
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2016-02-22 
Handikapprådet  

 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 16.35 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 
Åse Ellingson (S), miljö- och byggnadsnämnden 
Gordana Jovanovic (S), barn- och utbildningsnämnden 
Marie Oskarsson (S), vård- och omsorgsnämnden 
Ann-Marie Lundin (S), social- och arbetsmarknadsnämnden 
Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF) 
Lars Elgh, DHR 
Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet (R) 
Ann-Margret Persson, Strokeföreningen Västra Mälardalen 
Jan-Erik Andersson, Demensföreningen 
Anette Tibblin Allansson, KAK:s Fibromyalgiförening & Reumatikerförbundet 
 

Ersättare Agneta Sellholm (M), miljö- och byggnadsnämnden 
Tore Segerström (M), barn- och utbildningsnämnden 
Eva Leonardsson (FP), kultur- och fritidsnämnden 
Yvonne Blücher (V), vård- och omsorgsnämnden 
Mona Öberg, Synskadades Riksförbund (SRF) 
Hannu Pikki, DHR 
Irina Axelsson, Demensföreningen 
Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening  

Övriga deltagande Jeanette Sander, vård- och omsorgschef 
Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Justerare Marie Oskarsson Paragrafer  1-5 

Justeringens tid och plats Köping den 

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  
Sandra Eriksson 
 

 Ordförande  ......................................................................  
Elizabeth Salomonsson 
 

 Justerande  ......................................................................  
Marie Oskarsson 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 
Datum 

2016-02-22 
Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KHR § 1  
 
Presentation om organisationernas verksamhet 
Under 2015 och början på 2016 kommer, vid varje sammanträde, någon/några 
organisationer att få presentera sig.  
Denna gång är det hjärt- och lungsjukas förening i KAK´s tur. 
 
Hjärt- och lungsjukas förening i KAK startade 1993 och har idag 433 medlemmar. 
De anordnar aktiviteter med bland annat gymnastik, vattengymnastik, stavgång 
och bowling, och utbildningar i hjärt- och lungräddning. 
De har fyra möten per år då de bjuder in föreläsare om t.ex. kost och motion. 
Hjärt- och lungsjukas förening i KAK har även en barnfond. 
 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
KHR § 2  
 
Telefonnummer till färdtjänst 
Färdtjänsten och resor till och från dagverksamheten har nytt telefonnummer från 
och med 1 mars 2016 och är 0221-25 999. Telefonnumret kopplas till Arboga 
Taxi. Viby buss utför resorna till och från daglig verksamhet (LSS) från och med 
29 februari 2016. De utför även bussresor. För mer information hänvisas till 
www.vibybuss.com 
 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) 
Datum 

2016-02-22 
Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KHR § 3  
 
Flexlinjen 
För att resa med Flexlinjen ringer du 020-31 20 30 senast 30 minuter innan du vill 
åka. Då talar du också om mellan vilka flexpunkter (hållplatser) du vill åka. I 
Köping finns 88 flexpunkter att välja mellan och flexlinjen är öppen helgfri 
måndag-fredag mellan klockan 09.00-14.00. 
 
På dagens sammanträde uppkom önskemål om en tydligare/bättre karta samt 
tydligare adressmarkeringar på adresslistan. 
Svar inkommer från Jakob Klasander, ltv, om att en högupplöst karta finns på 
www.vl.se och att flexpunkterna inte är direkt kopplade till en exakt plats, utan 
fordonet/kunden ska kunna ha lite mer frihet är för en riktig hållplats. Men de tar 
med sig önskemålen i ett försök att tydliggöra det ännu mer. 
Mer information om priser finns att läsa på http://vl.se/biljetter/priser/ 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
KHR § 4  
 
Övriga frågor från organisationernas förmöte 

• Hur ser kön ut till äldreboendet i kommunen ut? 
- I dagslägen väntar fyra kvinnor och en man på plats i särskilt boende samt 

tre kvinnor och en man på demensboende. Ingen har väntat mer än tre 
månader. 

 
• I entrén till Sparbanken finns en pelare som de synskadade har svårt att se. 
- Sandra Eriksson, nämndsekreterar, skickar en skrivelse till sparbanken 

med förslag att måla pelaren randig eller märka upp den med reflexband. 
Svar inkommer ett par dagar senare och de kommer att se över pelaren vid 
den årliga revisionen med Cupola Mälardalen. 

 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
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KHR § 5  
 
Övrigt 
Önskemål om att ha nästa sammanträde, den 16 maj, i ”gamla polishuset”. 
Sandra Eriksson ser över möjligheten att hyra konferenslokalen. 
 
Tillgänglighetsguiden behöver uppdateras. Senaste uppdateringen gjordes av 
Tekniska Kontoret år 2003. 
Elizabeth Salomonsson, ordförande, tar med sig frågan. 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
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