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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 23 februari 2015, kl 14.00-15.30 

Närvarande:  
Hanna Westman vice ordförande i kommunstyrelsen 
Carola Gunnarsson ordförande i kommunstyrelsen 
Camilla Runerås ledamot 
Marie Öhlund sekreterare  
    

Ordinarie ledamöter 
Ingela Lundin  Föreningen för Autism och Asperger 
Helen Lindermann Sala Demensförening 
Birgitta Rosén Ingen förening 
 
 
1. Föregående minnesanteckningar från 2014-11-12.  

 
2. Kommunens repro 

Repros personal har blivit färre och kan därför inte ha samma kopie-
ringsservice som förut. Det finns planer på att stadsbiblioteket kan ta 
över viss kopieringsservice till föreningar. 
 

3. Arvodering, ersättning för faktiska kostnader för kopiering, fika, 
frimärken etc. 
Fråga från deltagarna i handikapprådet om arvode. I Riktlinjer för re-
gelbundna möten med kommunala handikapprådet i Sala kommun§ 5 
Ersättning står det att reseersättning utgår. Kommunalrådet svarar att 
det är endast vid formella möten enligt Kommunallagen som det utgår 
arvode. Hon tar med sig frågan om arvode till deltagare i handikapprå-
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det. 
 

4. Tillgänglighetsgruppen, rapport 
Tillgänglighetsgruppens arbetar med inventering av affärslokaler i 
Sala. Birgitta Rosén informerar om gruppens arbete. Grundgruppen 
består av Lissie Lindhult, Peter Pollak, Birgitta Rosén och Annika Mag-
nusson. Dom tar in hjälp för inventering där det behövs. Allt ska sedan 
dokumenteras på www.sala.se. Livsmedelsbutiker, Sala centrum, 
Sätrabrunns badhus är inventerade. Nu ska gruppen fortsätta med tu-
ristmål. Det har varit mycket bra bemötande där gruppen har varit och 
inventerat. Andra kommuner har hört av sig om inventeringsarbetet. 
 

5. Nya riktlinjer för färdtjänst, rapport 
Pensionärsrådet och handikapprådet träffades och hade genomgång av 
remissvar från organisationerna. Tjänstemän och förtroendevalda del-
tog i mötet. Uppdraget blev att tjänstemännen ska omarbeta yttrandet 
inför beslut i kommunstyrelsen. 
 

6. Våld mot äldre, vad händer? 
Hemtjänsten behöver veta hur det ser ut i hemmet med tanke på våld 
mot äldre. Personer med demens kan bli våldsamma i hemmet. Hem-
tjänsten ska vara vaksamma på blåmärken etc. 
 

7. Länsträff i Sala 2015 
Planering till hösten 2015. Nya äldreboende på Johannesbergsgatan 2 
är lämplig som lokal för träffen. Ordföranden hör med förra ordfö-
rande Ulrika Spårebo om hennes tankar inför träffen. 
 

8. Skyltar till hjälp för person med bland annat ADHD 
Ingela Lundin föreslår att det sätts upp skyltar som visar hur dörren 
öppnas med förtydligande pil. Ordförande hör med lokalförvaltarna 
om detta. 
 

9. Akutlägenheter 
Det är bostadsbrist vid akutboende. Lokalförvaltarna hyr lägenheter 
hos Salabostäder AB för detta ändamål. 
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10. Demensboende, riktlinje för bemanning, nytt avtal för Bryggeriets 
demensboende 
Avtalet med Attendo Care upphör 2015-12-31. Vård och omsorg håller 
på att se över avtalet som ska upphandlas. 
 

11. Boende Johannesbergsgatan 2, ”ett boende för de svårast sjuka 
med kognitiv svikt” 
Fråga ställs om varför det kallas för demensboende. Camilla Runerås 
svarar att det är inte bara demensboende. Begreppet ett boende för de 
svårast sjuka med kognitiv svikt innebär ett större begrepp och perso-
nalen har då större kompetens där. 
 

12. Information från organisationerna 
Förslag från Ingela Lundin att anordna Saladalen där man bjuder in 
partier, föreningar och organisationer. Ordförande kontaktar arrangö-
ren för Salafestivalen om samarbete. 
 

13. Information från kommunen 
Arbetet med översiktsplanen har börjat med workshop med styrgrup-
pen. Planen ska presenteras på Salamässan. 
 
Man kan lämna yttrande om Idrotts- och fritidsplanen, se www.sala.se. 
 
Beslut om byggnation av två nya LSS-boenden, vid Salberga och på Ja-
kobsberg. 
 

14. Nästa möte 
Måndag 20 april 2015 kl 14.00-16.00 i Gustav Adolfssalen. 
 
Vid anteckningarna 
 
Marie Öhlund 
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