
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Datum 

2019-09-23 

Handikapprådet  
 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 16.35 

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 

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

Lars Elgh, DHR 

Ann-Margreth Persson, Strokeföreningen Västra Mälardalen 

Irina Axelsson, Demensföreningen 

Zilla Nilsson, KAK:s Fybromyalgiförening 

 

 

 

Ersättare Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen 

Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden 

Hannu Pikki, DHR 

Christina Berglöw, Demensföreningen 

Ronny Ring, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK 

Övriga deltagande Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

 

 

Justerare Zilla Nilsson Paragrafer  §§ 5-6 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Sandra Eriksson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Zilla Nilsson 
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KHR § 5 

 

Frågor från Kommunala handikapprådets förmöte den 2 september 
2019 

 

1. Har det gått ut information beträffande fläktarna? Det skulle tas upp på 

anhörighetsmöten på alla boenden. Är detta gjort? 

 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef, svara att informationen har gått ut 

till brukare och anhöriga om att man själv ansvarar för att köpa in fläktar. 

 

 

2. Vad säger huvudskyddsombudet om detta? 

 

Oavsett vart/hur man bor är det brukarens egna lägenhet och denne 

bestämmer själv om han/hon vill ha en fläkt eller inte. 

 

 

3. Vad är det för policy för rökare på boendena – hyresgäster och personal? 

 

Som hyresgäst har man rätt att röka i sin lägenhet och det gäller inget 

rökförbud på boendenas uteplatser. Gällande personalen gäller rökfri 

arbetstid. 

 

 

4. Hur ser köerna ut till boendena nu till hösten? 

 

I dagsläget väntar 10 personer på plats i äldreboende och till 

demensboende väntar 19 personer.  

I genomsnitt under året har 15-25 personer stått i kö. 

 

 

5. Är det inte viktigt att de som har hand om medicinerna på boendena är 

kunniga i svenska språket? 

 

Det är viktigt med språkförståelse och alla medarbetare får inte delegering 

av läkemedel. 

 

 

6. Har det gjorts något åt mikrofonerna på Tunadal? 

 

På dagens sammanträde var skåpet till mikrofonerna låst och endast en 

mikrofon fanns att tillgå. 

Organisationerna meddelar att de inte längre får låna hörslingan i 

grupprummen och ombeds att ta kontakt med Anna-Karin Andersson, 

hälso- och sjukvårdschef, för vidare diskussion. 
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7. Hannu Pikkis fil beträffande översyn av yttre miljö. (Se bilaga 1) 

 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare, har skickat över handlingarna till 

Tekniska kontoret och tar med eventuella svar till kommande 

sammanträde. 

 

 

8. Tillgängligheten vid EU-valet 2019, Elundskolans vallokal: 

- Varför var det inte gjort något åt kanten framför entrén? 

- Varför är inte dörren utrustad med dörröppnare så att alla har chans att 

rösta? 

- Var fanns skärmen som skulle stå på bordet? 

Allt det här skulle vara ordnat, men inte. Är det meningen att 

funktionshindrade inte skall rösta? Kan ansvarig person inom Köpings 

kommun svara på det som blev lovat efter förra valet? 

 

Svar från Daniel Holmvin, kanslichef: 

”De som ordnar i själva vallokalen har ansvar för att den är anpassad för 

alla t.ex. de som nyttjar rullstol. Innan valet har även två personer från 

kommunen åkt ut för att inspektera lokalernas tillgänglighet samt trygghet. 

Lokalerna skall vara anpassade ur tillgänglighetssynpunkt för alla med 

t.ex. ramp. Det är KBAB som ansvarar för detta.” 

 

Elizabeth Salomonsson, ordförande, informerar även om att alla 

valförrättare går en utbildning innan valet. 

 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 
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KHR § 6  

 

Övrigt 

Hannu Pikki, DHR, har inkommit med en fråga gällande hissen i KB-hallen då 

den var låst vid ett evenemang den 6 september 2019 och det inte gick att komma 

upp till handikappläktaren.  

Suzana Macuh, Kultur och folkhälsa, svarar att hissen var trasig vid det aktuella 

datumet och att man hade pratat med basketlaget. Patrik Nilsson, vaktmästare, 

kommer fortsättningsvis även att sätta upp en skylt när hissen är ur funktion. 

 

Det är ofta få närvarande vid organisationernas förmöten och man ser gärna att 

fler organisationer deltar för att kunna lyfta fram frågor och synpunkter till 

handikapprådets sammanträden. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 

 


