
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
Datum 

2018-05-14 

Handikapprådet  
 

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

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 

Irina Axelsson, Demensföreningen 

Sture Kautto, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK 

Christina Tapper, Neuroförbundet 

Ersättare Agneta Sellholm (M), miljö- och byggnadsnämnden 

Tore Segerström (M), barn- och utbildningsnämnden 

Mona Öberg, Synskadades Riksförbund (SRF) 

Hannu Pikki, DHR 

Christina Berglöw, Demensföreningen 

Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening  

Ronny Ring, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK 

Övriga deltagande Annette Lundblom, verksamhetschef LSS & Socialpsykiatri 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Justerare Sture Kautto Paragrafer  § 3-5 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Sandra Eriksson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Sture Kautto 
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KHR § 3 

 

Val 2018 

Fredrik Alm, kanslichef, informerar om förberedelser och planering inför valet 

2018. 

Vallokalerna kommer att hållas öppna mellan kl. 08.00-20.00 den 9 september. 

Förtidsröstning och budröstning går att genomföra från och med den 22 augusti. 

Nytt för i år är att det även kommer att finnas ambulerande röstmottagare. Det 

betyder, att om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv 

kan ta dig till en rösningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, kan 

din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare som kommer till ditt hem 

eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 4 

 

Frågor från kommunala handikapprådets förmöte den 23 april 2018 

1. Enkelt avhjälpta hinder som blev inlämnade 2010 för åtgärd, vad har hänt? 

Tekniska kontoret svarar att de enkelt avhjälpta hindren är åtgärdade. 

 

2. Hälsans stig, vart tog den vägen? 

Hälsans stig finns i Karlbergsskogen. 

 

3. Finns det hjärtstartare på varje kommunal anläggning? 

Kultur & Fritid svarar att det saknas hjärtstartare på flertalet anläggningar. 

 

4. Säkerhetsmötet som skulle vara på Tunadal samtidigt som 

dragspelsklubben, vad hände med det? 

Säkerhetsmötet/informationsträff – 80 plus var den 19 april, samtidigt som 

dragspelsklubben var där, men informationsträffen var i ett separat rum 

inne på Tunadal. Nästa informationsträff är den 25 oktober och ansvariga 

kommer då att skylta bättre för att alla ska hitta. 
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5. Badet på Tunaudde, hur blir det med det? 

Tunaudde är inget kommunalt bad så det ligger inte under kommunens 

ansvar. 

 

6. Blir det någon toalett för rullstolsburna med flera vid boule banan på IP? 

Ingen byggnad av handikapptoaletter vid boulebanan är planerad. 

 

7. Vad händer med hyrorna inom äldreboendena? 

Arbetet pågår. Förhoppningarna är att det ska vara klart till sommaren. 

 

8. Vart vänder man sig när det är för varmt på rummen på äldreboendena? 

Vilken temperatur skall det vara på rummen? 

Det är KBAB som ansvara för ventilationen på våra boenden. Lättare 

åtgärder är att köpa bordsfläktar etc. 

 

9. Finns det flera mikrofoner till KHR-mötena? 

Det finns fyra mikrofoner att tillgå på Tunadal men till dagens 

sammanträde var det tyvärr slut på batteri i två av dem. Sandra Eriksson, 

nämndsekreterare, tar kontakt med ansvariga och ber dem fylla på med 

extra batterier i skåpet. 

 

10. Konditoriernas och restaurangernas säsong för uteserveringar börjar så 

smått dyka upp, vilket gör att det kan vara svårt att passera vissa av dessa 

med tanke på hur bord och stolar står t.ex. på trottoarer där man även som 

gångare eller en persona som använder sig av hjälpmedel ska kunna ta sig 

fram. De föreskrifter som finns eller inte finns bör kommunen se över om 

de efterlevs m.m. 

