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Plats och tid Kommunhuset, ”Tryggö”, Kungshamn, 2020-09-08, kl. 13.30 – 16:15 

Beslutande  

Ordinarie Pär Eriksson (C), (KS) ordförande  
Kent Östergren ON 
Klas Mattsson (M) BN 
Mona Johansson, DHR 
Mikael Moberg, EUS 
Marianne Eldh, Hjärt och lung 
Per Karlsson 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 
Bengt Sörensson (S), KS 
Vivianne Gustafsson (S), BN 
Annette Fredriksson 
Torgny Grahl 
Bodil Abrahamsson 
 
 
 

 

Övriga deltagare Martin Andersson, Projektledare 
Maria Ceder Askman, Sekreterare 
Fredrik Torstensson, Drift- och projektchef 
Johanna Lundin, Administratör 
 
 
 
 

 

Justerare Kent Östergren 
 

Justering Kommunhuset, 2020-09-11 kl 09:30 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson (C)   
Justerare    

 Kent Östergren 
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KRT § 9  

Föregående protokoll  

Rådet gick igenom föregående protokoll 
 
 
KRT § 10  

Tillgänglighetsfrågor enligt ärendebalanslista 

Rådet gick igenom ärendebalanslistan, som biläggs protokollet, och korrigerade den till 
aktuell status. 
 
En kommentar skall finnas på varje punkt så att vi synliggör vad vi i tillgänglighetsrådet 
utreder och där vi informerar om vad vi kan åtgärda och vad som inte finns medel till att 
åtgärda. 
 
 
KRT § 11 

Status utveckling hjärtstartare 

Projektledaren redovisar för arbetet med hjärtstartare i kommunen. Vi borde lägga en 
länk på vår hemsida som länkar till Hjärtstartarregistret. 
 
För utbildning av hjärtstartare kan leverantören, räddningstjänsten och hjärt- och 
lungföreningen utbilda. 
 
Alla kommunala hjärtstartare som sätts upp får en ansvarig person på kommunen. 
Samtliga hjärtstartare är också kopplade till räddningstjänsten så att om någon öppnar 
luckan eller om hjärtstartaren tas ur sitt läge får räddningstjänsten ett meddelande om 
detta. Räddningstjänsten får också ett meddelande om att batteriet börjar ta slut och 
åtgärdar då byte av detta. 
 
 
KRT § 12 

Information gällande tillgänglighetsdatabasen 

Administratören informerar om tillgänglighetsbasen. Ett tjänsteutlåtande med förslag 
skall anmälas till KSTU i oktober för beslut.  
 
Ordföranden återkommer med beslutet från KSTU vid nästa möte med 
tillgänglighetsrådet. 
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KRT § 13 

Övriga frågor 

Tillgänglighetsrådet vill kunna vara med som remissinstans vid framtagning av 
nybyggnation. 
  
Tillgänglighetsrådet skall få presentation av öp-arbetet när det är dags. Byggenheten 
behöver ett beslut från förvaltningen för att genomföra detta.  
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