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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 12 februari 2014 

Närvarande:  
Ulrika Spårebo vice ordförande i kommunstyrelsen 
Lars Alderfors ledamot 
Marie Öhlund sekreterare  
Kristina Eriksson transportstrateg 
Annika Magnusson adjungerad 

Ordinarie ledamöter 
Ingela Lundin  Föreningen för Autism och Asperger 
Peter Pollak Sala-Heby Diabetesförening 
Lissie Lindhult  Psoriasisförbundet Västmanlands län 
Siv Holmudd  Strokeförbundet (ersätter Monica Laakso 
 Reumatikerföreningen Sala) 
Jan Berndtsson Dyslexiföreningen 
Gunhild Almlöf  Synskadades Riksförbund 
Anna-Nita Nilsson  Riksförbundet Social & Mental Hälsa 
 
Ersättare 
Anna-Lena Hellblom För. för Utvecklingsstörda barn, ungd o vuxna 
Patrik Svedell  Dyslexiföreningen 
 
1. Föregående minnesanteckningar från 2013-12-05.  

Lissie Lindhult får konstiga utskrifter och Marie Öhlund frågar kom-
munens IT-enhet vad det kan bero på. 
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2. Förslag till reviderade Riktlinjer för handläggning av särskild kol-
lektivtrafik i Sala kommun, färdtjänst 
Transportstrateg Kristina Eriksson informerar om förslaget som har 
skickats på remiss till bland annat Kommunala Handikapprådet. Re-
misstiden utgår den 3 mars 2014. Ändringar: Tillägg gällande special-
fordon, färdtjänst som arbetsresa, avgift för färdtjänst som arbetsresa 
och resa i annan kommun utförare och avgift. 
 

3. Kostnad för färdtjänstresa 
Transportstrateg Kristina Eriksson informerar. Sala kommuns färd-
tjänsttaxa har VL:s busstaxa för kollektivtrafik som utgångspunkt. VL:s 
zonstruktur för Västmanland är utgångspunkt för Sala kommuns färd-
tjänsttaxa, Zon B inom Sala kommun och zon V 3mil utanför Sala 
kommungräns. 
 

4. Silverlinjens ändrade tidtabell 
Transportstrateg Kristina Eriksson informerar. VL har upphandlat fler 
bussar och kombinerar Silverlinjen med linje 66 mot Västerås och linje 
63 från Broddbo. Morgonturen med Silverlinjen mot Ängshagen kan 
vara en gul Axelsson-buss eller en blå Wallers buss.  
 

5. Tätortsutredningen 
Transportstrateg Kristina Eriksson informerar informerar om två för-
slag som kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram. Förslag 1 är att 
Silverlinjen behålls men linjesträckningen ses över och vissa turer och 
tider anropsstyrs. Förslag 2 är att Silverlinjen ersätts med en anrops-
styrd tätortstrafik likt ”Arbogamodellen” fast med fasta hållplatser, så 
kallade flexpunkter. Kommunstyrelsens ledningsutskott den 11 febru-
ari beslutar att skicka ut materialet på remiss till bland annat KPR och 
KHR.  Kristinas bildspel bifogas minnesanteckningarna. 
 

6. Anhörigstöd 
Frågor har kommit från Referensgruppen om anhörigstöd: 
Hur många har anhörigstöd idag?  
Hur ökar behovet år från år?  
Räcker det med 9 timmar per månad?  
Har några fått avslag på ansökan om stöd?  
Hur många har fått boende som garanteras inom tre månader?  
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Hur många har fått avslag?  
Vad tycker de anhöriga?  
Har kommunen något samarbete med pensionärsorganisationer?  
Sekretariatet har kontaktat vård- och omsorgsförvaltningen men inte 
fått något svar. Frågan tas upp på mötet 2014-05-21. 
 