Tekniska kontoret svarar att vartefter ansökningarna kommer in så 

kontrolleras ytorna för uteserveringar samt platserna för trottoarpratare. En 

dialog för med de verksamhetsansvariga om vilka regler som gäller. Om 

man uppfattar att serveringarna gör fel kontaktar man Tekniska kontoret. 

 

11. Vad har hänt med pelaren utanför sparbanken som skulle synliggöras mer 

så t.ex. synskadade inte går in i den samma? 

Mikael Boman, VD Sparbanken, svarar att det inte går att måla om pelaren 

utan att man behöver klistra på reflexer etc. för att få den att synas bättre 

för synskadade. Detta kommer att åtgärdas framöver. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) 
Datum 

2018-05-14 

Handikapprådet  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

12. Nu när Köpings Stars har tagit sig upp i basketligan säsong 2018/2019, hur 

kommer då kommunen att agera, med tanke på att publikkapaciteten 

kommer med all säkerhet att öka? För under den gångna säsongen 

2017/2018 är det personer som har fått vända i entrén tack vare att det har 

varit fullt och man har inte fått plats. Vad kommer man att göra för att 

undvika detta, kan van tänka sig att placera ut någon typ av storbilds-TV 

på någon lämplig plats, t.ex. Harrys eller liknande? 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, informerar om att det är upp till varje 

servering om de vill ha storbilds-TV i sina lokaler. Elizabeth berättar 

också att det är ett pågående arbete med att se över Karlbergshallen för att 

bland annat få fram fler publikplatser. 

 

13. Hissen som blev monterad i Karlbergshallen fungerar inte som den ska. 

Enligt vaktmästaren så är det påtalat att en ny motor som öppnar och 

stänger dörren uppe vid läktarplats måste monteras för att det ska fungera 

som det är tänkt. Vad har hänt? 

Kultur & Fritid svarar att hissen ska repareras och att arbetet är beställt. 

 

14. Övergångstället vid Nygatan/Östra Långgatan har stora hål i beläggningen. 

När kommer det att åtgärdas? Det finns uppenbar risk att man som 

rullstolsburen fastnar med länkhjulen i dessa gropar vilket gör att det tar 

tvärstopp, vilket i sin tur kan innebära att man kan falla ur sin rullstol och 

hamna gå gatan mitt i trafiken. 

Tekniska kontoret svarar att gatan kommer att asfalteras om under juni 

månad. 

 

15. Finns det något handikappanpassat utebad i kommunen? 

Kultur & Fritid svarar att det finns handikappstoaletter vid Blästersund, 

men i övrigt finns inga handikappsanpassningar i deras regi.  

Under dagens sammanträde lämnas förslag på exempelvis ledstänger ut i 

vattnet för att lättare kunna ta sig ner och upp. 

 

16. På Sveavägen, Nygatan och Ågärdsgatan upplever många att inte 

bilisterna håller de angivna hastigheterna. Vad för kommunen åt detta? 

Tekniska kontoret svarar att det är polisens ansvar att se till att bilisterna 

håller de angivna hastigheterna. 
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17. Hur ser det ut med anpassningen gällande Köpings museet beträffande 

ramp och hiss? 

Kultur & Fritid svarar att museet har byggt ramper så man kan ta sig runt 

på bottenvåningens utställningar. Hissen renoverades för ett antal år sedan 

och fick då innerdörrar samt talande hiss. Besam-öppnaren på bottenplan 

öppnar endast dörren men saknar funktion att tillkalla hissen. 

Tillgängligheten till andra våningsplanet i entrésektionen är dock inte löst. 

Möjligheter för rörelsehindrade att själva ta sig in i museet, via 

ingångarna, är inte heller åtgärdat. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 5 

 

Övrigt 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, informerar om att hissen i gamla polishuset 

nu är klar och det enda som återstår är slutbesiktningen. Till hösten planeras att 

kommunala handikapprådet kan ha ett av sina sammanträden där. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 


