
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Datum 

2016-11-14 

Handikapprådet  
 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 16.40 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 

Åse Ellingson (S), miljö- och byggnadsnämnden 

Gordana Jovanovic (S), barn- och utbildningsnämnden 

Florence Strand Frössle (S), kultur- och fritidsnämnden 

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 

Irina Axelsson, Demensföreningen 

Anette Tibblin Allansson, KAK:s Fibromyalgiförening & Reumatikerförbundet 

Kristina Drott, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK 

Ersättare Karl Ingström (FP), kommunstyrelsen 

Agneta Sellholm (M), miljö- och byggnadsnämnden 

Tore Segerström (M), barn- och utbildningsnämnden 

Eva Leonardsson (FP), kultur- och fritidsnämnden 

Yvonne Blücher (V), vård- och omsorgsnämnden 

Eivor Valcic (S), kommundelsnämnden 

Martin Lindh (C), social- och arbetsmarknadsnämnden 

Mona Öberg, Synskadades Riksförbund (SRF) 

Hannu Pikki, DHR 

Göte Lindkvist, Strokeföreningen Västra Mälardalen 

Mikael Gyoni, Demensföreningen 

Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening  

Övriga deltagande Jeanette Sander, vård- och omsorgschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Justerare Irina Axelsson Paragrafer  §§ 14-15 

Justeringens tid och plats Köping den 

Underskrifter Sekreterare  ......................................................................  

Sandra Eriksson 

 

 Ordförande  ......................................................................  

Elizabeth Salomonsson 

 

 Justerande  ......................................................................  

Irina Axelsson 
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KHR § 14  

 

Sammanträdesdagar 2017 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2017 

 

 

 

KHR § 15  

 

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 24 oktober 
2016 

 Brandskyddsutbildning för personal på gruppboende 

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef, informerar om att avtalet ännu 

inte är klart men att vi ändå har startat och ett 30 tal personal har gått 

utbildningen under oktober. 

 

 Karbad för gruppboenden, stationär eller mobilt 

Det finns i dagsläget inga planer på att inskaffa karbad men tanken finns 

med för framtida diskussioner. Det finns ett karbad på Tunadal och frågan 

om det får utnyttjas av andra brukare i kommunen tas med till 

nästkommande handkappråd. 

 

 Handikapplatser vid samlingssalen Älgen 

Handikapplatser vid samlingssalen Älgen är inte utlovat och finns heller 

inte med i planerna då detta skulle ge en kostnad på ca, 100 000 kronor. 

Men en inventering av nuvarande platser runt Nordlund kommer att göras 

och frågan tas upp igen på nästkommande handikappråd. 

 

 Handikapptoalett och uteservering på O´Learys 

Hannu Pikki, DHR, har varit i kontakt med Yngve Bengtsson, VD 

O`Learys, och han skulle i sin tur ta kontakt med berörda för att 

iordningställa handikapptoaletten och för eventuell anpassning av 

uteserveringen. 

 

 Fonder 

En förteckning över aktuella fonder medföljde kallelsen. 

Irina Axelsson, Demensföreningen, informerar om att det finns en 

sökmotor på internet, ”Global Grant”, där man kan söka efter fonder och 

stipendier. 
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 Handikapptillgängligheten i Köpings kommun 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, informerar om att det i dagsläget inte 

finns någon arbetsgrupp gällande handikapptillgängligheten i Köpings 

kommun. Men om man ser eller upplever saker som ställer till problem är 

man välkommen att höra av sig med sina synpunkter. Mer information 

finns på Köpings hemsida under ”tillgänglighet i stadsmiljön”. 

 

Inför valet 2018 finns önskemål från organisationerna att de som arbetar 

med planeringen av vallokaler kan komma till handikapprådets 

sammanträde för att ta emot synpunkter och tankar. Sandra Eriksson, 

nämndsekreterare, tar med sig frågan för inbjudan under 2017. 

 

 ”Leva och fungera”, mässa i Göteborg 4-6 april 2017 

Hannu Pikki, DHR, berättar om ”Leva och fungera”, en mässa som hålls i 

Göteborg 4-6 april 2017, där ca. 500-600 utställare visar olika hjälpmedel. 

 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 


