
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2019-05-13 

Handikapprådet  
 

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

Beslutande Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen, vice ordförande 

Gordana Jovanovic (S), utbildningsnämnden 

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

Ritva Sjöholm (S), vård- och omsorgsnämnden 

Ann-Marie Lundin (S), social- och arbetsmarknadsnämnden 

Lars Axelsson, Synskadades Riksförbund (SRF) 

Lars Elgh, DHR 

Irina Axelsson, Demensföreningen 

Zilla Nilsson, KAK:s Fybromyalgiförening 

Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet 

Sture Kautto, Hjärt- och lungsjukas förening 

 

 

Ersättare David Sharp (M) 

Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden 

Hannu Pikki, DHR 

Christina Berglöw, Demensföreningen 

Katarina Eriksson, KAK:s Fibromyalgiförening 

Övriga deltagande Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Agneta Roos, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Daniel Holmvin, kanslichef 

Joshua Bender, Tekniska kontoret 

Pontus Pavlik, Tekniska kontoret 

 

 

Justerare Katarina Eriksson Paragrafer  §§ 3-4 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Sandra Eriksson 

 

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

Ivan Czitrom 

 

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

Katarina Eriksson 
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KHR § 3 

 

Nya kommunala mål 

Daniel Holmvin, kanslichef, deltar på dagens sammanträde för att berätta om det 

kommande arbetet med de nya kommunala målen. Viktiga frågor är bland annat 

skola, omsorg och kvalitet. 

 

Organisationerna framför att det är viktigt att de får vara med och lämna 

synpunkter och idéer vid nybyggnationer av t.ex. badhus och idrottsanläggningar.  

Organisationerna poängterar också vikten med att få återkoppling från 

förvaltningarna på de synpunkter och klagomål som tas upp på sammanträdena 

gällande t.ex. håligheter i marken och framkomlighet etc.  

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

KHR § 4 

 

Frågor från Kommunala handikapprådets förmöte den 15 april 2019 

 

1. Bron mellan torget och Tunadalsparkeringen är i stort behov av 

renovering, stora hål i asfalten. 

 

Tekniska kontoret har tagit emot felanmälan och då bron är i dåligt skick 

kommer reparation att ske. De återkommer med en tidsplan för arbetet. 

Tekniska kontoret ser gärna att man hör av sig till dem, gärna via mejl 

tekniska.kontoret@koping.se , med eventuella synpunkter och tips för att 

snabbare kunna se över de eventuella problemen. 

På dagens sammanträde framkommer även att häcken vid 

Ågärdsgatan/Barnhemsgatan är för hög och man meddelar att det kommer 

att ses över. 

 

  

mailto:tekniska.kontoret@koping.se
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2. Klorhalten i badhuset är för hög. 

 

Marie Brohlin, tf. enhetschef Bad/Hall, och Mårthen Lundmark, 

drifttekniker, meddelar: 

Våra klorvärden ligger inom riktlinjerna för offentliga bad, vi följer 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad. Dessa allmänna råd 

gäller för sådana bassängbad som är till för allmänheten eller som utnyttjas 

av många människor. Angivna riktvärden och kontrollen av dessa är 

tillämpliga för de bassängbad som har ett recirkulerande 

vattenreningssystem med ett desinfektionssystem. Så snart som möjligt 

informeras tillsynsmyndigheten om avvikelser i vattenkvaliten som kan 

innebära en olägenhet för människors hälsa och om vilka åtgärder som 

kommer att vidtas.  

 

Våra rutiner är: 

Vattenprovtagning ur samtliga bassänger (barnbassäng, 

undervisningsbassäng och stora bassängen) 2 ggr/dag där vi mäter fritt 

klor, bundet klor och PH 

Vi okulärbesiktigar grumligheten varje dag. 

Vi bottensuger (dammsuger bassängbotten) 2 ggr i veckan 

Vi spolar filter(avlägsnar smuts mindre partiklar) 2 ggr i veckan 

 

Allt detta görs för att bibehålla bra vattenkvalité 

 

Vi skickar in vattenprover för analys 1 g/månad till Eurofins 

Där man mäter: 

Heterotrofa bakterier 

Pseudomonas Aeruginosa 

COD-Mn 

 

Och analysrapporten blir som ett kvitto på att vattenkvaliteten är god 

Kopior på analyssvar skickas alltid till  

 Tillsynsmyndigheten 

 Drifttekniker 

 Enhetschef 

 Föreståndare 

 

 

 

3. Vilken policy har kommunen vid livets slutskede när det gäller 

demenssjukdomar på boenden? En person som har svårt att svälja – hur 

behandlas de inom äldrevården? 

 

Agneta Roos, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar. 

Vi arbetar ständigt med att alla ska ha ett gott slut i livet oavsett sjukdom. 

Man ger t.ex. läkemedel för smärtlindring, illamående och för att dämpa 

eventuell ångest och man försöker alltid att göra så mycket man kan på 

boendet för att brukaren inte ska behöva åka in och ut till lasarettet. 
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4. Har det gått ut information beträffande fläktarna till anhöriga om vem som 

har ansvaret för detta? 

 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef, berättar att alla ännu inte har fått 

informationen men den kommer att ges på kommande anhörigträffar. Det 

är ett eget ansvar att köpa in t.ex. fläktar till sin egna lägenhet. 

 

 

5. EU-valet – kommer det att fungera med röstningen på boendena? 

 

Daniel Holmvin, kanslichef, informerar om att det kommer att gå att rösta 

på Sorbygården och Ekliden den 20 maj samt på Ängslund och Nygården 

den 21 maj. Övriga boenden har röstning på valdagen den 26 maj. 

 

 

6. Mikrofonfrågan till KHR-mötena – är den löst med fler än 1 st mikrofon? 

 

Mikrofoner och ljudanläggning behöver ses över. Sandra Eriksson, 

nämndsekreterare, skicka över frågan till aktivitetssamordnaren på 

Tunadal. 

 

 

7. Sture Kautto visa lättare övningar för att träna axlar, nacke och rygg med 

hjälp av ett träningsgummiband. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

 


