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    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 

 
 

 

S
A
L
A
1
0
0
0
, 
v
 2

.0
, 
2
0
1
2
-0

8
-0

2
  

N
:\

K
S
F
\F

u
n
k
ti
o
n
s
rä

tt
s
rå

d
e
t\

2
0
1
9
\M

in
n
e
s
a
n
te

c
k
n
in

g
 S

F
R
 2

0
1
9
-1

2
-0

2
.d

o
c
x
  

Minnesanteckningar 2 december 2019, kl 10.00-12.00. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen 
Camilla Runerås oppositionsledare i VON 
Ulrika Spårebo oppositionsråd 
Nina Nilsson sekreterare  

Anders Wigelsbo kommunalråd, närvarande punkt 1 och 2 
 
Ordinarie ledamöter  
Ingela Lundin Autism & asperger 
Helen Lindermann  Demensföreningen 
Birgitta Rosén 
Peter Pollack Diabetesföreningen 
Doris Palm Synskadades förening 

Ersättare 
Aina Eriksson Synskadades förening 
Lizzie Lindhult 

 

1. Föregående protokoll 

Erik Hamrin tar upp föregående protokoll. Inga synpunkter. 

2. Information från Kommunstyrelsen 

Anders Wigelsbo informerade om att det har varit mycket fokus på 
budgeten, och kommunens ekonomiska läge. 
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Sala kommun fortsätter att växa invånarmässigt men inte i den takt 
man har räknat med. Salabostäder har byggt två nya hyreshus och alla 
lägenheter är uthyrda. 

Stora torget är en källa till diskussion när det gäller hur det ska göras 
tillgängligt. Hur det kommer att göras tillgängligt är inte klart ännu, al-
ternativ är ju platta stenar av något slag, grus är inte ett alternativ. 

Behov av LSS-boende är stort och Sala kommun planerar för ett bo-
ende per år de kommande tre åren, totalt handlar det om 24 platser. 
Helen Lindermann, Demensföreningen, undrar om något att dessa bo-
ende är tänkta för unga dementa, och i de planer som ligger idag är så 
inte fallet. Men den Lokala försörjningsplanen uppdateras ständigt och 
är ett levande dokument så hur verkligheten ser ut om några år är det 
ingen som vet. 

Ingela Lundin, Autism & asperger tar upp frågan om Fontänhus. An-
ders Wigelsbo svarar att det är inget som är aktuellt i Sala kommun 
just nu. Det finns inget i Västmanland ännu.  

https://www.sverigesfontanhus.se/ 

 

3. Information om tillgänglighetsarbetets fortskridande 

Marco Helmisaari från kommunikationsenheten visar hur tillgänglig-
hetsdatabasen skulle kunna se ut på Sala kommuns hemsida och hur 
man skulle kunna arbeta i den. Marco har utgått från det pappersorigi-
nal som den tidigare tillgänglighetsgruppen har arbetat fram. 

För att göra inventering kommer det att erbjudas såväl papper som i 
digital form. 

På Sala kommuns hemsida så kan kommunen informera om sina egna 
lokaler, men gäller det externa aktörer så hänvisas den informationen 
till www.destinationsala.se. 

Det arbete som tidigare sammanställts behöver tas om hand och ses 
över och i viss mån föras över i den nya e-tjänsten som kommunikat-
ionsenheten tillhandhåller. 

Rådet fyller en viktig funktion som sakkunnig i vissa frågor. 

https://www.sverigesfontanhus.se/
http://www.destinationsala.se/
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Diskussion förs om hur och på vilket sätt det ska gå att söka rätt på in-
formation om tillgänglighet. Ska det finnas ett poängsystem som tyd-
liggör hur de externa aktörerna lever upp till de mål som finns angå-
ende tillgänglighet? 

Lissie Lindhult tar upp problemet med handikapptoalett, att det fort-
farande inte finns någon öppen sådan, trots att ett medborgarförslag 
lämnades in 2015 gällande handikapptoalett vid Fiskartorget.  

4. Tillgängligheten på Achima Care och Attendo 

Visning av dagsfärska fotografier från nya Achima Care som slog upp 
portarna den 2 december. Fotona föreställde entrén och handikappar-
keringarna. Det fanns ingen parkering i direkt anslutning till entrén 
utan det handlar om att ta sig dryga tjugo meter från bilen till entrén. 

Efter mötet inkom dessa synpunkter, så det finns all anledning att 
återkomma till ämnet tillgänglighet på Achima Care: 
Det finns ingen markerad handikapparkering för bilar med ramp. Det är 
en större parkering för dem som har stor bil med ramp och måste kunna 
köra ut från sin bil. 

Finns ingen ”ficka” där taxi kan lämna av och hämta sina kunder. Måste 
också vara så stor plats att det går att lasta i och ur människor och 
hjälpmedel. Igår fick en taxi stå ute på gatan i korsningen och lasta av! 

Detta är info från en person som varit där (med bil med ramp) och hem-
tjänstperonal som var med brukaren som åkte i taxin. 

När det gäller Attendo så bifogas material från Attendo i en bilaga. 

Under diskussionen om tillgängligheten så kom det också att handla 
om hur och om Funktionsrättsrådet är med i diskussionerna vid ny-
byggnationer. Vid flera LSS-boende har rådet fått varit med, men inte 
alltid. Rådet är dessutom enigt om att det vid ett eller två tillfällen har 
varit en expert på tillgänglighet inkopplad som har varit mycket bra 
och resonabel och som har ingett förtroende när det handlar om till-
gänglighetsfrågor.  
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5. Övriga frågor 
Birgitta Rosén tog upp frågan om gatorna nu inför vintern. Norrbyga-
tan, Brunnsgatan och Gruvgatan har tidigare år delvis varit upp-
värmda så att snön har smält undan, men det verkar inte fungera i år, 
eller? Om detta inte fungerar så behöver kommunen ploga dessa ga-
tor. 

När det plogas gång- och cykelbanor som korsar en gata, så saknas det 
ibland ett samarbete mellan chaufförerna, det har en tendens att bli en 
vall kvar. 

Lissie Lindhult informerar om att en grupp från Funktionsrättsrådet 
ska träffa Daniel Watkinson på Kultur och fritid för att gå en rund-
vandring i nya Sporthallen på Lärkan. Syftet är att se över hur tillgäng-
ligheten upplevs. 

 

6. Nästa möte 
Mötesförslag för 2020 är den 17 februari, 11 maj, 7 september och den 
7 december. Mötena hålls måndagar kl 14.00-16.00 i Gustaf Adolfs sa-
len. 
 

 
Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


