Sanna Johansson, informerar om färdtjänst och vad som gäller vid beställning av 
färdtjänst. 
 
Kommunen har upphandlat färdtjänst. Västtrafik är ansvarig för kommunens resor och 
beställningar. 
 
Om det uppstår problem med samåkning av färdtjänst, är det viktigt att det lämnas in en 
synpunkt om detta till Västtrafik. Kryssa gärna i att ett svar ska skickas till 
färdtjänsthandläggaren.  
 
 
 
 
KRT § 3 

Information från omsorgsförvaltningen 
 
Nina Roos, informerar om att omsorgsförvaltningens budget är kraftigt ansträngd.  
Inom individ- och familjeomsorgens verksamhet ökar missbruket bland unga och 
vuxna. Antal personer som söker hemtjänst har minskat. De som söker hemtjänst och 
blir beviljad hemtjänst är ofta mycket sjuka. Ansökningar till särskilt boende har också 
sjunkit. Fler vårdas i det egna hemmet. Det utförs mycket delegerad hemsjukvård i 
hemmen.  
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Barbro Eriksson framför ett stort beröm till personalen inom 
hemsjukvården/hemtjänsten i kommunen som gör ett jättebra arbete. 
 
Arbete pågår med att utveckla äldreomsorgen. Bankeberg ska enligt 
äldreomsorgsplanen byggas om till ett boende för äldre. Omsorgsnämnden har beslutat 
om ett intagningsstopp på Bankeberg och omsorgsförvaltningen har tagit fram en 
handlingsplan. 
Antalet personer som har personlig assistans har också minskat. 
 

 

KRT § 4  

Handikappdagen 2017   
 
Handikappdagen är inplanerad till den 23 september. 
 
Vivianne Gustafsson informerar om att det finns förslag till föreläsare. 
 
Det är viktigt att arbetsgruppen får veta hur mycket det finns i budget för 
handikappdagen. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar upp att det bör inplaneras ett 
sammanträde före handikappdagen. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor beslutar att       
flytta det inplanerade mötet den 7 september till                    
den 30 augusti 2017 kl. 14.00, Folkets Hus, Kungshamn 
 
 
KRT § 5 

Tillgänglighet i kommunen  
Birgitta Granström lämnar svar på frågor från DHR Sotenäs: 
 
Gångvägen vid korsningen Storgatan - Hasselsösundsvägen Smögen är för brant 
Svar - det är Trafikverkets ansvar. 
 
 
Hög trottoarkant vid Valleviksbadet Smögen  
Svar: Det ska åtgärdas. 
 
Handikapparkering vid M-butiken, Kungshamn, bör flyttas längst ut. 
Svar: Det tar två år innan man åtgärdar det för då målar man om linjerna. 
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Handikapparkering vid Konsum, Kungshamn, bör flyttas och görs större  
Svar: Birgitta har prata med konsum om detta. 
 
 
Hiss saknas vid idrottshallen 
Svar: Inget svar 
 
Ramp från Parkgatan, Kungshamn, bör planas ut  
Svar: Det är åtgärdats.  
 
Handikappbadplats, fler badramper behövs 
Svar: Kommunen utreder ärendet. 
 
Selen till handikappliften 
Svar: Den ska finnas på turistbyrån. Det finns anslag om att den finns där. 
 
Handikapparkeringen vid busstationen i Kungshamn, för liten både på bredden och 
längden. Det ska inte vara trottoarkant som är i vägen för rullstolar 
Svar: Går inte att åtgärda. 
 
Ärende som ej blivit besvarade och som tas upp vid nästa möte: 
Övergångstället vid Coop, (trafikljuset i Kungshamn), har hög trottoarkant och där är 
det svårt att ta sig fram med rullstol. 
 
Snöröjning. Wilhelm Olsson tar upp att snöröjningen fungerat dåligt vid Vinkelgatan, 
Kungshamn.  
 
 
KRT § 6 

  

Rapport från organisationerna  
Bodil Abrahamsson, NHR, föreningen har varit på övernattning på Vann 
 
Annette Fredriksson, DHR, föreningen har haft bingo och ska ha sommarfest. 
 
Barbro Eriksson, HRF, informerar om att det kommit en skrivelse från hörselskadades 
riksförbund om smartare ljudmiljö är lika med smartare skola. 
Det finns statsbidrag att ansöka om för att förbättra arbetsmiljön i skolan.  
Information om ärendet överlämnas till utbildningsnämndens ordförande  
Mikael Sternemar. 
 
Ingemar Wilhelmsson, HRF, önskar ta del av en förteckning över kommunens lokaler 
som har hörslinga. Föreningen kan vara behjälplig med att se om hörslingorna fungerar.  
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