
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Datum 

2016-09-05 
Handikapprådet  

 

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

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 
Gordana Jovanovic (S), barn- och utbildningsnämnden 
Marie Oskarsson (S), vård- och omsorgsnämnden 
Marcus Hallgren (M), kommundelsnämnden 
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 
Anette Tibblin Allansson, KAK:s Fibromyalgiförening & Reumatikerförbundet 
 

Ersättare Tore Segerström (M), barn- och utbildningsnämnden 
Eva Leonardsson (FP), kultur- och fritidsnämnden 
Yvonne Blücher (V), vård- och omsorgsnämnden 
Eivor Valcic (S), kommundelsnämnden 
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 
Eva Saaw, utvecklare/SAS § 11 
Kari Anttila, fastighetsansvarig stadskansliet § 10 

Justerare Ann-Margret Persson Paragrafer  §§ 10-13 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

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

 Justerande  ......................................................................  
Ann-Margret Persson 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 
Datum 

2016-09-05 
Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KHR § 10  
 
Nya badhuset 
Kari Anttila, fastighetsansvarig stadskansliet, deltar på sammanträdet. 
 
Då det idag inte finns några direkta detaljer att berätta om i dagsläget då arbetet 
har blivit framflyttat ber fastighetsansvarig att få återkomma under våren 2017. 
 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
KHR § 11  
 
Ullviskolans vårdutbildning 
Eva Saaw, utvecklare/SAS, deltar på sammanträdet för att ge information i 
ärendet. 
PowerPointpresentationen bifogas som bilaga till protokollet.  
 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) 
Datum 

2016-09-05 
Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

KHR § 12  
 
Övrig fråga från organisationernas förmöte – blomlådor vid 
korsningen Stora gatan/Prästgärdsgatan 
Vid korsningen Stora Gatan - Prästgärdsgatan står det stora blomlådor som tar upp 
en stor del av trottoaren. Både rullstolsburna, rullatorer och synskadade har 
problem med att passera. 
 
Sandra Eriksson, nämndsekreterare, har varit där och fotograferat dessa och 
vidarebefordrat dem samt organisationernas synpunkt till Tekniska kontoret. 
 
Tekniska kontoret meddelar att de har sett över placeringen av blomkrukorna och 
kommer till nästa år bara ställa fram den ena. Endast den utanför sportbaren 
kommer att vara kvar. 
 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
KHR § 13  
 
Övrigt 
Hannu Pikki, DHR, lämnar in en skriftlig handling med synpunkter gällande Å-
promenaden. 
Sandra Eriksson, nämndsekreterare, tar emot materialet och vidarebefordrar det 
till Tekniska kontoret. 
 
 
Beslut 
Kommunala handikapprådet beslutar 
 
att notera informationen 
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