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Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 – 16.30 

Beslutande Pehr Magnusson, SN, ordförande 
Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande 
Elisabeth Holmer, SN 
Håkan Abrahamsson, KS 
Sven-Erik Sjöstrand, KS 
Hans Stifors, BN 
Kjell Carlström, CF 
Tommy Karlsson, NHR 
Birgitta Berg, RSMH 
Leif Nilsson, SRF 
 

Övriga deltagande Bengt Marntell, samhällsbyggnadschef 
Lars Jansson, socialchef 
Bertil Ek, NHR 
Karl Gustav Berg, RSMH 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 
 

 

Utses att justera 

 

Linda Gottschalk 

 

Paragrafer 

 

§§ 18-24 
  

 

 

 

 
 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

   

  Eva-Mona Welther Stjernfeldt 
 
 
 

 

 Ordförande   
  Pehr Magnusson  

 
 
 

 

 Justerande   
  Linda Gottschalk  
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KHR § 18 

Vid dagens möte är det problem att öppna skåp där hörselslingan 
förvaras. Trots flera personers försök att öppna skåpet lyckas det 
inte, varför hörselslingan inte är tillgänglig under mötet. 

  
_______ 
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KHR § 19 

Tema:  

Halkbekämpning och snöröjning samt svar på 
tidigare frågor 
Samhällsbyggnadschef Bengt Marntell svarar på frågor. 

Hur håller man rent/vallfritt på gång- och cykelvägarna samt 
vilka vägar och gång/cykelvägar prioriteras vid snöfall? 

Vid snöröjning går man efter gatunummer och lägger ett år 
upp snön på udda nummer, nästa år på jämna nummer. 
Kommande vinter är det udda nummer som ska skottas. 

Blir det problem med snövallar vid t.ex. övergångsställen får 
man ta in lastbilar och köra bort snön. 

Hur mycket snö ska det komma innan man snöröjer? 

Kommunfullmäktiges beslut är 3 cm på gång- och 
cykelvägar, 8 cm på gator. 

För väg 108 gäller Vägverkets regler och då blir det dyrare 
för kommunen. 

Hur och när halkbekämpar man och vad halkbekämpar 
man med? 

Man sandar med krossten på cykelvägar och saltar på 
vägar. Avfarten från väg 21 saltas och sandas ner till 
Perstorp AB, samt på Spjutserödsvägen upp mot Köpinge 
by. Det gäller även backen från järnvägsstationen ner till 
Oderljungavägen. Man sandar inte på nätterna. 

Vad ligger på kommunens ansvar och vad är 
fastighetsägarens ansvar? 

Fastighetsägaren ansvarar för trottoarerna. Kommunen 
informerar fastighetsägarna varje år. Det finns remsor där 
fastigheterna inte går ihop och då skottar kommunen där. 

Linda Gottschalk efterlyser spridning om regler för vad som 
gäller och vem som har rätt till snöröjning. 

Tommy Karlsson informerar om att man kan få hjälp från 
Lillarydsverkstaden till en kostnad av 75 kr/tim inkl moms. 
Avgiften kommer nästa år att höjas till 100 kr/tim. 

Enligt Bengt Marntell finn regler och information om 
snöröjning på hemsidan liksom information om 
Lillarydsverkstaden.  

Birgitta Berg ställer frågan hur man gör med information till 
dem som inte har tillgång till dator.  
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KHR § 19, forts. 

Bengt Marntell åtar sig att be Lillarydsverkstaden skriva ut 
information från hemsidan och skicka ut till Kommunala 
Handikapprådets ledamöter. 

Hur gör man om någon inte snöröjer/halkbekämpar, finns 
det någon man ringer till? 

Det är tveksamt om kommunen har några medel att beivra 
detta. Det är mer en polisiär sak. 

Om någon ramlar pga halkan, vems är ansvaret och var 
vänder man sig? 

På kommunal mark är det kommunens ansvar. Ibland 
måste det sandas flera gånger. Men halkbekämpningen är 
också en prioriteringsfråga. Man börjar med vägar till 
industrin, sedan i centrum. Kommunen plogar hela ICAs 
parkering, även om ena delen tillhör ICA.  

Kommunen har en försäkring. Blir man skadad pga halkan 
får man skriva till kommunen och anmäla skadan.   

 

Handikapprådet beslutar 
att  finna frågorna på dagens tema besvarade. 
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KHR § 20 

Frågor till Handikapprådet 
Skrivelse har inkommit från Handikapprådets organisationer  
till Handikapprådet.  
 
Vem är det som ska ta över bostadsanpassningen  
och handikapparkeringstillstånden när nuvarande 
bygglovshandläggare slutar? 
 
Bengt Marntell svarar på frågan.  
Tills att ny befattningshavare utsetts har Karin Söderholm hand 
om och driver bostadsanpassningsfrågorna. Liksom tidigare 
handlägger hon ärenden om handikapparkeringstillstånd. Hon 
har även hjälp av stadsarkitekt Mentor Demjaka. 

 
 

Handikapprådet beslutar  
att tacka för informationen och finna frågan besvarad. 

_______ 
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KHR § 21 

Information från föreningar, nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen:  Håkan Abrahamsson informerar om 
aktuella ärenden från Kommunstyrelsen. 

Socialnämnden:  Pehr Magnusson informerar från 
Socialnämnden. Nämnden visar ett positivt resultat för halvåret. 
Verksamhetscheferna är på plats och nämnden arbetar med 
fortsatt översyn av verksamheten. 

Byggnadsnämnden:  Hans Stifors informerar om 
bostadsanpassning och parkeringstillstånd. 

Linda Gottschalk meddelar att bygglovshandläggaren tyvärr inte 
hunnit med alla ärenden innan han slutat. 

Röda korset:  Sven-Erik Sjöstrand informerar om att Röda korset 
har en ny mötesplats (Kupan) på Köpmangatan 4 samt att man 
har 75-årsjubileum den 11 oktober. 

Kjell Carlström meddelar att hissen utomhus på badet inte 
kommit på plats denna sommar trots att man lovat. 

 

Handikapprådet beslutar  
att tacka för informationen  

_______ 
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KHR § 22 

Förslag till tema för nästa sammanträde 
Funktionshinder i skolan 

Information från Lillarydsverkstaden 

 

Handikapprådet beslutar   

 
att  bjuda in representanter från skolan och Lillarydsverkstaden 

för att informera och svara på frågor. 
_______ 
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KHR § 23 

Övrigt 
Linda Gottschalk efterlyser klara regler hur man ersätter t.ex. 
handikapparkeringsplatser vid olika evenemang i 
kommunen. 

Hans Stifors besvarar frågan. Om man måste använda en 
handikapplats ska man se till att det finns ersättningsplatser. 
Vid senaste evenemang fanns två extra handikapplatser. 

  

Handikapprådet beslutar 
att  finna frågan besvarad. 
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 KHR § 24 

Nästa möte 
Nästa möte blir måndag 3/12 kl. 15.00 

 

 


