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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 

Hannele Owetz 
Administratör 

hannel.owetz@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 
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Minnesanteckningar 16 maj 2016, kl 14.00-16.15 

Närvarande:  
Hanna Westman vice ordförande i kommunstyrelsen 
Camilla Runerås ledamot 
Hannele Owetz sekreterare  
 
Ordinarie ledamöter 
Ingela Lundin  Föreningen för Autism och Asperger 
Helen Lindermann Sala Demensförening 
Jan Berndtsson Dyslexiföreningen 
Birgitta Rosén Ingen förening 
Annika Magnusson Ingen förening 
Maj-Britt Hedberg Reumatikerförbundet ersätter Gunhild Almlöf
 Synskadades Riksförbund 
 
Ersättare 
Doris Palm Synskadades Riksförbund   
 

1. Närvaro.  
Helen Lindermann ställer fråga om det är lämpligt att vara ledamot i 
KHR om man är anhörig eller anställd i Sala kommun. Rådet anser att 
det kan man eftersom rådet inte är beslutande. 

2. Föregående minnesanteckningar  
Efter genomgång läggs minnesanteckningarna till handlingarna. 
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3. Färdtjänstbroschyr 
Hanna Westman delar ut förslaget till färdtjänstbroschyren som änd-
rats enligt gruppens förslag. Rådet anser att broschyren ska vara delad 
i två, färdtjänst och riksfärdtjänst var för sig och i A4 format för att det 
inte ska bli så många sidor och för att den ska vara mer lättläst. Rådet 
anser att årtalet ska stå med och att det är viktigt att den uppdateras 
vid ändringar.  

4. Riktlinjer för färdtjänst 
Ansökningsblanketten är svår att fylla i och bör förenklas. 

5. Tillgänglighetsprogram 
Rådet framför sina förslag på ändringar i programmet och Hanna 
Westman för in ändringar enligt önskemålen och skickar ut det nya. 

6. Tillgänglighetsgruppen  
Det finns ingen ersättare för Per Skog men det borde finnas för att rå-
dets intressen ska tas tillvara. 

7. Hur ska vi jobba i handikapprådet 
Vid varje möte ska gruppen arbeta med två av punkterna i strategiska 
målen, för att hinna gå igenom alla punkter inom ett år. Det hindrar 
inte att man ibland tar upp någon mer punkt om det är något som blir 
aktuellt.  

8. Övriga frågor. 
Rådet är kritiska mot att inget har ändrats med bland annat dörrarna 
vid resecentrum och fortfarande inte är tillgängligt.  
 
Birgitta Rosén undrar var det samlade dokumenten till tillgänglighets-
guiden finns, Hanna Westman kollar upp det.  
Alla anställda i kommunen borde sitta i rullstol en dag för att få förstå-
else för vilka problem som ofta uppstår.  
Finns det någon uppföljning av tillstånden för uteserveringar och hur 
det efterföljs eftersom de inte alltid är tillgängliga. 
 
Hanna Westman går igenom resultatet av enkät om tillgänglighet där 
Sala placerade sig på tredje plats i Sverige. Rådet är kritiska till hur frå-
gorna ställts och anser att tillgängligheten inte är så bra som enkäten 
säger, bland annat riktas kritik mot att badplatserna inte är så tillgäng-
liga som det sägs i enkäten, ramper vid badplatser är inte kompletta, 
det finns till exempel ingenstans att vända rullstolen när själva rampen 



 3 (4)  
2016-05-16 

 

Kommunala handikapprådet 
 

 

 

tar slut. Hanna Westman och Camilla Runerås ska göra en uppföljning 
och åka ut och titta på detta. 
 
Skyltningen vid stationen är dålig och bör ändras så att man lättare 
förstår hur man ska åka. Markeringar bör göras så att man inte får stå 
där kanterna är fasade för att rullstolar/permobiler ska kunna ta sig 
fram. 
 
Ingela Lundin framför att kommunen ofta köper in hjälpmedel för han-
dikappade utan att kontakta rådet innan och då blir det ofta fel ef-
tersom beställaren inte har kunskaper om hur hjälpmedlen ska vara 
utformade och vad man måste tänka på. 
 
Byggnadsingenjör Johan Ekroth bjöd in rådet till Workshop om nya 
LSS-boenden vilket mottogs positivt eftersom rådet får möjlighet att 
tidigt komma med synpunkter, redan innan de byggnationerna är 
igång. Kommunen har det nya arbetssättet vid all nybyggnation. 
 

9. Information från organisationerna 
Ingela Lundin meddelar att det finns utbildningar både Demens ABC 
och Asperger/autism på nätet som är avgiftsfria och anser att alla an-
ställda borde genomgå dem.  
Det kan vara problem när man ringer 1177 när man bor nära Heby då 
man kan hamna i Upplands växel och då hamnar i fel landsting. 
NPF-parkeringar bör finnas vid stadsparken, Hanna Westman kollar 
om det kommer att bli det. 
 
Helen Lindermann påpekar att kompetensteam bör finnas inom vård- 
och omsorg som tidigt kan se tecken på våld mot äldre. 
 
Jan Berndtsson, informerar om att intyg om utredningar om funktions-
hinder som Sala kommun utfärdar inte godkänns utanför kommunen, 
till exempel högskolor. Hanna Westman kontaktar skolnämnden för att 
få svar på varför utredningarna inte är certifierade.  
Det går för långsamt att få en utredning det kan ta upp till fyra år.  
Fler speciallärare behövs. 
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10. Information från kommunen 
1,5 miljoner kronor finns i budget för tillgänglighet och rådet bör 
kunna komma in tidigt i planeringen. 

Handikapprådet kommer att få en egen del på nya hemsidan, där vi  
kan lägga upp matnyttig info från föreningar, men även våra anteck-
ningar etc från möten eller annat som är förknippat med rådet. 
  

11. Nästa möte 
Måndag 2016-09-12, kl 14.00-16.00 i Gustav Adolfsalen. 

 
Vid anteckningarna 
 
Hannele Owetz 

 


