
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Datum 

2020-02-17 

Handikapprådet  
 

Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 – 17.00 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande 

Agneta Sellholm (M), samhällsbyggnadsnämnden 

Gordana Jovanovic (S), utbildningsnämnden 

Karl-Ivan Wiklund,  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 

Katarina Eriksson, Reumatikerförbundet (R) 

Ann-Margret Persson, Strokeföreningen Västra Mälardalen 

Zilla Nilsson, KAK:s Fibromyalgiförening & Reumatikerförbundet 

Sture Kautto, Hjärt- och lungsjukas förening i KAK 

 

Ersättare Ivan Czitrom (L), kommunstyrelsen 

David Sharp (M), kultur-, fritid- och folkhälsonämnden 

Gunvor Sharp (M), vård- och omsorgsnämnden 

Per Norin (KD), social- och arbetsmarknadsnämnden 

Hannu Pikki, DHR 

Christina Berglöw, Demensföreningen 

Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgiförening 

 

Övriga deltagande Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Kari Anttila, fastighetsansvarig 

Justerare Ann-Margret Persson Paragrafer §§ 1 

Justeringens tid och plats Köping den 

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

Annasarah Pavasson 

 

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

Elizabeth Salomonsson 

 

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

Ann-Margret Persson 
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KHR § 1  

 

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 27 januari 
2020 

 

1. Lägesrapport angående badhusbygget. 

 

Allt är gjutet och nu återstår kakel/klinkers med mera. Om allt går enligt 

plan ska allt vara klar till den 1 oktober 2020. 

 

 

2. Låta handikapporganisationerna prova bassänger och de övriga 

faciliteterna. 

 

Bassängerna kan provas tidigast 1 oktober 2020 när byggnationen är klar. 

 

 

3. Nyckelbergsbron – på sidan om den efter ån finns bord och stolar. Ska det 

sättas staket framför så folk inte trillar i ån? 

 

VME, Västra Mälardalens energi och Miljö, inkommer med skriftligt svar 

efter sammanträdet: 

VME bedömer inte att staket är nödvändigt på den här platsen med hänsyn 

till kommunfullmäktige beslut Kf § 104 Dnr. 1994.276. Enligt detta beslut 

ska det finnas staket vid preciserade sträckor: utefter västra sidan Valstaån 

vid Ågärdet och båda sidor Köpingsån mellan Torggatan och Nygatan. 

Eventuella säkerhetsåtgärder kan uppmärksammas även på andra sträckor 

där lekplatser, frekventerade skolvägar eller motsvarande ligger i 

anslutning till vattendrag. Sittplatsen är väl avgränsad med en upphöjd 

stålkant mellan stenmjölsytan och den omgivande naturmarken. 

 

Under sammanträdet ges förslag av organisationerna att flytta på borden. 

 

 

4. S:t Olovsgården – vid ingången mot gamla sparbankshuset finns det en 

stolpe som det är lätt att gå in i speciellt för synskadade. 

 

VME, Västra Mälardalens energi och Miljö, inkommer med skriftligt svar 

efter sammanträdet: 

Stolpar och vägmärken är korrekt placerade med hänsyn till cykelvägen 

och övergångsstället som ska gå över Stora Kyrkogatan. För att göra dessa 

mer synliga är det möjligt att komplettera stolparna med blå/vita reflexrör. 
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5. Hur skall rörelsehindrade ta sig upp till läktaren för att titta på 

idrottsarrangemang vid IP:s stuga? Det ligger grus som inte är lätt att ta sig 

fram på med rullatorer och rullstolar m.m. Varför är det inte asfalterat 

ända fram till läktaren och varför är det så dåligt upplyst där? 

 

Anders Ericsson, Kultur- och folkhälsoförvaltningen, svarar: 

Jag har inte fått in rapporter/klagomål gällande frågan, därav ingen 

specifik åtgärd på just detta. Förslag är att det görs en officiell skrivelse in 

till Kultur- och folkhälsoförvaltningen, från föreningen/ar eller 

medborgarförslag. 

 

 

6. Vad händer med Folkets hus? (Önskemål om att bjuda in Jan Bölja för 

frågor gällande bland annat toaletter, grindar och diverse planer för 

framtiden.) 

 

Jan Bölja fick förhinder till dagens sammanträde men har bjudits in till 

handikapprådets sammanträde den 18 maj för att svara på frågorna. 

 

 

Beslut 

Kommunala handikapprådet beslutar 

 

att notera informationen 


