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    KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET/ 
SALA FUNKTIONSRÄTTSRÅD  
 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 

Nina Nilsson 
Sekreterare KHR 

nina.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 05 
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Mötesanteckningar 18 februari 2018, kl 14.00-15.30. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen 
Ulrika Spårebo oppositionsråd 
Camilla Runerås opposition i VON 
Nina Nilsson sekreterare  
Jasmina Trokic planarkitekt, planering och utveckling 
 
Ordinarie ledamöter  
Ingela Lundin Autism & Asperger Silver 
Helen Lindermann  Demensföreningen 
Birgitta Rosén Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen 
Annika Magnusson Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen 
Doris Palm Synskadades riksförbund 

Ersättare 
Per Olsson RSMH 
Aina Eriksson Synskadades riksförbund 
Maj-Britt Hedberg Reumatikerförbundet 

 

1. Presentationsrunda 

Då det är en ny mandatperiod och nya ansikten så börjar mötet med en 
kort presentationsrunda. 
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              Sala Funktionsrättsråd 
 

 
 

 

2. Föregående protokoll 

Inget speciellt att erinra från föregående protokoll. Däremot framför 
Ingela Lundin en synpunkt att vi borde ha dagordningen på 
whiteboarden framöver. 

 

3. Information från organisationerna 

Referensrådet efterlyser någon typ av ersättning då det är svårt att få 
till fulltaliga möten då det finns deltagare som måste ta ledigt från sina 
arbeten för att kunna vara med på mötena. 
Helen Lindermann påtalar att hon tycker att Funktionsrättsrådet fyller 
en viktig funktion och att Sala kommun har haft nytta av syn-
punkterna från rådet såväl när det gäller Johannesbergsgatan 2 som 
Resecentrum. 
Ulrika Spårebo påpekar att det finns riktlinjer för rådet och att det 
kanske är dags att se över dem. 

Riktlinjerna bifogas med protokollet och kommer att tas upp på nästa 
möte för diskussion. 

Erik Hamrin tipsar om Arvsfonden och Ålder är inget hinder 
https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar/alder-ar-inget-hinder 
Här kan det finnas ekonomiskt stöd att söka för de olika organisation-
erna, och kommunens tjänstemän kan vara behjälpliga vid inskickan-
det. 
 

4. Övriga frågor 
Doris Palm, Synskadades förening tog upp problemet med att se av-
gångstiderna vid Resecentrum. Önskemål att det ska finnas en lik-
nande apparat som Doris har använt på stationen i Bollnäs. Den pra-
tade och berättade om såväl avgångs- som ankomsttider.  
Erik berättade att det finns en sådan även i Västerås. Erik lovar att 
lämna synpunkten vidare till tjänsteperson på Sala kommun som ar-
betar med kommunikationer. 

Birgitta Rosén tar återigen upp ämnet om problem med nersänkta 
trottoarer och smala trottoarer. Ibland har Sala kommun lyckats göra 
en nersänkt trottoar som är så smal så ingen rullator får rum där, 
varpå den nersänkta trottoaren är onödig. Kunskapen behöver spridas 

https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar/alder-ar-inget-hinder
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om syftet och hur behovet ser ut, menar Birgitta som tycker att det 
handlar om en utbildningsfråga av personalen. 

5. Jasmina Trokic planarkitekt på Sala kommun presenterar Detaljplan 
för kvarteret Gillet, plan- och genomförandebeskrivning. 
Planering och utvecklingsenheten har fått i uppdrag av kommunsty-
relsens ledningsutskott att arbeta fram ett förslag på utveckling av 
området kring gamla stadshotellet. 
Just nu är detaljplanen ute på samråd till olika instanser, bland annat 
Funktionsrättsrådet som är välkomna att komma in med synpunkter. 
17 mars går remisstiden ut. 
Planering- och utvecklingsenheten kommer sedan att ta till sig alla 
synpunkter och bearbeta dem efter bästa förmåga, därmed inte sagt 
att man kommer att följa alla synpunkter utan det blir en bedömning 
för enheten. 
Om ni vill lämna in synpunkter så kan de lämnas in på Medborgarkon-
toret adresserat till Planering- och utvecklingsenheten eller mejlas in 
till kommun.info@sala.se 
Helen Lindermann, Demensföreningen framför önskemål om att lä-
genheterna borde kunna vara 55+ boende liksom att en livsmedelsbu-
tik i centrala Sala borde prioriteras.  
Jasminas korta och kärnfulla föredragning ledde till en hel del följdfrå-
gor av olika slag, en var upplevelsen av svårigheter att parkera i sta-
den, och en oro för parkeringsmöjligheterna vid nya vårdcentralen 
Achima Care på Kålgårdsgatan. 
Jasmina visade på en karta var det kommer att ordnas till med fler 
parkeringsmöjligheter för just Achima Care. 
Jasmina berättar att trafikingenjören har i juni förra året genomfört en 
parkeringsundersökning och då låg beläggningen på dryga 60 procent 
under en tre veckor period som undersökningen genomfördes. Rådets 
mening är att undersökningen kanske borde göras även under vinter-
tid och skoltid. 
Ingela Lundin, Autism- och Aspergerföreningen påpekar att halva Sa-
las invånare bor på landet. 
 

6. Helen Lindermann tar upp oron inför att Attendo bygger ett äldrebo-
ende bredvid den nya vårdcentralen. Hon undrar hur Sala kommun 
kan kontrollera kvaliteten på den omsorg som erbjuds? Helen nämner 

mailto:kommun.info@sala.se


 4 (4)  
2019-02-18 

 
 

 
              Sala Funktionsrättsråd 
 

 
 

 

erfarenheten av när Attendo senast var i Sala på Bryggeriet.  
Ulrika Spårebo påpekar att kommunen ju inte är huvudman för boen-
det, men förstår samtidigt oron. 
Erik Hamrin tar med sig frågan, och det finns anledning att ta upp den 
på nytt vid nästa möte. 

7. Nästa möte 
Måndag den 29 april 2019 kl 14.00-16.00 i Rådmannen. 
Kommande möten är planerade till 2 september och 25 november. 
 

8. Förslag på ärenden till kommande möten 

Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala handikapprådet i 
Sala kommun 
Attendo, hur kan Sala kommun kontrollera kvalitén på den omsorg 
som erbjuds? 
Arvsfonden, Ålder är inget hinder. 

 

 
 Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


