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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET  
 

Anteckningarna anmäles i kommun- 
styrelsens ledningsutskott. 

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora torget 1, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
Kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Marie Öhlund 
Förvaltningssekreterare 

marie.ohlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 74 03 
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Minnesanteckningar 5 december 2013 

Närvarande:  
Ulrika Spårebo vice ordförande i kommunstyrelsen 
Lars Alderfors ledamot 
Marie Öhlund sekreterare  
Gunilla Pettersson administrativ chef 
Evelina Söderman enhetschef för gata/park 
Karin Karlsson ordförande i vård- och omsorgsnämnden 

Ordinarie ledamöter 
Ingela Lundin  Föreningen för Autism och Asperger 
Siv Holmudd  Strokeförbundet, ersätter Peter Pollak 
Lissie Lindhult  Psoriasisförbundet Västmanlands län 
Monica Laakso  Reuma 
Jan Berndtsson Dyslexiföreningen 
Gunhild Almlöf  Synskadades Riksförbund 
Anna-Nita Nilsson  Riksförbundet Social & Mental Hälsa 
 
Ersättare 
Birgitta Rosén  utan förening 
Patrik Svedell  Dyslexiföreningen 
 

13. Presentation av deltagarna. 
 

14. Föregående minnesanteckningar från 2013-09-26. 
 

15. Halkbekämpning och Framkomlighet på trottoarer 
Evelina Söderman visar bildspel om snöröjning i Sala kommun. Bild-
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spelet bifogas minnesanteckningarna. 
 
Politiskt beslut 2011 att gator och gång- och cykelvägar ska snöröjas 
vid 5 cm snö. 
 
Snöbortforsling är budgeterat till en gång per år och kostnaden är 
200.000 kronor. 
 
Tipsa Evelina om dålig snöröjning, dålig sikt eller missad sandning, 
tfn 0224-74 75 01 eller felanmälan tfn 0224-74 75 06. 
 

16. Referensgruppens kostnader 
Skicka e-post till gunilla.pettersson@sala.se så kan hon ordna med ut-
skrifter av material. 
 

17. Färdtjänstfrågor 
Ulrika informerar om möte den 4 december 2013 och att arbetet på-
går med att se över riktlinjer för färdtjänst. Ska vara klart våren 2014.  
 
Per-Olov Rapp har haft möte med handläggare på samhällsbyggnads-
kontoret och deras chef Magnus Muhr Holmberg där man tagit upp 
frågan om färdtjänst. Ett datasystem är inköpt för att hantera färd-
tjänstkort. Programmet ska kunna påminna om när det är dags att 
ansöka om nytt färdtjänstkort.  
 
Sala kommuns färdtjänsttaxa har VL:s busstaxa för kollektivtrafik 
som utgångspunkt. Avgiften för färdtjänst beräknas utifrån enkelresa 
i kollektivtrafiken med en koefficient på 1,5 där lägsta avgift idag är 
33 kronor. Avgiften för medresenär beräknas utifrån enkelresa i kol-
lektivtrafiken med en koefficient på 3. 
 
Synpunkter framförs om enklare text på Salas hemsida om färdtjänst 
och att broschyren om färdtjänst bör uppdateras. 
 
Färdtjänstgrupp har funnits där representanter från de olika organi-
sationerna haft en kontaktperson på kommunen för att få information 
om ändringar med mera. 
 

mailto:gunilla.pettersson@sala.se
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18. KommunLex AB 
Karin Karlsson informerar om KommunLex AB. Företaget har grans-
kats i TV-programmet Kalla Fakta. Företaget har anlitats av Sala 
kommun för utbildning inom LSS. Chefer ansvarar för att personalen 
får den utbildning som behövs, politiker är med i dessa beslut. Kom-
munLex AB har använts av vård- och omsorg, VOF, vid fem tillfällen 
under 2010-2012 och av skolförvaltningen vid två tillfällen. Total 
kostnad för VOF för 2010-2012 är 36.360 kronor. 
 
J P Socialnet är en webbaserad tjänst som är för alla handläggare. Där 
kan man se domar som är prejudicerande och detta är en webbtjänst 
som VOF använder. Kostnad för licensen är 125.000 kronor per år.  
 

19. Anhörigstöd 
I maj 2013 hölls ett seminarium om anhörigstöd med organisationer 
och Sala kommun. Anhörig som vårdar i hemmet kan söka avlösar-
service hos VOF. Synpunkter framförs om att det finns för få boende-
former i Sala kommun. Efter beslut om bistånd har kommunen tre 
månader på sig att ordna boende. 
 

20. Våld mot äldre 
Ärendet utgår och tas upp igen i februari eller maj 2014. 
 

21. Reviderad budget 
Inför budgetarbetet 2015 vill Ulrika Spårebo och Lars Alderfors föra 
dialog med organisationerna som får ta fram önskemål om vad som 
bör prioriteras vad gäller funktionshindrade. Detta behandlas på mö-
tet den 12 februari 2014. 
 
I Strategisk plan 2014-2016 beslutas att ge i uppdrag till kommunsty-
relsens förvaltning i samarbete med VOF att presentera förslag till 
hur trygghetsboende för äldre kan etableras i anslutning till Björk-
gården i Västerfärnebo, Lindgården i Kila och i Ransta.  
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ÖVRIGA FRÅGOR 
 

22. Den som behöver hjälp med att överklaga ett beslut från vård- och 
omsorg kan kontakta enhetschef Klas-Göran Gidlöf, tfn 0224-74 90 11 
eller e-post klas-goran.gidlof@sala.se eller besöka Medborgarkon-
toret i Rådhuset vid Stora Torget.  
 

23. Synpunkter framförs till Karin Karlsson om att funktionshindrade 
bör vara med när personal utbildas i bemötande mot kund. 
 

24. Nästa möte blir i Gustaf Adolfsalen i Rådhuset torsdag den  
2014-02-12, kl 14.00. Dialog om budget 2015. 
 
Mötesdagar 2014 för Kommunala Handikapprådet: 
2014-02-12 
2014-05-21 
2014-08-20 
2014-11-12 
 
Tid och plats: Gustav Adolfssalen i Rådhuset, kl 14.00-16.00. 
 

Vid anteckningarna 
 
 
 
Marie Öhlund 
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