
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Datum 

2018-02-19 

Handikapprådet  
 

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

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 

Åse Ellingson (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 

Sture Kautto, 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 

Yvonne Blücher Svensson (V), vård- och omsorgsnämnden 

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

Mona Öberg, Synskadades Riksförbund (SRF) 

Hannu Pikki, DHR 

Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening  

Ronny Ring, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK 

Övriga deltagande Sassa Carlström, tf. förvaltningschef/äldreomsorgschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Justerare Lars Elgh Paragrafer  § 1-2 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Sandra Eriksson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Lars Elgh 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 
Datum 

2018-02-19 

Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

KHR § 1 

 

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöten den 29 januari 
2018 

 Kontroll av värmen på äldreboendena. För de som inte kan röra på 

sig är det för kallt. 

Sassa Carlström, tf. förvaltningschef/äldreomsorgschef, informerar om att 

det är KBAB som har hand om värmen på våra hus och att det är svårt att 

reglera när det är mycket väderväxlingar. 

 

 Varför blir det ingen utdelning av broddar till äldre? Närliggande 

kommuner delar ut gratis. 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, berättar att kommunen inte har valt 

att prioritera frågan då det rör sig om en stor kostnad. 

 

 Cykelpumpen vid Hökartorget saknar manometer. Viktigt att man 

ser trycket när man pumpar rullstolar. 

Hans Ekberg, trafiktekniker Tekniska kontoret, svara att de är fullt 

medvetna om kritiken men att de tyvärr inte kan ha en manometer sitta i 

handtaget på grund av skadegörelse etc. 

 

 Se över färdtjänsttaxorna. Varierar mellan kommunerna. 

Det är upp till varje kommun att besluta om sin taxa. Ett bra alternativ till 

färdtjänst är Flexlinjen som har många hållplatser runt om i Köping. Mer 

information finns att läsa på www.vl.se.  

 

 Hur går det med tillgänglighetsguiden? 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, svarar att man försöker hitta ett klokt 

och bra sätt att komma vidare med arbetet. 

 

 Svar om syn- och hörselkonsulentens ersättare. 

Vår syn- och hörselkonsulent har varit sjukskriven men är nu åter i tjänst. 

Ytterliggare en person kommer att utbildas som hörselkonsulent. 

 

 Öppettider på entrédörren på Tunadal, stängningen borde ske 16.30 

istället för 16.00. I och med att möten börjar kl. 16.00 är det för nära 

för de som har ett jobb. 

Då personalen på Tunadal endast är i tjänst till kl. 16.00 måste dörrarna 

hållas låsta efter det då obehöriga annars kommer in i lokalerna och risken 

för stöld och förstörelse är stor. 

 

 Information av de som är ansvariga för valstugor och vallokaler inför 

valet. 

Till handikapprådets nästa sammanträde kommer Fredrik Alm, kanslichef, 

att bjudas in för att informera om förberedelser och planering inför valet. 
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 Någon som kan informera om Swapp-appen. 

Företaget Swapp kommer eventuellt att komma till pensionärsrådet i mars 

för att informera om Seniorappen för Köping. Sassa Carlström 

återkommer med mer information på nästa sammanträde. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 2 

 

Övrigt 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, berättar om att arbetet med hissen i gamla 

polishuset pågår för fullt. När det är klart kommer eventuellt ett sammanträde med 

handikapprådet att hållas där. 

 

På dagens sammanträde delas ”Enkel handledning i att söka föreningsbidrag” ut. 

Frågan har tidigare varit uppe på handikapprådets sammanträden och materialet 

har skickats från Kultur & Fritid. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 


