
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2017-05-22 

Handikapprådet  
 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 16.45 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 

Åse Ellingson (S), miljö- och byggnadsnämnden 

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 

Irina Axelsson, 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 

Eva Leonardsson (FP), kultur- och fritidsnämnden 

Mona Öberg, Synskadades Riksförbund (SRF) 

Hannu Pikki, DHR 

Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening  

Övriga deltagande Jeanette Sander, vård- och omsorgschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Justerare Katarina Eriksson Paragrafer  §§ 4-5 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Sandra Eriksson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Katarina Eriksson 
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KHR § 4  

 

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 30 januari 
2017 

• Gammalt ärende – Parkeringsplatser vid Älgen? 

 

Det finns inga planer på att bygga parkeringsplatser vid Älgen. Ett par 

handikapparkeringar finns utmed Scheelegatan. Det går då att gå in via 

huvudentrén till Nordlund för att sedan ta hissen ner till Älgen. 

 

 

• Gammalt ärende – Refugen bakom Tunadal? 

 

Refugen markeras ut på en karta och Sandra Eriksson, nämndsekreterare, 

skickar den till fastighetsägaren. 

 

 

• Rapport beträffande tillgänglighetsguiden (hur går det)? 

 

Eva Leonardsson, kultur- och fritidsnämnden, informerar om 

”Tillgänglighetsdatabasen” ( www.t-d.se ) där bland annat Sala kommun 

tillsammans med kommunala Handikapprådet tagit fram en guide som ska 

påvisa olika objekts tillgänglighet. Denna är bra gjord och skulle kunna 

användas som goda exempel även för Köpings kommun. 

 

 

• Finns det något att rapportera om nya badhuset/sporthallen som inte stått i 

Bärgslagsbladet? 

 

Kari Anttila, fastighetsansvarig stadskansliet, medverkar på dagens 

sammanträde. 

Då materialet är försenat från konsulterna bjuds Kari Anttila in till 

handikapprådets sammanträde den 4 september för att ge information och 

visa ritningar på det nya badhuset. 

 

 

• Kostnaden för urintömning för de som har kateter? 

 

Jeanette Sander, förvaltningschef, informerar om att om kommunen utför 

insatsen går det på maxtaxan. Om landstinget utför insatsen går det på 

högkostnadsskyddet. 

Vård & Omsorgs avgiftsbroschyr kommer att delas ut på nästa 

sammanträde för kännedom. 

 

 

  

http://www.t-d.se/
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• Övergångsställen Nygatan – Östra långgatan på båda sidor korsningen har 

väldiga gupp på gupp när man ska passera över gatan. 

 

Pontus Palvik, gatuingenjör/projektör, svarar: Jag är inte helt säker på vad 

som menas med ”korsningen har väldiga gupp på gupp när man ska 

passera över gatan”, men jag väljer att tolka det som att körbanana är 

ojämn. Då VME planerar lägga om fjärrvärmeledningar längs berörd 

gatudel mellan v. 20- v. 40 så kommer korsningen i fråga få ny beläggning 

därefter. Eventuella gupp/spårbildningar i körbanana försvinner i och med 

arbetet. Om det är några andra ojämnheter som det syftas på så önskas ett 

förtydligande kring detta för eventuella åtgärder. 

 

 

• Har kommunen koll på alla sina hjärtstartare samt service på dessa? 

 

På den hjärtstartare som finns på förvaltningshuset, Nibblesbackevägen 

17, utförs regelbundet en kontroll av batterisstatus och noteras på en 

checklista. 

 

Till kommande sammanträde ges en rapport om hur det ser ut på övriga 

förvaltningar och om kommunens hjärtstartare finns registrerade i 

nationella hjärtstartarregistret. 

 

Kristina Drott, hjärt- och lungsjukas förening i KAK, informerar om att de 

gärna ställer upp och utför dessa kontroller. Jeanette Sander, 

förvaltningschef, tar med sig frågan och återkommer i ärendet. 

 

 

• Gammalt ärende – Folkets hus. Har det kommit något svar på skrivelsen? 

 

”Ingången till Folkets hus entré, dörrarna dåligt märkta för synskadade” 

Entrén till Folkets hus kommer under året att renoveras och göras bättre 

tillgänglighetsanpassad. 

 

”Handikapptoaletten inte öppen på lördagar, varför”? 

Då Folkets hus är stängt under helgerna (endast biblioteket är öppet) och 

det inte finns någon övrig personal går det inte att ha öppet till övriga delar 

då privatpersoner inte får vistas i huset och runt restaurangen. Toaletterna 

som finns i anslutning till biblioteket är inte handikappanpassade och det 

finns i dagsläget inte några planer på att bygga om dem. 
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• Kan någon från Kultur & Fritid komma och presentera nya 

föreningsbidraget? 

 

Marina Yazdany, enhetschef – Bad, hallar och föreningsstöd, meddelar att 

de tyvärr inte har möjlighet att närvara på dagens sammanträde. Hon 

meddelar även att de inte har något nytt föreningsbidrag utan det ser ut 

som tidigare. 

Till nästa sammanträde bjuds de in igen för en redovisning av hur 

föreningsbidraget fungerar och hur man ansöker. 

 

• Lägesrapport för nya hissen vid Västra Mälardalens Kommunalförbund. 

 

Elizabeth Salomonosson, ordförande, meddelar att det går sakta men 

säkert framåt. Ritningarna är framtagna och de har blivit granskade i 

hyresnämnden. Om allt går som det ska beräknas arbetet vara klart under 

kvartal 4 2017. 

 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 5  

 

Karbad på Tunadal 

Kvarstående fråga från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 14 

november 2016. 

 

Karbad på Tunadal – får det utnyttjas av andra brukare i kommunen? 

 

Majvor Eriksson, aktivitetssamordnare, meddelar att Hastagruppen har sin 

arbetsplats på Tunadal och har förrådet med deras material där, så det är tämligen 

fullt och svårt att hitta annan plats till det. 

 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 