7. Våld mot äldre 
Ärendet utgår och tas upp igen i maj 2014. 
 

8. Kopiator till Föreningarnas Hus 
Ulrika Spårebo har undersökt om kopiator finns i kommunen men som 
inte används. Kommunens kopiatorer/skrivare leasas och används i 
respektive verksamhet.  
 

9. Information till färdtjänstberättigade 
Önskemål från gruppen att information skickas till färdtjänstberättigad 
när beslutet ska förnyas. Denna service har funnits i kommunen förr. 
Lissie Lindhult undrar om ny broschyr ska tas fram om färdtjänst. 
Bättre information önskas på Salas hemsida. 
Ingela Lundin föreslår att de som behöver färdtjänst beviljas tillsvida-
retillstånd. 
 

10. Start av Flexlinjen? 
Se punkt 5 ovan om Tätortsutredningen. 
 

11. Sändning till Referensgruppen 
Sala kommun skickar kallelse, bilagor och minnesanteckningar till le-
damöter och ersättare i Kommunala Handikapprådet. Referensgrup-
pen sköter övriga utskick. 
 

12. Skyltar på parkeringarna i Sala 
Ingela Lundin har synpunkter på att parkeringsskyltar är felvända. Ul-
rika Spårebo föreslår att vår trafikingenjör bjuds in till nästa möte för 
att förklara regler för skyltningen med mera. 
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13. Strategisk plan 2015-2017 
Strategiska planen är kommunens budget och politikernas arbete star-
tar i februari.  
 

14. Dialog om kommande budget och strategisk plan 2015-2017 
Grundförslag  
Förslag från gruppen är att lägga till 15 % i budget hos samtliga för-
valtningar för frågor om funktionshinder. Önskemål att bjuda in KHR 
att diskutera förslag på enkelt avhjälpta hinder bland annat. 
 
Ledsagarservice 
Önskemål om kostnadsfri ledsagarservice vid färdtjänst, promenad, 
handla med mera. Förslag om samarbete med Arbetsförmedlingen. 
 
Tillgänglighetsplan 
Förslag att planen finns på hemsidan, som broschyr, att få en kontakt-
person inom kommunen om tillgänglighet. 
 
Dyslexiutredningen 
Finns någon utredning och hur långt har den kommit? Vilka visioner 
och mål har kommunen, vad händer politiskt och strategiskt undrar 
Jan Berndtsson. Tanke och plan för undervisningen i skola för de som 
har dyslexi. Salas hemsida behöver bli bättre för de med läs- och skriv-
svårigheter. Ulrika Spårebo tar reda på och återkommer i frågan. 

 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 

15. Deltagande i Länsträff för Kommunala Handikappråden i Västerås 
2014-04-03 kl 08.30-12.30 
Deltagare från Kommunala Handikapprådet är Lissie Lindhult, Patrik 
Svedell och Anna-Nita Nilsson.  
 

16. Bokslut 2013 
Ulrika Spårebo informerar om kommunens överskott på 60,2 miljoner 
kronor. 
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17. Kaplanen 
Ulrika Spårebo informerar om reviderad budget 2014 för vård- och 
omsorgsnämnden på 18 miljoner kronor. På Kaplanen ska bland annat 
finnas resursperson, anhörigcenter och anhörigkonsultent. 
Lissie Lindhult informerar om att kontorschef Roger Nilsson från kul-
tur- och fritid har varit och informerat om att Föreningarnas Hus ska 
flytta in på Kaplanen. 
 

18. Nytt LSS-boende  
Det finns behov av att starta projektering av nytt gruppboende för att 
kunna verkställa boendebeslut enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och 
service). Förslaget är att bygga ett nytt LSS-boende om 6 platser på 
Ängshagen. Förslag från Ingela Lundin att kommunen har dialog med 
berörda lokala organisationer hur boendet ska planeras. 

19. Adjungerad 
Lissie Lindhult informerar om att Annika Magnusson är adjungerad i 
Kommunala Handikapprådet under 2014. 
 

20. Mötesdagar 2014 för Kommunala Handikapprådet: 
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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