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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 20 april 2015, kl 14.00-16.10 

Närvarande:  
Hanna Westman vice ordförande i kommunstyrelsen 
Carola Gunnarsson ordförande i kommunstyrelsen 
Camilla Runerås ledamot 
Marie Öhlund sekreterare  
Lena Nyström verksamhetschef vård och omsorg 
Jeanette Ek enhetschef vård och omsorg 
Anneli L Sundin verksamhetschef vård och omsorg 
Martina Preinitz enhetschef vård och omsorg 
Per Skog säkerhets- och energirådgivare 
Evelina Söderman enhetschef tekniska kontoret 
Jenny Sivars miljöingenjör    

Ordinarie ledamöter 
Ingela Lundin  Föreningen för Autism och Asperger 
Helen Lindermann Sala Demensförening 
Patrik Svedell Dyslexiföreningen 
Birgitta Rosén Ingen förening 
Gunhild Almlöf Synskadades Riksförbund 
 
Ersättare 
Margret Karlsson Sala Demensförening 
Doris Palm Synskadades Riksförbund 
 
 
1. Närvaro. 
2. Föregående minnesanteckningar från 2015-02-23.  
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Punkt 6 Våld mot äldre. Utbildning av hemtjänstens personal behövs 
anser handikapprådets ledamöter. Ordförande föreslår att ärendet tas 
upp på möten med Brottsförebyggande rådet med flera. 
 
Punkt 8 Skyltar till hjälp för person med bland annat ADHD. Per Skog 
tittar på förslag tillsammans med förslagsställaren Ingela Lundin. 
 

3. Ersättningar 
Kommunstyrelsens ledningsutskott har diskuterat hur riktlinjer ska 
läggas upp. Handikapprådet blir remissinstans. Ledamöterna framför 
att det är bra att rådet är organiserat under kommunstyrelsen. 
 

4. Återrapport från Diabetesföreningen 
Svar från Diabetesföreningen lämnas för diarieföring och kopia sänds 
till handläggare på vård och omsorg. Det gäller hemtjänstpersonalens 
utbildning i behovet av regelbundna näringsintag i samband med insu-
linbehandling. 
 

5. Nya riktlinjer för färdtjänst 
Referensgruppen har haft möte om de senaste ändringarna i förslaget. 
Omarbetning av underlaget pågår. 
 

6. Tillgänglighetsgruppen, rapport 
Tillgänglighetsgruppens arbetar med inventering av affärslokaler i 
Sala. Birgitta Rosén informerar om gruppens arbete. Arbetet ska do-
kumenteras på www.sala.se. Intresserade får gärna anmäla intresse att 
delta i inventeringsarbetet till Birgitta Rosén. 
 

7. Typsnitt och teckenstorlek i kommunens utskick 
Ledamöterna önskar att kommunen ändrar i brevmallen så att tecken-
snittet blir större. Handlingar som skickas från kommunen bör vara 
tillgänglighetsanpassade med tanke på synsvaghet osv. Ordförande tar 
reda på hur man enklast förstorar texten i brevmallarna eftersom det 
finns en grafisk manual som måste följas i Sala kommun. 
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8. Uppfart till gång- och cykelplan vid Åkrahallen och Redovisning 
av tillgänglighetsarbete 
Enhetschef Evelina Söderman tar upp frågan med fastighetsägaren ICA 
om problem med anslutande gång- och cykelväg både på fram- och 
baksidan av byggnaden. 
 
Evelina redovisar om tillgänglighetsarbete på gata/park: 
Nedsänkta passager markerade med kontrastplattor är åtgärdat under 
2014. 
Snöröjning av gång- och cykelstråk görs före gator. Ett projekt som på-
går är att bygga ihop gång- och cykelbanor. Gång- och cykelbanenätet 
blir tätare och snöröjning kan göras av längre sträckor som ingår i nä-
tet. 
Cykelpumpar ska sättas upp vid resecentrum och vid Ransta station. 
 

9. Tågtidtabeller och skyltar samt ljus vid biljettautomaterna på 
järnvägsstationen 
Jenny Sivars tar med sig frågan till SJ.  
 

10. Kontinuitet inom hemtjänsten. Inte mer än 8 besök av olika assi-
stenter från hemtjänsten per tvåveckorsperiod 
Lena Nyström och Jeanette Ek informerar om hur planeringen av de 
som har hemtjänst går till. Planerarna försöker se till att det blir be-
kanta ansikten som kommer till brukarna. Det är viktigt betonar leda-
möterna att det är med ett känt ansikte varje arbetspass. 
I Kommunernas kvalitet i korthet, KKIK, rankas Sala högt i frågor om 
hemtjänst. 
Under sommarperioden finns alltid van personal tillsammans med vi-
karier. 
 

11. LSS-boenden, remissorgan 
Ny gruppbostad planeras i Kronoparken bakom Strömsbacka. Mark-
prover ska analyseras och man väntar på kontroll av eventuella forn-
lämningar. Referensgrupp från handikapprådet bjuds in till träff i maj-
juni. 
Ytterligare en gruppbostad planeras men byggs inte samtidigt. 
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12. Träffpunkter 
Lena Nyström informerar om att daglig verksamhet finns på Johannes-
bergsgatan 2 dit man får komma om man har demensproblem. Daglig 
verksamhet finns på Jakobsbergsgården, Björkgården i Västerfärnebo 
och i höst öppnar Kaplanen med fritid för äldre och anhörigcenter. 
Två halvdagar i veckan kan man vara med utan att ha biståndsbeslut. 
Trådlöst internet ska kopplas in i alla boenden. 
 

13. Länsträff i Sala 2015 
Lokal för träffen blir nya äldreboendet på Johannesbergsgatan 2. Ord-
föranden bokar lokal. Förslag på datum är 2015-09-18 alternativt 
2015-09-28 kl 10-16. Patrik Svedell frågar Janne Wallgren om han kan 
närvara. 
 

14. Övriga frågor 
a. Kiosk/servering i Stadsparken 
Handikappanpassad toalett med rinnande vatten ställs upp inom kort. 
Parkstugan ska börja byggas i september och beräknas vara klar nästa 
sommar. På ledningsutskottet 2015-04-21 ska ritningar diskuteras 
med bättre handikappanpassad toalett, kök och inomhusservering.   
 
b. Pressmeddelande från Demensförbundet lämnas för diarieföring och 
kopia till vård och omsorg. Bemanning i äldrevården – Att ha råd är 
frågan om prioriteringar. 
 

15. Information från organisationerna 
  

16. Information från kommunen 
a. Arbete pågår med att handikappanpassa badhuset. Ledamöterna 
förslår att fler badplatser ska anpassas. 
 
b. Per Skog informerar om att polisen vill ha in förslag på medborgar-
löften. Vad vill vi att polisen ska arbeta med? Meddela Per om förslag 
snarast, e-post per.skog@sala.se. 
 

17. Resecentrum 
Jenny Sivars informerar om ombyggnationen av resecentrum som ska 
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vara klar i höst. 
Det blir fler busshållplatser, entrén till stationsbyggnaden byggs om, 
som säkerhet separeras bilar och bussar, det blir markvärme i vissa 
stråk på området. Önskemål från ledamöterna är fler handikapparke-
ringar i närheten av stationsbyggnaden och att färgkontraster är lät-
tare att uppfatta än olika storlekar på plattor. 
 

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