
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2017-02-20 

Handikapprådet  
 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 17.10 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 

Åse Ellingsen (S), miljö- och byggnadsnämnden 

Gordana Jovanovic (S), barn- och utbildningsnämnden 

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 

Christina Tapper, Neuroförbundet 

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 

Eivor Valcic (S), kommundelsnämnden 

Tarja Mikkilä-Pettersson (C), social- och arbetsmarknadsnämnden 

Hannu Pikki, DHR 

Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening  

Övriga deltagande Jeanette Sander, vård- och omsorgschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Josefina Ackelman Thunholm, enhetschef/utredare 

Justerare Anette Tibblin Allansson Paragrafer  §§ 1-3 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Sandra Eriksson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Anette Tibblin Allansson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 
Datum 

2017-02-20 

Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

KHR § 1  

 

Enkätundersökning LSS 

Jeanette Sander, förvaltningschef, ger en redovisning av enkätundersökningen 

inom LSS. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 2  

 

Byte av datum för sammanträde 

Handikapprådets sammanträde den 27 november behöver flyttas då det har blivit 

en dubbelbokning med kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

Förslag på ny tid är: 

Tisdagen den 21 november 

Tisdagen den 28 november 

Måndagen den 13 november 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att flytta sammanträdet den 27 november 2017 till tisdagen den 28 november 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) 
Datum 

2017-02-20 

Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

KHR § 3  

 

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 30 januari 
2017 

 Ingången till Folkets Hus entré, dörrarna dåligt märkta för synskadade, bör 

sättas upp pilar. (Se ingång vid Tunadal.) Handikapptoaletten inte öppet på 

lördagar, varför? 

 

Frågan är inskickad till Folkets hus men vi har ännu inte fått något svar. 

 

 Trycksak från Köpings kommun med föreningsregister och 

telefonnummer, svårläst för synskadade pga. färgerna i trycket. 

 

Eva Leonardsson, kultur- och fritidsnämnden, tar med sig synpunkterna 

till kommande nämndsammanträde. 

 

 Tillgänglighetsguide, hur långt har den kommit? 

 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, bearbetar förvaltningarna för att få 

igång arbetet med ny tillgänglighetsguide. 

 

 Hissen vid KB-hallen är ur funktion vid flera tillfällen. Är det ingen som 

har ansvar för detta? 

 

Kari Anttila, fastighetsansvarig, meddelar att det är KBAB som ansvarar 

för driften och skötseln. Kari vidarebefordrar frågan till dem för 

kännedom. 

 

 Flexlinjen, hur funkar det och mellan vilka tider körs den? 

 

Flexlinjen startade den 14 december 2015 och det finns i dag 88 st. 

flexpunkter. Från och med 1 januari 2017 utökades tiderna till klockan 9-

17 måndag till fredag (helgfria vardagar) samt 10-14 på lördagar. I 

dagsläget är det gratis att åka med flexlinjen men betalningsautomater ska 

sättas in. Enkel resa kommer då att kosta 26 kronor för vuxna och 12 

kronor för skolungdom. 

 

 Information om gamla polishuset, vad har hänt beträffande bland annat 

hissar? Om inte vem har skrivit på kontrakt på fastigheten från första 

början med tanke på tillgängligheten? 

 

Det är nu klart med att det blir en invändig hiss med entré i markplan. 

Målsättningen är att detta ska vara klart till juli-augusti 2017. 

 

 Hyran på Nygården, vad händer? 

 

Ärendet ligger nu hos hyresnämnden för en samlad bedömning och 

förhoppningsvis kommer det ett beslut inom en snar framtid. 

 

 Badhuset, ritningar, hur går det? 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4) 
Datum 

2017-02-20 

Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

 

Kari Anttila, fastighetsansvarig, meddelar att de har kommit en bit på 

vägen. Just nu stäms ekonomin av för att säkerställa att de håller budgeten. 

De räknar med att ha allt klart över hur det nya badhuset ska se ut under 

våren. 

 

 Tändning av gatubelysning i Köping, många upplever att de tänds sent 

samt är dålig styrka på lamporna. 

 

Svar från Thomas Göransson, belysningsansvarig, Tekniska kontoret: 

Tändningen av belysningen styrs av ett centralt placerat ljusrelä. Det 

släcker och tänder på ett angivet luxvärde morgon och kväll. Skymningen 

kan upplevas olika beroende på årstid och väderlek. De flesta armaturerna 

i kommunen byttes ut mellan 2007 och 2010 från kvicksilver (vitt ljus) till 

högtrycksnatrium (orange ljus). Vi jobbar nu med att förstärka belysningen 

med den nya LED-tekniken framförallt på övergångsställen. 

 

 Refugen vid bakre utgång Tunadal (Tunadalsgatan 4) ett hinder speciellt 

för synskadade. Vad fyller den för funktion? Om inte bör den tas bort. 

 

Josefina Ackelman Thunholm, enhetschef/utredare, tar med sig frågan till 

brukarrådet kommande vecka. 

 

 Snöskottning vid övergångställen är för dålig, sandningsgruset som blir 

kvar vid ingångar och trottoarer när det är plusgrader bör tas bort pga. 

mycket stor halkrisk. 

 

Svar från Per-Arne Skoglund, avdelningschef Entreprenadavdelningen, 

Tekniska kontoret: 

Vid övergångsställen försöker vi alltid uppmana våra snöröjare att vara 

extra uppmärksamma på att ”städa upp” i samband med att man snöröjer 

och vi har även egen personal samt hjälp från servicelaget med 

handskottning. Här får man hela tiden vara observant på synpunkter och 

titta över dom resurser vi sätter in samt bevaka våra rutiner att dom 

efterlevs och är tillräckliga. 

Gällande sandningsgruset finns inga tankar på att ta bort detta under 

vinterperioden. Detta skulle avsevärt öka halkrisken vid kraftigt 

väderomslag och återfrysning av våta/fuktiga ytor. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 


