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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 21 maj 2014 

Närvarande:  
Ulrika Spårebo vice ordförande i kommunstyrelsen 
Marie Öhlund sekreterare  
Jenny Julin trafikingenjör 
Evelina Söderman enhetschef gata/park 
Kristin Hedman stadsträdgårdsmästare 
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 
Doris Palm Synskadades Riksförbund 
 
21. Föregående minnesanteckningar från 2014-02-12.  

 
22. Information om trafikskyltar 

Jenny Julin svarar på synpunkt från Ingela Lundin om felvända skyltar i 
Sala centrum på 3-timmarsparkeringar. Jenny tar upp frågan med en-
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het gata/park. 
Jenny informerar kort om sina arbetsuppgifter, bland annat avstäng-
ning av gator, lokala trafikföreskrifter, hastighetssänkningar och has-
tighetsökningar, svara på remisser om trafik, farthinder, parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade, boendeparkeringstillstånd med mera. 
 
Jenny lovar att se över skyltning bakom Åkrahallen som ska varna för 
gång- och cykelväg och om handikapparkering på Ringgatan. 

 
23. Plogning och sandning 

Evelina Söderman informerar om plogning och sandning utanför pri-
vata fastigheter. Evelina har tagit kontakt med samhällsbyggnadskon-
toret om att skriva åläggande till fastighetsägare som inte sköter skott-
ning och sandning.  
 
Hon uppmanar att vi hör av oss till henne om dålig skottning och sand-
ning så att hon kan skicka informationsbrev till fastighetsägaren. 
 

24. Information om Stadsparken 
Kristin Hedman informerar om ett utvecklingsprojekt i Stadsparken. 
Målsättningen är att få till en trevlig entré till Stadsparken, fler parke-
ringsplatser, aktivitetstorg för ungdomar och en servicebyggnad med 
kiosk/café i närheten av lekparken. Ledorden är tillgänglighet för alla, 
säkerhet och användarvänlighet. 
 
Tidplanen är utredningsskiss till kommunstyrelsens ledningsutskott 
17 juni 2014, bygghandlingar klara i höst och byggstart nästa vår. 
Detaljplanearbete pågår samtidigt för Stadsparken. 
 
Vad ska vi tänka på i det fortsatta arbetet undrar Kristin? 
Handikapplatsparkering för bil med ramp, cykelparkering, barnvagns-
parkering i lekparken, skyltar för synskadade med flera. 
 
Rådet önskar ett studiebesök i Stadsparken i augusti 2014. 
 

25. Tillgänglighetsarbete i praktiken och på hemsidan 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 19 maj 2014 om en digi-
tal agenda. Kommunen arbetar aktivt med en bättre och tillgängligare 
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hemsida  och mer lättlästa protokoll. 
 

26. Redovisning av KommunLex 
Ulrika Spårebo informerar om att kommunen har köpt kurshjälp av 
KommunLex under 2010-2011 för 45.450 kronor, skolan har köpt två 
kurstillfällen och vården har köpt fem kurstillfällen. 
 

27. Rapport från Länsträff för KHR i Västmanland 
Lissie Lindhult, Patrik Svedell, Anna-Nita Nilsson och Ulrika Spårebo 
har varit på länsträff i Västerås 2014-04-03. Där bestämdes att Sala 
anordnar nästa länsträff 2015. 
 

28. Enkät från Handisam 
Ulrika Spårebo återkommer i frågan. 
 

29. Information 
Våld mot äldre  
Information kommer i augusti 2014. 
 
Riktlinjer för färdtjänst 
Remisstiden har gått ut och synpunkter från KHR och KPR har lämnats 
in gemensamt. 
 
Tätortsutredningen 
Remisstiden har gått ut. Beslut i kommunstyrelsen 8 maj 2014 att anta 
förslag 1 som innebär att Silverlinjen behålls som den är, ny tidtabell 
börjar gälla i december 2014. 
 
Detaljplan för kvarteret Kaplanen 
Remisstiden har gått ut, ska antas i juni 2014. 
 
Vallokaler 
Alla vallokaler är tillgänglighetsanpassade. 
 
Flytt av Föreningarnas Hus 
Lissie Lindhult informerar om möte med kommunledning och Sala-
bostäder AB:s VD. Lissie lämnade över en sammanställning från alla 
berörda föreningar om möteslokaler, kontor och arbetsplatser som 
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önskas. Ulrika Spårebo har diskuterat med lokalförvaltarnas Åsa Eriks-
son att alla ska vara med i processen. Nu inväntas Salabostäder AB:s 
förslag på ombyggnad som ska påbörjas efter sommaren 2014. 
 
Stolpar 
Ulrika Spårebo informerar om Stolpjakten som går ut på att leta reda 
på 100 utplacerade stolpar på både lätta och svåra ställen. Du marke-
rar med din telefon eller på en karta vilka stolpar du har hittat. En bra 
motionsaktivitet som passar alla. 
 
Äldreplanen 
Kommunala Handikapprådet inbjuds att boka möte med projektledare 
Per Skog. Dialogmöten ska hållas, remiss går ut i januari 2015, med-
borgardialog i mars 2015, ska beslutas i maj nästa år. 
 
Parlamentariska gruppen 
Inför ny mandatperiod ses alltid den politiska organisationen över. 
Förslag finns att både Kommunala Handikapprådet och Pensionärsrå-
det ska ligga kvar under kommunstyrelsen. Ärendet ska beslutas i 
kommunfullmäktige 26 maj 2014. 
 
Järnvägsstudien 
Handikapprådet ska utse två till tre personer som ska vara med i en 
förstudie om järnvägsområdet. Det är ett samarbete med Trafikverket 
och första mötet är 11 juni 2014. 
 

30. Hur jobbar vi vidare med Kommunala handikapprådet 
Ulrika Spårebo ställer frågor som hur går vi vidare, vilken uppgift har 
handikapprådet, vad händer här näst. Vad är syftet? Hur blir vi  ett ak-
tivt råd. 
I augusti 2014 har vi workshop, informerar om våld mot äldre och ev 
gör ett studiebesök i Stadsparken. 
 

31. Journaler på nätet 
Projektledare Jens Glaveby från Landstinget Västmanland kan bjudas 
in till möten med organisationer och politik för att informera om jour-
naler på nätet. 
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32. Mötesdagar 2014 för Kommunala Handikapprådet: 
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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