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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 18 januari 2016, kl 14.00-15.50 

Närvarande:  
Hanna Westman vice ordförande i kommunstyrelsen 
Camilla Runerås ledamot 
Marie Öhlund sekreterare  
 
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 
Maj-Britt Hedberg Reumatikerförbundet ersätter Gunhild Almlöf
 Synskadades Riksförbund 
 
Ersättare 
Jan Berndtsson  Dyslexiföreningen 
Doris Palm Synskadades Riksförbund   
 
1. Närvaro. Presentation av Hannele Owetz som ersätter Marie Öhlund 

som sekreterare från och med nästa möte. 
2. Föregående minnesanteckningar från 2015-11-16.   
3. Ersättningar 

En översyn pågår om att se över organisationen och eventuella ersätt-
ningar för kommunala handikapprådet. Ordförande delar ut förslag till 
nya riktlinjer, Tillgänglighetsprogram för kommunala handikapprådet. 
Förslag finns att rådet byter namn till Funktionshinderrådet. I pro-
grammet finns förslag att arvode ska utgå till ledamöterna.  
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4. Färdtjänstbroschyr 
Birgitta Rosén redogör för gruppens förslag till ändringar i broschyren. 
Den bör gälla både färdtjänst och riksfärdtjänst. Ansökningsblanketten 
är svår att fylla i och texten i broschyren bör redigeras enligt gruppens 
önskemål. Ordförande återkommer med datum för möte med färd-
tjänstgruppen.  

5. LSS-boenden remissorgan  
Ny rutin vid upphandling är att använda partnering och bilda grupper 
med exempelvis kommunala handikapprådet när det gäller nybyggnad 
av LSS-boende.  Byggnadsingenjör Johan Ekroth kommer att inbjuda 
till möte om denna nybyggnation. 

6. Tillgänglighetsgruppen  
Ny träff är planerad 2016-01-21. Informeras om att Per Skog slutar sin 
tjänst i slutet av mars 2016. 

7. Hur ska vi jobba i handikapprådet 
Som nämndes i punkt 3 så delar ordförande ut förslag till Tillgänglig-
hetsprogram för 2016-2020. Programmet ska beslutas av kommun-
fullmäktige. Rådet läser igenom förslaget och skickar förslag till sekre-
teraren innan nästa möte.  

8. Övriga frågor. 
Annika Magnusson har synpunkter på att resecentrum är felaktigt 
byggt och inte tillgängligt. Den projektansvarige tog inte hänsyn till rå-
dets synpunkter. 
 
Anna-Nita Nilsson frågar om broddar till medborgare. Ordförande sä-
ger att frågan har diskuterats i kommunala pensionärsrådet och frågan 
har lämnats vidare till vård- och omsorgsnämnden. Anna-Nita medde-
lar att Riksförbundet för Social och Mental hälsa har fått 100.000 kro-
nor i bidrag från kultur och fritid. 
 
Ingela Lundin meddelar att deras förening för Autism och Aspberger 
har ökat i storlek. 

9. Information från organisationerna 
---  

10. Information från kommunen 
--- 
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11. Nästa möte 
Måndag 2016-04-11, kl 14.00-16.00 i Gustav Adolfssalen. 
 
Vid anteckningarna 
 
Marie Öhlund 
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