
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2019-02-18 

Handikapprådet  
 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 17.15 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 

Hans Winberg (S), samhällsbyggnadsnämnden 

Gordana Jovanovic (S), utbildningsnämnden 

Karl-Ivan Wiklund (S), kultur-, fritid- och folkhälsonämnden 

Ritva Sjöholm (S), vård- och omsorgsnämnden 

Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF) 

Lars Elgh, DHR 

Ann-Margreth Persson, Strokeföreningen västra Mälardalen 

Irina Axelsson, Demensföreningen 

Zilla Nilsson, KAK:s Fybromyalgiförening 

Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet 

 

 

Ersättare Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen 

Agneta Sellholm (M), samhällsbyggnadsnämnden 

Susanne Arvidsson (SD), utbildningsnämnden 

Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden 

Hannu Pikki, DHR 

Christina Berglöw, Demensföreningen 

Katarina Eriksson, KAK:s Fibromyalgiförening 

Övriga deltagande Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

 

Justerare Irina Axelsson Paragrafer  §§ 1-2 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Annasarah Pavasson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Irina Axelsson 
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KHR § 1 

Val av vice ordförande 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att utse Ivan Czitrom till vice ordförande i kommunala handikapprådet 

 

 

 

 

KHR § 2 

 

Frågor från Kommunala handikapprådets förmöte 2019-01-28 

1. Angående värme och kyla på äldreboenden inom Köpings kommun. Det regleras 

av Socialstyrelsens rekommendationer. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a22abd3cdc1042e195d50fe

4484a7fb9/temperatur-inomhus.pdf Speciellt kapitel 5,6,7 och 8 som vi vill 

referera till. 

 

Organisationerna önskar bättre information till anhöriga om att de boende själva 

har ansvaret för sin egen lägenhet och för att utrusta med tex fläktar om det blir 

en varm sommar. 

 

 

2. Sorbygården Munktorp. Inomhusventilationen suger in rök utifrån när grannarna 

eldar i spisar och pannor, måste åtgärdas. Har det hänt något med detta? 

 

Ylva Eriksson, enhetschef, svara att detta är ett återkommande problem och att 

hon för något år sedan var i kontakt med Miljökontoret som skickade ut lappar i 

villaområdet om att rök från vedeldade pannor känns av/stör inne på Sorby. Man 

uppmanade hushållen i närheten att elda på rätt sätt och med lämplig ved. Ylva 

kommer att kontakta Miljökontoret igen om be dem skicka ut informationen 

igen. 

 

 

3. Anhörigträffar på Rosendal vad har hänt?   

 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef, svarar att Rosendal har tidigare haft 

anhörigträffar våningsvis men kommer nu till våren att ändra på sitt koncept. 

Det finns inget datum utannonserat för anhörigträff men det kommer att bli en 

där demensteamet även är inbjudna. 

 

                                                                                  

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a22abd3cdc1042e195d50fe4484a7fb9/temperatur-inomhus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a22abd3cdc1042e195d50fe4484a7fb9/temperatur-inomhus.pdf
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4. Övergångsstället vid pingstkyrkan ej åtgärdat. Varför?   

 

Niclas Andersson, Tekniska kontoret, meddelar att övergångsstället vid 

Pingstkyrkan kommer att åtgärdas så fort vädret tillåter.  

                                                        

 

5. Snöröjning är mycket dåligt vid övergångsställen och på trottoarer.     

 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, ber organisationerna att ta kontakt med 

Tekniska kontoret när det är problem med snöröjningen. Då kan man direkt 

informera om vart behovet finns.  

 

                                 

6. Tillgänglighetsguiden vad har hänt?  

 

Ingenting nytt finns att rapportera. 

 

                                                                                     

7. Ingen rapport från ansvarig för valskärmar inom Köpings kommun.    

 

Kajsa Landström, kommunsekreterare, meddelar att samtliga vallokaler hade 

tillgång till både valskärmar på ben för stående personer och bordvalsskärmar. 

Det var upp till varje vallokal att själva ställa upp bordvalsskärmar vid behov. 

Organisationerna poängterar att alla på våra äldreboenden ska ha rätt att rösta på 

ett enkelt sätt. 

 

                                    

8. Är ingången till Karlbergsskolan åtgärdad?  

 

Inne i skolan, ner till matsalen, är rampen för brant. 

Sandra Eriksson, sekreterare, tar kontakt med Karlbergsskolan för att se om 

problemet är åtgärdat. 

  

                                                                               

9. Finns det några tankar angående gemensam lokal för handikapporg.?   

 

Det står fritt för intresseorganisationerna att ha en gemensam lokal. 
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10. Lägesrapport för nya badhuset?    

 

Kari Anttila meddelar att det inte finns något nytt i nuläget och att allting 

flyter på enligt plan. 

Organisationerna önskar få se ritningarna på nya badhuste på kommande 

sammanträde.                                                                                           

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 


