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Plats och tid Kommunhuset, ”Tryggö”, Kungshamn, kl. 13.30 – 15.30 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande  
Mikael Sternemar (L) ON 
Klas Mattsson (M) BN 
Mona Johansson, DHR 
Mikael Moberg, EUS 
Wilhelm Olsson, SHIF 
Marianne Eldh, Hjärtlugn 
Ann Simson, NHR 
Bengt Sörensson (S), KS 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

Vivianne Gustafsson (S), BN 
 
Torgny Grahl UN 

 

Övriga deltagare Daniel Jarnrot, samhällsbyggnadsförv. 
Mats Eweritz, besökare från Stockholm 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 

 

Justerare Mona Johansson 
 

Justering Kommunhuset, 2019-11-20 kl 15.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Mona Johansson 
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KRT § 1  

Närvaro- och adresslistor för kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor 
Kommunala rådet för tillgänglighetsrådets närvarolistor och adresslistor bör uppdateras 
och redigeras med rätt deltagare och adresser. 
 
 
KRT § 2  

Handikappdagen/Tillgänglighetsdagen 2019   
Marianne Eldh informerar om att det var bra upplägg på tillgänglighetsdagen, 
tipspromenad anordnades och det var många besökare. 
Till nästa år planeras för att utveckla dagen med ytterligare aktiviteter. 
Saknar föreningar som diabetes, mag- och tarm samt astma- och allergiförbundet. 
 
 
KRT § 3 

 
Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 
 
Tillgänglighetsrådet tar upp att det är svårt att hitta protokollen från rådet på 
kommunens hemsida. 
Ordföranden återkommer till nästa sammanträde med var protokollen finns på 
kommunens hemsida. 
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KRT § 4  

Tillgänglighetsfrågor 
 
Vid dagens sammanträde lämnas information om följande tillgänglighetsfrågor. 
          Ärendebalanslista   

  
  
Notering  Ärende  Ansvarig  Klart datum  Åtgärd 
2017-11-
16  

Trottoarkant vid  
Barocc/Våga  
  

Trafikverkets 
ansvar  

Ej klart ännu 
återrapportering 
saknas. 

Våren 2020 

2017-11-
16  

Tillgänglighet vid 
övergångställe upp 
till  
Valberget i  
Kungshamn  
  

Trafikverkets 
ansvar  

Utförs ej 2019, 
uppskjuten 
oklart när det 
sker.  

Våren 2020 

2018-05-
24  

Hammarudden,  
Väjern – otillgänglig.  
  

Delat ansvar 
med Campingen 
och kommunen     

Vägen har 
reparerats, nytt 
grus har lagts ut 
där det varit 
urspolat. 

Diskussionsmöte 
Våren 2020 

2018-11-
15  

Övergångsstället mot 
busshållsplatsen i 
Väjern bör markeras 
för synskadade 

Kommunen Utfört med 
provisoriska 
pollare, svårt att 
få fram nya av 
den typen som 
efterfrågas. 

 

2018-11-
15  

Tångens badplats Kommunen  
  

Gjutningar av 
ojämnheter i del 
av anläggningen 
har ej hunnits 
med i sommar 
men nya räcken 
har monterats 
samt reparation 
av bänkar har 
skett.  

Våren 2020 

2019-02-
14 

Kant från gångväg 
från ICA Ankaret till 
trottoar vid 
fyrvägskorsning 

Kommunen Beställt av NCC 
ej utfört ännu, 
sker under 
hösten. 

Vinter/våren 
2020 



 
 

 Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor| Sammanträdesprotokoll | 2019-11-14| §§ 1-13 
  

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 Ny 
2019-09-
19 

Åtgärd av 
övergångsställe i 
Bovallstrand vid 
begravningsplatsen. 

Trafikverkets 
ansvar 

Utredning om 
trafiksäkerhets 
höjande 
åtgärder i 
samband med 
ny byggnation 
av 
livsmedelsbutik 

Tas med i 
Trafikutredning 
med ev 
tillbyggnad av 
livsmedelsbutik 

Ny 
2019-09-
19 

Hcp ramper vid 
badplatser görs inte 
rent så dom blir hala 
pga alger. 

Kommunen/GS Läggs in som 
rutin till 
säsongen 2020. 

