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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 16 november 2015, kl 14.00-15.30 

Närvarande:  
Hanna Westman vice ordförande i kommunstyrelsen 
Camilla Runerås ledamot 
Marie Öhlund sekreterare  
Kristin Hedman stadsträdgårdsmästare 
Rune Wåhlin trafikingenjör  
Anna Johansson samhällsteknisk enhetschef  

Ordinarie ledamöter 
Ingela Lundin  Föreningen för Autism och Asperger 
Helen Lindermann Sala Demensförening 
Patrik Svedell Dyslexiföreningen 
Birgitta Rosén Ingen förening 
Annika Magnusson Ingen förening 
Anna-Nita Nilsson Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 
Gunhild Almlöf Synskadades Riksförbund 
 
Ersättare 
Jan Berndtsson  Dyslexiföreningen 
Doris Palm Synskadades Riksförbund   
Maj-Britt Hedberg Reumatikerförbundet 
 
1. Närvaro. 
2. Föregående minnesanteckningar från 2015-09-14.   
3. Tillgänglighetsarbete i Stadsparkens lek 

Anna Johansson presenterar sig. Hon är ny enhetschef för samhällstek-
niska enheten. Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman informerar om 
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investeringsprojekt Stadsparken som ska göra lekplatsen mer tillgäng-
lig och säkrare. 

4. Checklista för tillgänglighetsarbete 
Rune Wåhlin presenterar sig. Han är ny trafikingenjör på tekniska kon-
toret. Kristin Hedman och Rune Wåhlin informerar om en checklista 
som tagits fram som stöd vid om- och nybyggation av allmänna platser.  

5. Ersättningar  
Ordförande informerar om att arbete pågår med att se över kommu-
nala handikapprådets organisation och ersättning till ledamöter. Det 
ingår mer praktiskt arbete för rådet i föreliggande förslag.  

6. Länsträff i Sala 28/9 2015, uppföljning  
Det har kommit in fem enkätsvar med positiv feedback på länsträffen i 
Sala. 

7. Broschyr om färdtjänst 
Förslag på ny broschyr om färdtjänst delas ut. Kommentarer skickas 
till ordförande Hanna Westman. 

8. Tillgänglighetsplan 
Förslag finns att planen ska byta namn. 

9. Lyft till Lärkans bad 
Lyften är inköpt, brits saknas. Ordförande återkommer i frågan när lyf-
ten är på plats. 

10. LSS-boenden, Måns Ols och Väsby kungsgård samt Östra kvarte-
ren, remissorgan 
Ny rutin vid upphandling är att använda parterning och bilda grupper 
med exempelvis kommunala handikapprådet när det gäller nybyggnad 
av LSS-boende. Detaljplan för Måns Ols är inte framtagen ännu. Väsby 
kungsgård ägs ej av kommunen så tillgänglighetsfrågan måste tas med 
ägaren.  

11. Tillgänglighetsgruppen 
Birgitta Rosén informerar om att gruppen träffas en gång per vecka 
och fortsätter arbetet. Gruppen har träffat Jenny Sivars tillsammans 
med Per Skog på nya Resecentrum vid tågstationen och gått igenom 
vad som behöver ändras så att det blir mer tillgängligt. 

12. Psykvård i Sala enligt SoL 
Varför finns inte särskilt boende för de som behöver psykisk vård? 
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Idag köps platser in på olika platser. Ordförande återkommer med 
svar. 

13. Utbildning för hemtjänstpersonal om våld mot äldre 
En personal är utbildad i våld mot äldre och finns på Johannesbergsga-
tan 2. Helen Lindermann informerar om att Kvinnojouren anordnar 
utbildning i våld mot äldre. Ordförande återkommer. 

14. Utbildningsplaner för personal 
Förslag att vård och omsorg ska ha utbildningsplaner för sin personal 
för att de ska se kommunen som attraktiv arbetsgivare. Ordförande vi-
darebefordrar frågan. 

15. Mötesdagar 2016  
2016-01-18, 2016-04-11, 2016-09-12, 2016-12-05, kl 14.00-16.00 i 
Gustav Adolfssalen i Rådhuset. 

16. Övriga frågor. 
Ingela Lundin tar upp problemet med att få arbete när man har psy-
kiskt handikapp. Man borde få skriva in sig som berättigad till LSS för 
att kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen att söka arbete. Ordförande 
återkommer. 

17. Information från organisationerna 
Flera ledamöter saknar möteslokal i Sala.  

18. Information från kommunen 
--- 

19. Nästa möte 
Måndag 2016-01-18, kl 14.00-16.00 i Gustav Adolfssalen. 
 
Vid anteckningarna 
 
Marie Öhlund 
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