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Plats och tid Kommunhuset, ”Tryggö”, Kungshamn, kl. 14.00 – 15.45. 

Öppet sammanträde  

Ordinarie Nils Olof Bengtson, ordförande 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden 
Wilhelm Olsson, SHIF 
Bengt Görling, hjärt- och lung 
Per Karlsson, SRF 
Ingemar Wilhelmsson, HRF 
Mona Johansson, DHR 
Ann Simson, NHR 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Granström, omsorgsnämnden 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden 
Bibbi Hallenberg, hjärt- och lung 
Margareta Hallenberg, hjärt- och lung 
Annette Fredriksson, DHR 
 
 

 

Övriga deltagare Lena Vilhelmsson, sekreterare 
Marie Karlsson, distriktsköterska §§ 1-2 
Daniel Jarnrot, samhällsbyggnadsförvaltningen, §4 
 

 

Justerare Ingemar Wilhelmsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 28 maj 2018, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Ingemar Wilhelmsson   
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KRT § 1  

 
Information om samverkande sjukvård 
Marie Karlsson informerar om samverkande sjukvård. 
Sotenäs kommun har varit med i samverkande sjukvård sedan år 2013. 
Samverkande sjukvård är ett samarbete mellan Regionen, Kommunen och Ambulansen. 
Syftet är att skapa en snabbare, tryggare, säkrare och närmare vård. 
 
 
KRT § 2 

 
Information om IVPA (i väntan på ambulans) 
Marie Karlsson informerar om IVPA, i väntan på ambulans.  
Räddningstjänsten är endast med vid hjärtstopp. 
 
 
 
KRT § 3  

Handikappdagen 2018   
Viviane Gustavsson informerar om att arbetsgruppen har haft ett möte och planerat 
programmet för handikappdagen 2018.  
Handikappdagen 2018-09-22 kl 14.00. Lokalen är bokad. 
 
Programmet innehåller: 
Presentation av föreningarna 
Annika, ”Nickan”, föreläser om att resa med rullstol. 
Monika Hansson, pratar om handikappgolf som startat upp på Önna 
Kaffe serveras efter föreläsningarna. 
Föreningarna gör affischer. 
Bodil kontaktar HCO i Uddevalla, Hjärnkraft kommer som utställare. 
Samtliga föreningar deltar. 
 Visning av vilka hjälpmedel kommunen har att erbjuda. Viktigt att representant från 
kommunen kommer och visar hjälpmedlen. 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor beslutar att föreningarna får sälja lotter på 
handikappdagen. Lotteri anordnas på inträdet. 
Vivianne pratar med Jenny Borg, kommunens kommunikatör om annonsering på 
hemsidan och facebook. 
Annosering i annonsbladet ”Havsbandet”. Skyltar sätts upp vid infarterna till 
Kungshamn. 
 
Arbetsgruppen arbetar vidare med planeringen inför handikappdagen. 
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KRT § 4 

Tillgänglighetsfrågor 
 
Trottoarkant vid Barocc/Våga 
Svar: Trafikverket äger frågan. Kommunen har tagit upp detta och det ska åtgärdas 
innan semestern. 
 
Tillgänglighet vid övergångsställe upp till Valberget i Kungshamn 
Svar: Trafikverket äger frågan. Åtgärdas efter våren 2019 
 
Ramp vid Kungshamns bildarkiv som inte är avfasad 
Svar: Åtgärdas innan midsommar. 
 
Sandöslingan-Smögen: Gropigt, stenar som sticker upp som gör det lätt att 
snubbla. 
Svar:  Kultur och fritids ansvarsområde. Återkommer 
 
Storgatan-Smögen: Fel lutning. 
Svar: Trafikverkets fråga. Återkommer 
 
Fyrvägskorsningen vid Tennishallen, Smögen: Fel lutning. 
Svar: Trafikverkets fråga. Kommer ej att åtgärdas i år. 
 
Dåliga vägar på Smögen, efter fiberarbetet, finns en plan för åtgärdande av 
vägarna. 
Svar: Återställning pågår  
 
Hammarudden, Väjern – otillgänglig. 
Svar: Återkommer. Tar upp frågan med campingen som är ansvarig för en del av vägen. 
 
Ägandefråga om mark vid Hammaruddens badplats 
Svar:  Kommunen äger badplatsen. Det är ingen EU-klassad badplats. 
 
Övergångsställen i kommunen är inte anpassade för synskadade. Det finns 
riktlinjer för hur övergångsställen ska anpassas. 
 
Slingan, Kungshamn, berget dåligt, risk för rasrisk 
Svar: Ärendet tas upp med kultur och fritid. 
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KRT § 5 

 
Dålig uppslutning på handikappdagen av politiker 
Det har varit dålig uppslutning av politiker på tidigare genomförda handikappdagar. 
 
Politikerna tar med sig frågan till partigrupperna/nämnderna. Angeläget att politikerna 
deltar. Viktigt att träffa handikapporganisationerna. 
 
 
 
 
KRT § 6 

  

Rapport från organisationerna  
Ann Simson , NHR, sammanträden varannan månad i Lysekil. Båtresa till Kärringön 
och resa till Lerin i Karlstad. 
 
Mona Johansson, DHR, 26 medlemmar. Möten, sill o potatis på Risdal deltar på NHR:s 
resor. 
 
Ingemar Wilhelmsson, HRF, är på Hälsans hus en gång till innan sommaren. 
Föreningen har fått bra mottagande på det nya Hälsans Hus. 
 
Per Karlsson, SHR, jobbar mest på riksnivå. Kongress i höstas. På lokal nivå anordnas 
mittpådagen träffar och utflykter. 
 
WilhelmOlsson, SHIF,  mattcurling, nu sommaruppehåll. 12-15 medlemmar 
 
Bibbi Hallenberg, hjärt- o lung, promenader, utbildning i hjärt och lungräddning. 
ca 160 medlemmar. 
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