Säsongen 2020 

Ny 
2019-11-
14 

Saknas skylt för 
handikapp P-plats vid 
Coop, Kungshamn 

   

Ny 
2019-11-
14 

Hunnebostrand 
badplats 

Kommunen   

Ny 
2019-11-
14 

Information till 
kommunens personal 
om policy för 
ledarhundar i 
kommunens lokaler 

Kommunen   

Ny 
2019-11-
14 

Ramper till Sotenäs 
kommuns badplatser 

Kommunen   

Ny 
2019-11-
14 

Brukarrevision 
Kartläggning av 
tillgängligheten i 
butiker och andra 
offentliga lokaler. Se 
bilaga till protokollet 

Brukar- 
organisationerna 

  

Ny 
2019-11-
14 

Genomgång av de 
svarta punkterna i 
bilagan 
Arbetsområden för en 
tillgänglighetsanpassad 
kommun 

Ordföranden 
Pär Eriksson 
(M) och Mikael 
Sternemar (L) 
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Marianne Eldh tar upp frågan om ramper till badplatser i Sotenäs kommun. 
 
Mikael Moberg tar upp frågan om att det saknas skylt för handikapp P-plats vid Coop, 
Kungshamn. Mikael Moberg tar med sig frågan till Coop, eftersom de är ansvariga för 
parkeringen. 
 
Ärendet om Hunnebostrands badplats saknas på ärendebalanslistan. 
 
Daniel Jarnrot informerar om tillgänglighet vid trafikverkets 
övergångsställe/gångpassage 
 
 

KRT § 5  

Frågor inskickade via E-post från Per Karlsson  
Önskemål om tätare möten för snabbare respons och att inga 
beslut faller i glömska. 
Ordföranden kan inte se att det finns något behov av tätare möten då hittills inplanerade 
möten inte varit så långa. Om det blir långa dagordningar så får det planeras in tätare 
möten.  
 
 
Vad finns det för möjligheter inom kommunen att få tillgång 
till lokaler för att kunna bedriva olika funktionshinder sporter 
t.e.x. Elektronsgevärsskytte, mattcurling mm. 
Tillgång till lokaler finns till exempel i idrottshallen. Ordföranden hänvisar till kultur- 
och fritidsavdelningen. 
 
 
 
Önskemål om att tillgänglighetsrådet uppmanar kommunen 
att revidera sin hundpolicy och tydliggör att tjänstehundar så 
som ledarhundar och polishundar är välkomna i kommunens 
lokaler. 
Enligt ordföranden tar kommunen till sig önskemålet från Per. Det är tillåtet att 
ledarhundar vistas i kommunens lokaler enligt kommunens policy. Tillgänglighetsrådet 
skickar med ärendet till samhällsbyggnadschefen om att informera kommunens personal 
om vad som gäller för vistelse av ledarhundar i kommunens lokaler.  
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KRT § 6  

Mötesplanering 2020 
Ordföranden informerar om att förslag om sammanträdestider för år 2020 kommer att 
skickas ut. 
Återkommer om det uppkommer behov av utökade möten år 2020. 
 
 
 
KRT § 7  

Arbetsområden för en tillgänglighetsanpassad kommun 
Områden vi själva kan påverka utan extern inblandning 

 
Ordföranden informerar om att han och Mikael Sternemar (L) tittat på arbetsområden 
för en tillgänglighetsanpassad kommun. Bilaga till protokollet. 
 
Till Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde ska ordföranden och Mikael Sternemar (L) 
gå igenom de svarta punkterna enligt bilaga till protokollet. 
 
Till Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde ska brukarorganisationerna gå igenom de 
blå punkterna enligt bilaga till protokollet.  
 
 
Vivianne Gustafsson föreslår att tillgänglighetsdatabasen öppnas upp och att det i 
kommunen utses någon som är ansvarig för tillgänglighetsdatabasen. 
 
Marianne Eldh föreslår att det görs en sammanställning över ärenden som varit aktuella 
i Tillgänglighetsrådet och som ännu inte är besvarade för att jobba vidare med att 
åtgärda och avsluta pågående ärenden. 
 
Ordföranden informerar om att Daniel Jarnrot kommer att gå igenom listan över 
ärenden som varit aktuella i Tillgänglighetsrådet och avsluta de ärenden som är klara. 
 
 
Mariann Eldh tar upp frågan om Tillgänglighetsrådet skulle kunna samarbete i 
gemensamma frågor med till exempel Pensionärsrådet. 
 
Ordföranden föreslår att Tillgänglighetsrådet bjuder in Pensionärsrådet till ett 
sammanträde för att ta upp gemensamma frågor. 
 
Vivinne Gustafsson tar med sig frågan till Pensionärsrådet.  
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