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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 
Mikael Moberg, Uddevalla-Sotenäs 
epilepsiförening 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Granström, omsorgsnämnden 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

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

 

Övriga deltagare Lena Vilhelmsson, sekreterare 
Daniel Jarnrot, samhällsbyggnadsförvaltningen, §3 
 

 

Justerare Mona Johansson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 3 september 2018, kl 10.15. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Mona Johansson   
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KRT § 1  

Val av representant till arbetsgruppen för Handikappdagen  
Vivianne Gustafsson informerar om att Ingemar Wilhelmsson avsagt sig uppdraget som 
representant i arbetsgruppen för handikappdagen.  
Förslag att Bibbi Hallenberg utses som ny representant till arbetsgruppen. 
 
Beslut 
Bibbi Hallenberg utses som ny representant till arbetsgruppen för Handikappdagen. 
Vivianne Gustafsson tackar Ingemar Wilhelmsson för hans deltagande i arbetsgruppen. 
 
 
 
KRT § 2  

 
Övriga frågor 
 
Tillgänglighet till butikerna 
Per Karlsson tar upp behov av att öka tillgängligheten till butikerna i kommunen för 
funktionshindrade.  
Frågan lämnas till näringsutvecklaren om att föreningarna kan lämna förslag 
till köpmannaföreningen om att förbättra tillgängligheten i butikerna. 
 
 
Soterundan 
Det är dålig information om Soterundans resor.  
Frågan lämnas till kommunens kollektivtrafikansvarige.  
 
 
Betalning av egenavgift på färdtjänst 
När kommunen upphandlar färdtjänst är det bra om det tas med att egenavgift för 
färdtjänst kan betalas via swich. 
Frågan lämnas till färdtjänstansvarige. 
 
 
Syn- och hörelkonsulent 
Per Karlsson tar upp frågan om syn- och hörselkonsulenten ska dras in. 
Nils-Olof informerar om att budgetdiskussionen inte har tagits ännu. Samtidigt 
framhåller Nils-Olof att detta enligt avtalet mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunen är Västra Götalandsregionens ansvar. 
Barbro Eriksson framför att det är en mycket viktig tjänst. 
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KRT § 3 

Tillgänglighetsfrågor 
Vivianne Gustafsson tar upp att det är viktigt att man tänker på tillgängligheten när man 
iordningställer Smögenparken 
 
Hur går det med handikappbadet i Hunnebostrand. Senaste rapporten var att den skulle 
vara klar våren 2019.  
Svar: Ja den ska vara klar våren 2019. 
 
Birgitta Granström: Hål vid bryggan, Tumlaren, bör åtgärdas.  
Bryggan vid Väjerns hamn bör åtgärdas.  
Svar: Bryggan vid Väjerns hamn är avstängd. Avvaktar ny detaljplan. 
 
Annette Fredriksson: parkeringsplatserna för handikappade vid apoteket i Kungshamn, 
bör trottoaren fasas ner för att anpassas för rullstol. 
 
Per Karlsson tar upp att det är hål i väg och cykelbana i Väjern. Övergångstället mot 
busshållsplatsen i Väjern bör markeras för synskadade. 
 
Mikael Moberg föreslår att parkeringsplatsen för handikappade vid Coop i Kungshamn 
markeras med en skylt. 
Birgitta Granström tar med frågan till Coop i Kungshamn. 
 
Bilaga: Ärendebalanslista 
 
 
KRT § 4 

 
Handikappdagen 2018   
 
Vivianne Gustafsson informerar om planeringen inför handikappdagen 2018-09-22  
kl 14.00-17.00. 
 
Fredag 2018-09-21 kl 16.00 för de som har möjlighet att komma och hjälpa till. 
 
Lördag kl 11.30 för de som har möjlighet att komma och hjälpa till. 
 
Vivianne Gustafsson tar upp att arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete.  
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Det är viktigt att sprida ut information om handikappdagen till politikerna. 
 
 
KRT § 5 

Beslut om avlastning 
Barbro Eriksson tar upp en fråga om beslut om avlastning. 
Nils Olof Bengtson meddelar att den enskilde som fått beslut om avlastning kan höra av 
sig till avdelningschef Mariann Lundin med frågan.   
 
 
 
KRT § 6 

  

Rapport från organisationerna  
 
Per Karlsson, SRF, styrelsemöte 
 
Annette Fredriksson DHR, deltar i handikappdagen julmarknader och julfest 
 
Mona Johansson, NHR, styrelsemöte, resa till Kärringön 
 
Barbro Eriksson, HRF, styrelsemöte 
 
Bibbi Hallenberg hjärt- o lung, promenader på Ramsvik, ordförandekonferens, 
styrelsemöte, deltar i handikappdagen 
 
 
Wilhelm Olsson, SHIF, mattcurling 
 
 
Mikael Moberg, Uddevalla-Sotenäs epilepsiförening, resa på Dalslands kanal, julbord. 
 
 
Stig-Arne Helmersson, byggnadsnämnden, pågår arbete med detaljplaner för Hunnebo 
och Smögen. 
 
Birgitta Granström föreslår att Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet har möte 
tillsammans en gång per vår och höst.  
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