
 
 

 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor| Sammanträdesprotokoll | 2017-11-16| §§  1-5 

Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, kl. 14.00 – 15.35. 

Öppet sammanträde  

Ordinarie Nils Olof Bengtson, ordförande 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden 
Wilhelm Olsson, Sotenäs handikappidrottsförening 
Bengt Görling, hjärt- och lung 
Beth Olsson, Synskadades Riksförbund 
Ingemar Wilhelmsson, Hörselskadades förening 
Mona Johansson, Delaktighet-Handlingskraft- 
Rörelsefrihet 
Ann Simson, Neuroförbundet 
 
 
 
Birgitta Granström, omsorgsnämnden 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden 
Margareta Hallenberg, Synskadades Riksförbund 
Barbro Eriksson, Hörelskadades förening 
 
 
 

 

Övriga deltagare Lena Vilhelmsson, sekreterare 
Daniel Nordström, projektansvarig Kungshamns-
vallen2.0 
 
 

 

Justerare Ingemar Wilhelmsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 21 november 2017, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Ingemar Wilhelmsson   
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KRT § 1  

 
Projekt Kungshamnsvallen 2.0 
 
Daniel Nordström, informerar om projekt Kungshamnsvallen 2.0. 
 
Syftet med projektet är att få till stånd en nybyggnation av hygienutrymmen samt 
nyskapande av en gemensam mötes- och samlingsplats med sociala ytor vid 
Kungshamnsvallen i Sotenäs kommun. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor är mycket positiva till 
projekt Kungshamnsvallen 2.0. 

 

 
 
 

KRT § 2  

Utvärdering av Handikappdagen  
 
Vivianne Gustafsson informerar om utvärdering av handikappdagen 
den 23 september 2017. 
 
Det var ca 100 besökare. Det var dåligt med uppslutning från politiker. 12 föreningar 
var inbjudna och det var 7 föreningar som svarat. Det var två föreläsare som deltog och 
informerade om hörselhjälpmedel och LSS.  
 
Vivianne Gustafsson tar upp att arbetsgruppen som arbetade med arrangemanget runt 
handikappdagen fick ingen budget att förhålla sig till.  
 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor planerar in 22 september 
2018 för ny handikappdag. 

 

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor riktar ett tack till 
arbetsgruppen som har gjort ett bra arrangemang runt 
handikappdagen och beklagar den dåliga uppslutningen av politiker. 
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KRT § 3  

Sammanträdesdagar år 2018 
15 februari, 24 maj, 29 augusti 15 november  
Kl. 14.00 
 
 
 
 
KRT § 4  

Tillgängligheten 
Hammaruddens badplats 
Handikapporganisationerna tar upp att det är besvärligt att ta sig fram till 
Hammaruddens badplats vid Sotenäs camping. Kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor tar med sig frågan om vem som äger marken vid denna badplats. 
 
 
Näbba badplats 
Näbba badplats är inte i kommunens ägo. En motion har inkommit i ärendet och 
kommunen ska utreda möjligheten att köpa strandpromenaden och även badplatsen 
 
 
 
Åtgärdande av trottoarkanter efter fiberdragningar 
Arbete pågår med att återställa trottoarkanter efter fiberneddragningar. 
Vid Barocc/Våga är trottoarkanten återställt men det är för höga trottoarkanter och 
avfasningen är för smal. 
 
 
IVPA 
Kommunen, Räddningstjänsten har IVPA -avtal (i väntan på ambulans)med Västra 
Götalandsregionen.   
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KRT § 5 
  

Rapport från organisationerna  
Mona Johansson, DHR, föreningen ska äta en jultallrik och delta på Smögens 
julmarknad. 
 
Ingemar Wilhelmsson, HRF, föreningen är på Hälsans Hus första tisdagen i månaden. 
Två personer har blivit hörselhjälpare. 
 
Wilhelms Olsson, SHIF, tar upp att det är svårigheter med tillgängligheten vid 
övergångsstället upp till Valberget i Kungshamn. Vid Kungshamns bildarkiv är det en 
ramp som inte är avfasad. 
 
Handikapporganisationerna föreslå att en ärendebalanslista upprättas för bevakning av 
ärenden. 
 
Birgitta Granström föreslår att handikapporganisationerna skickar in frågor till rådets 
sammanträden. 
 
Beth Olsson, SRF, informerar om att föreningen har måndagsträffar på Fregatten, 
Julfest på Fregatten och Kobergs julmarknad. 
 
Bengt Görling, hjärt- och lung, föreningen har julfest på Fregatten. 
 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden, det byggs mycket i kommunen. 
 
Nils-Olof Bengtson, omsorgsnämnden. Arbetet pågår med den fastställda 
äldreomsorgsplanen. 
De flesta asylsökande ensamkommande ungdomar är flyttade till stödboende och får 
stanna kvar i kommunen under tiden de studerar. 
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Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor  
2017-11-16 
 
 
Ärendebalanslista  
 
Notering Ärende Ansvarig Klart datum 
2017-11-16 Ägandefråga om 

mark vid 
Hammaruddens 
badplats 

Vivianne 
Gustafsson 

 

2017-11-16 Trottoarkant vid 
Barocc/Våga 

Stig-Arne 
Helmersson 

 

2017-11-16 Tillgänglighet vid 
övergångsställe upp 
till Valberget i 
Kungshamn 

     -”-  

2017-11-16 Ramp vid 
Kungshamns 
bildarkiv som inte är 
avfasad 

    -”-  
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