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Plats och tid Via teams, 2021-05-04, kl. 14:00 – 16:00 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande  
Mikael Sternemar (L) ON 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Bodil Abrahamsson, Neuro Måsen 
Per Karlsson 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 
Bengt Sörensson (S), KS 
Vivianne Gustafsson (S), BN 
Torgny Grahl 
 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ceder Askman, sekreterare 
Fredrik Torstensson, Drift- och projektchef 
 
 
 
 

 

Justerare Bodil Abrahamsson 
 

Justering 2021-05-11 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Bodil Abrahamsson 
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KRT § 19 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Tills nästa möte skall en 
lista med bara aktuella ärenden redovisas. Denna lista skall dokumenteras med detta 
protokoll. Ärenden som åtgärdats skall förklara hur de har åtgärdats om det inte klart 
framgår.  
  
KRT § 20 

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Vi gick igenom ärendebalanslistan och uppdaterade denna.  
 
KRT § 21 

Representant referensgrupp Hunnebohemmet 

Omsorgsförvaltningen har bett om en representant från tillgänglighetsrådet som skall 
delta i referensgruppen gällande byggnationen av nya Hunnebohemmet. Denna 
representant skall lämna synpunkter från Tillgänglighetsrådet och sedan återrapportera 
till rådet om arbetet med byggnationen. Rådet föreslog Marianne Eldh som inte deltar 
idag. Sekreteraren fick i uppgift att kontakta Marianne Eldh och meddela att rådet vill 
utse Marianne till denna uppgift och fråga om hon kan ta på sig detta arbete.  
 
KRT § 22 

Tillgänglighetsdatabasen (länk till hemsidan) 

Inventeringsprojektet fortskrider. Mer information kommer att komma upp på vår 
hemsida där en länk har lagts till på förstasidan som är kopplad till 
tillgänglighetsdatabasen. Tillgänglighetsstrategin är anmäld till nästa sammanträde med 
Kommunstyrelsens tekniska utskott den 2021-05-18. 
 
KRT § 23 

Färdtjänst 

Ordföranden föreslår att Tillgänglighetsrådet skriver ett brev till Omsorgsnämnden där 
konsekvensen av det nya beslutet förklaras. Tillgänglighetrådet vill ha ett löfte om en 
översyn av förslaget. Det har informerats om att en enkät har gått ut till alla som har 
färdtjänst där de fått svara på hur de ställer sig till det nya färdtjänst förslaget. Vid detta 
möte deltar två med färdtjänst men de har inte fått någon enkät för att kunna uttrycka sin 
åsikt. 
 
Tillgänglighetsrådet borde ha tillgång till denna utredning och kommer till att efterfråga 
den under vecka 19. 
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KRT § 24 

Översiktsplan 

Översiktsplanen är så pass långt gången att den skall beslutas i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott gällande samrådet. Därefter skall den finnas tillgänglig helt digitalt men 
om man skulle behöva så finns det möjlighet att få den som papperskopia. Den kommer 
också att ligga på hemsidan med rösthjälp. 
 
I översiktsplanen har det tagits hänsyn till och det planeras ett stycke i planen där 
tillgänglighets anpassningen presenteras. 
 
Översiktsplanen går ut på samråd från slutet av juni fram till slutet av september.  
 
KRT § 25 

Övriga frågor 

Frågan ställdes om tillgänglighetsrådet kan få vara med i framtagandet av bostäderna 
vid Bankebergshemmet. Drift- och projektchefen fick i uppdrag att kontakta 
Sotenäsbostäder med denna fråga. 
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