
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Datum 

2016-05-16 
Handikapprådet  

 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 16.30 

Beslutande Karl Ingström (L), vice ordförande 
Åse Ellingson (S), miljö- och byggnadsnämnden 
Gordana Jovanovic (S), barn- och utbildningsnämnden 
Marie Oskarsson (S), vård- och omsorgsnämnden 
Marcus Hallgren (M), Kolsva Kommundelsnämnd 
Ann-Marie Lundin (S), social- och arbetsmarknadsnämnden 
Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF) 
Lars Elgh, DHR 
Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet (R) och KAK:s Fibromyalgiförening 
Ann-Margret Persson, Strokeföreningen Västra Mälardalen 
Jan-Erik Andersson, Demensföreningen 
Anette Tibblin Allansson, KAK:s Fibromyalgiförening & Reumatikerförbundet 
Kristina Drott, Hjärt- och lungsjukas Förening i KAK 
 

Ersättare Agneta Sellholm (M), miljö- och byggnadsnämnden 
Tore Segerström (M), barn- och utbildningsnämnden 
Mona Öberg, Synskadades Riksförbund (SRF) 
Hannu Pikki, DHR 
 

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

Justerare Marie Oskarsson Paragrafer  6-9 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

 Ordförande  ......................................................................  
Karl Ingström 
 

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



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 
Datum 

2016-05-16 
Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KHR § 6  
 
Förslag på namnbyte för Kommunala handikapprådet 
Synpunkter har inkommit från Konsumentverket om namnbyte till samtliga 
kommuner i Sverige att byta från Kommunala handikapprådet till Kommunala 
funktionshinderrådet. 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att inte byta namn till Kommunala funktionshinderrådet utan behålla namnet 
Kommunala handikapprådet, KHR 
 
 
 
 
KHR § 7  
 
Tillgänglighet i butik, information från Konsumentverket 
Konsumentverket har de senaste åren arbetat på olika sätt för att öka 
medvetenheten hos handeln om tillgänglighetsfrågor. 
 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen, samt 
 
att fylla i enkäten, som medföljde kallelsen, vid ett butiksbesök och skicka den till 
Sandra Eriksson, nämndsekreterare, för sammanställning av hur organisationerna 
själva upplever tillgänglighet i butik 
 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) 
Datum 

2016-05-16 
Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KHR § 8  
 
Frågor från organisationernas förmöte 

• Hur ser framförhållningen för personalfrågor ut i framtiden?  
 
Rekrytering av sommarvikarier är ännu inte färdig men man ser inte att det 
är någon fara för verksamheterna. Det är för närvarande svårt att rekrytera 
i alla kommuner men vi deltar bland annat på diverse mässor för att 
marknadsföra Vård & Omsorg i Köpings kommun. 

 
• Värmen samt kylan är detta ordnat till i år på Nygården?  

(Anhöriga har fått ställa in värmeelement till de sina.) 
 
Vård & Omsorg köper inte in fläktar eller extra element till våra boenden 
utan det får brukaren själv göra om denne behöver. Det finns rutiner vid 
t.ex. värmeböljor som personalen följer och KBAB försöker arbeta mer 
med ventilationer för att åtgärda inomhustemperaturen på bland annat 
Nygården. 

 
• Flexlinjen – synskadade har svårt att veta var gatorna ligger. 

 
LTV kommer att bjudas in till hösten för att ge information och ta emot 
synpunkter angående flexlinjen. 

 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
KHR § 9  
 
Övrigt 

• Önskemål om att under hösten få en presentation och visning på ritningar 
av det nya badhuset. 

 
• Det finns fortfarande brister utefter Å-promenaden. Hannu Pikki, DHR 

KAK, gör en ny sammanställning och skickar den till Sandra Eriksson, 
nämndsekreterare, för vidarebefordran till Tekniska kontoret. 
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