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Plats och tid Kommunhuset, ”Tryggö”, Kungshamn, 2020-03-12, kl. 13.30 – 16:15 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), KS, ordförande  
Mikael Sternemar (L) ON 
Mona Johansson, DHR 
Mikael Moberg, EUS 
Wilhelm Olsson, SHIF 
Marianne Eldh, Hjärt- och lung 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Per Karlsson SRF 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 
Bengt Sörensson (S), KS 
Vivianne Gustafsson (S), BN 
Anette Fredriksson DHR 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ceder Askman, Nämndsekreterare 
Fredrik Torstensson, Drift- och projektchef 
Johanna Lundin, Administratör 
 
 
 
 

 

Justerare Marianne Eldh 
 

Justering Kommunhuset, 2020-03-20 kl 10.00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Marianne Eldh   
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KRT § 1  

Fastställande av dagordning 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor fastställer dagordningen. 
 

KRT § 2  

Föregående protokoll 
Rådet gick igenom föregående protokoll. 
 
KRT § 3 
Tillgänglighetsfrågor enligt bilaga (ärendebalanslista) 
Rådet gick igenom ärendebalanslistan, som biläggs protokollet, och korrigerade den till 
aktuell status. 
 
Tillgänglighetsplan borde innehålla ärendebalanslista och åtgärder på vad som skall 
åtgärdas i kommunen.  
 
Fredrik får i uppdrag att göra en lista på alla badplatser och se över om de är tillgängliga 
för alla. 
 
 
KRT § 4 
Tillgänglighetsstrategi 
Kommunen har ett behov av att lyfta tillgängligheten till en nivå som vi är stolta över. 
De bakomliggande orsakerna tros vara att vi inte haft någon ansvarig för denna strategi 
och att vi inte har haft någon tillgänglighetsplan. Vi har heller inte varit integrerad med 
nämnderna gällande handikappfrågor.  
 
Av den anledningen startas nu ett strategiarbete med målet att lyfta dessa frågor till att 
bli en del av vardagen i det kommunala arbetet. 
 
Lagen är väldigt tydlig gällande vilka skyldigheter vi har att handikappanpassa. Den är 
också mycket utförlig när det gäller handikappanpassat i bl a hus, restauranger o dyl.  
 
Ett led i detta arbete är att det finns en tillgänglighetsansvarig tjänsteman. Fredrik 
Torstensson är sedan förra mötet utsedd att vara representant för tillgänglighetsfrågor i 
kommunen. 
 
Ett annat viktigt led är att dessa frågor finns med tidigt i planeringsarbeten. Rådet är nu 
även representerat i arbetet med översiktsplanen genom att ordföranden ingår i den av 
KS utvalda ÖP-grupp. 
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Uppföljning av insamling av fakta eller information om tillgänglighetsproblem blir 
avgörande. Av den anledningen finns ett behov av en årlig brukarrevision inom ett antal 
områden. Därför skall ledamöterna (föreningarna representerade i tillgänglighetsrådet) 
enas om vilka personer som skall ingå samt vilka områden som skall följas upp. Detta 
skall återrapporteras vid nästa möte. 
 
Ordförande skall till nästa möte presentera ett första utkast till en handlingsplan. 
   
KRT § 5 
Tillgänglighetsdatabasen 
Ett annat viktigt område avseende tillgänglighetsstrategin är arbetet med 
tillgänglighetsdatabasen. En utsedd tjänsteman/kvinna har nu utsetts. 
 
Vi startar arbetet med att lägga in uppgifter. Detta skall vara klart senast 1 juni 2021. 
 
KRT § 6 
Regler och rutiner vid kallelser och protokoll 
Nämndsekreteraren förklarar vilka regler och rutiner som gäller runt utskick av kallelser 
och protokoll. 
 

KRT § 7 
Kontroll adresslistor 
Vi gick igenom adresslistor och uppdaterade dessa. 
 
KRT § 8 

Övriga frågor 
• Kan man göra cykelväg vid/på gräsmattan vid Llentab? 

 
Ett arbete pågår gällande cykelleder. Ordföranden tar med sig frågan till projektgruppen 
för cykelleder. 
 

• Lindalsskogens väg till det nya området för utbyggnad har ett farthinder. Nu 
åker bilarna bredvid på gruset i hög fart. Blir det fler hinder? 

 
Fredrik Torstensson åker till det aktuella stället och ser på en lösning. 
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