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Kommunala handikapprådet 

2022-11-17 kl 08:00 
Plats Sottern, kommunhuset 

Deltagare Conny Larsson, ordförande 
Peter Hörlin, 1.e vice ordförande 
Helena Rolandsdotter Blomberg, 
verksamhetschef 
Josefin Bäck, nämndsekreterare 

Astma- och allergiföreningen i 
södra Närke: Siv Pettersson 
Reumatikerföreningen Sydnärke: 
Marina Persson, Ann-Britt 
Persson 
Hörselskadades riksförbund: 
Mikael Jönsson 
Neuroförbundet: Anders 
Axelsson 

1. Mötets öppnande 
Kontroll av närvaro. Mikael Jönsson utses att tillsammans med ordförande justera 
protokollet 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  

3. Genomgång av föregående protokoll.  
Inga kvarstående frågor.  

4. Information från förvaltningen 
Revidering av reglemente. Genomgång av förslaget som kommer att beslutas av 
nämnden den 23 november.  

En bättre uppföljning av frågor behövs, det ska noteras i protokollet vilka frågor 
som ska följas upp och när.  
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5. Information från politiken 
Ledamöter och ersättare, och kontaktuppgifter till dessa, för kommande 
mandatperiod ska meddelas till nämndsekreterare senast den 1 mars. 

En partiuppgörelse mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna 
och Centern har nåtts vilket ger ett majoritetsstyre. Ledamöterna i nämnderna 
utses av kommunfullmäktige i december.  

6. Inkomna frågor 
1. Vi har tagit del av regelverket för uthyrning av lokaler.  Vår huvudsakliga åsikt 
och önskan är att kommunen bör uppmuntra ideellt föreningsliv genom att låta 
oss nyttja dagcentralernas lokaler gratis även vid styrelsemöten. Vi hoppas att ni 
värdesätter vårt arbete inom funktionshindersrörelsen genom att föreslå en 
ändring i regelverket. 

Svar: Ordföranden har lyft frågan med kommunstyrelsens ordförande. Det finns i 
dagsläget ingen planering av ändring av regelverket. Frågan avslutas därmed i 
detta forum, förvaltningen lyfter frågan igen om någon ny information 
tillkommer.  

2. Vi önskar vara med vid planeringen av ny- och ombyggnationer i ett tidigt 
skede. Det kan handla om tidig målplanering men även om byggmaterial, färger 
mm. Vi tror att våra tankar och erfarenheter kan vara värdefulla i många 
avseenden.  

Svar: Förvaltningen tar med sig frågan och återrapporterar på rådets 
sammanträde i mars.  

3. Vedeldning blir alltmer angeläget med tanke på energikrisen. Eftersom 
vedeldning även kan skapa stora problem med förorenad luft och överkänslighet 
vill vi arbeta förebyggande. Hur ser regelverket ut? Vad gäller kring eldning 
utomhus och inomhus? Hur kan man minska utsläppen? Här är det viktigt att få ut 
information om vikten av att elda rätt. Ett sätt kan vara att använda hemsidan och 
tala om vad som gäller och hur man kan elda miljö- och allergivänligt.   

Svar: Information om detta finns på kommunens hemsida. Gemensam 
genomgång av informationen. 

 

7. Mötestider 2023 
2 mars kl 08:00 
11 maj kl 08:00 
14 september kl 08:00 
9 november kl 08:00 
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