
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Datum 

2018-11-27 

Handikapprådet  
 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 17.20 

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 

Sture Kautto, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK 

 

Ersättare Eva Leonardsson (FP), kultur- och fritidsnämnden 

Yvonne Blücher Svensson (V), vård- och omsorgsnämnden 

Eivor Valcic (S), kommundelsnämnden 

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

Mona Öberg, Synskadades Riksförbund (SRF) 

Hannu Pikki, DHR 

Christina Berglöw, Demensföreningen 

 

Övriga deltagande Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Justerare Lars Elgh Paragrafer  §§ 8-10 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Sandra Eriksson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Lars Elgh 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

KHR § 8  

 

Information om hjärtstartare 

Anders Nordkvist, Hjärt- och lungsjukas förening, ger information om hjärtstartare. 

Det finns idag ca 50 000 hjärtstartare runt om i landet men endast ca 15 000 är 

registrerade i Hjärtstartarregistret, så genom kampanjen ”Hjärtsäkra din ort” 

hoppas man nu på att kunna hitta vart om i landet de finns.  

Med hjälp av Hjärtstartarregistret kan SOS Alarm snabbt hänvisa till närmaste 

hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats.  

Hjärt- och lungsjukas förening har därför fått i uppdrag av Köpings kommun att 

tala med bland annat förvaltningschefer för att se över var alla hjärtstartare finns 

och registrera dem samt se över batterier och elektroder.  

Den som registrerar en hjärtstartare på en arbetsplats får ett mejl var sjätte månad 

för att bekräfta att hjärtstartaren finns kvar och fungerar. Svarar inte personen på 

mejlet försvinner hjärtstartaren ur registret. 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 9 

 

Frågor från Kommunala handikapprådets förmöte 18-11-12 

1. Rättning KHR § 6, 2018-09-17 - Har informationen gått fram till de anhöriga 

beträffande att köpa fläktar själva till rummen? 

 

Informationsmaterialet som delas ut vid inflyttning kommer att justeras så det 

blir extra tydligt att brukaren själv ansvara för inköp av t.ex. fläktar. 

Informationen kommer även att ges på anhörighetsträffarna som anordnas ute på 

våra boenden. 

 

 

2. Läggningsdax på alla boenden inom kommunen är för tidigt. Varför? 

 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef, informerar om att man arbetar utefter 

varje individ och framtagen genomförandeplan. Om man som anhörig anser att 

något är felaktigt tar man kontakt med enhetschefen på det aktuella boendet.
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3. Var är rullstolsgungan belägen, som var ett medborgarförslag? 

 

Emma Herloff Örngren, landskapsarkitekt på Tekniska kontoret, svarar: 

”Vi har inte satt upp någon rullstolsgunga då det inte är en helt enkel fråga 

som vi vet hur vi kan lösa. Problemet är att den typen av rullstolsgunga 

som vi har hittat på den svenska marknaden endast får användas under 

uppsikt av vuxna. Övrig tid måste den vara låst då det är stor risk för 

klämskador samt risk för skador om någon står framför gungan när den är i 

rörelse i och med att den är väldigt tung. I Köping har vi inga bemannade 

lekplatser och vi på tekniska kontoret har inte resurser för att hantera 

nyckelutlämning som det ser ut idag.” 

 

  

4. Övergångstället vi rondellen vid från O Learys till pingstkyrkan stort hål i gatan. 

 

Niclas Andersson, arbetsledare på Tekniska kontoret, svarar att översyn och 

arbete kommer att beställas av deras entreprenör. 

 

 

5. Fråga 11 från förra mötet vad har hänt? Å promenaden Dammbron. 

 

Niclas Andersson, arbetsledare på Tekniska kontoret, svara att en översyn 

av dammbron ska vara gjord och att det ska vara okej. 

Hannu Pikki, DHR, berättar att det fortfarande är svårframkomligt på vissa 

håll och när man sitter i rullstol får man lätt grenar och kvistar i ansiktet. 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare, skickar informationen vidare till 

Tekniska kontoret för en ny översyn. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 10  

 

Sammanträdesdagar 2019 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2019 

 

 


