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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 KFR 

nina.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 05 
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Mötesanteckningar 7 september 2020, kl 14.00-15.30. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen 
Nina Nilsson sekreterare  
 
Ordinarie ledamöter  
Ingela Lundin  RSMH 
Annika Magnusson Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen 
Birgitta Rosén Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen 
Doris Palm Synskadades förening Sala-Heby 
Jan Berndtsson Dyslexiförbundet, 14.00-14.30 
Inger Hallberg Reumatikerföreningen 

Ersättare 
Magdalena Tillenius Dyslexiförbundet  

 

1. Föregående mötesanteckningar 

Det finns inget speciellt att tillägga angående mötesanteckningarna 
från februarimötet. 
Hemuppgiften från senaste mötet kvarstår dock, en önskan att före-
ningarna inkommer med en prioriterad rangordningslista på syn-
punkter/förslag där förbättringar kan ske. En lista på fem olika ”irri-
tationsmoment” som behöver åtgärdas. Önskemål att denna lista in-
kommer senast 20 november. 
Denna lista mejlas in till nina.nilsson@sala.se som sammanställer för-
eningens respektive förslag till mötet i december. 

mailto:nina.nilsson@sala.se
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2. Information från organisationerna 

Reumatikerförbundet har träffats några gånger i stadsparken under 
sommaren, och även haft fysiska träffar på caféet i Kaplanen. 

Synskades förening har också haft träffar i stadsparken, men inte haft 
några fysiska träffar utöver. Styrelsen här däremot ringt runt till sina 
medlemmar vilket har varit väldigt uppskattat. 

RSMH har bland annat besökt Sofielund under sommaren. 

Dyslexiförbundet informerar om dyslexiveckan som anordnas den 5 -
11 oktober i år. Årets tema är Rätten till begripliga texter, se bilaga.  

3. Information från kommunen 

Kultur- och fritidskontoret kommer att fortsätta hålla sig uppdaterad 
gällande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens 
beslut gällande Covid-19. Träffpunkten kommer fortsättningsvis hålla 
stängt, tills nya rekommendationer kommer. Pensionärsföreningar 
och andra föreningar har fortsatt tillgång till sina lokaler i Föreningar-
nas hus. 

Samhällskontorets gata/parkavdelning arbetar för närvarande med 
ett gestaltningsarbete längs Gröna gången. Fram till den 14 september 
finns det möjlighet att se utställningsmaterial på stadsbiblioteket i 
Sala. Tryck på länken så kommer du till sidan med mer information: 
https://www.sala.se/project/20882/?&zq=utveckling 

 

4. Övriga frågor 

Ingela Lundin, RSMH, informerar om en app som Kollektivtrafikför-
valtningen håller på att ta fram, och just nu efterfrågas det personer 
som åker färdtjänst och som kan tänka sig att delta i en undersökning. 
Ingela sitter med i en samarbetsgrupp gällande kollektivtrafik i länet. 
Om intresse finns att delta i undersökningen hör av er direkt till Mag-
nus Giertz på Region Västmanland, magnus.giertz@regionvastman-
land.se 

https://www.sala.se/project/20882/?&zq=utveckling
mailto:magnus.giertz@regionvastmanland.se
mailto:magnus.giertz@regionvastmanland.se
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Doris Palm, Synskadades förening, tar upp synpunkter gällande knap-
parna i hissen i rådhuset. Det finns ingen tydlig grön knapp för entré 
och det är väldigt svårt att se på knapparna vad det står. Önskemål om 
kontraster i nyanserna mellan bakgrund och bokstav/siffra. 

Inger Hallberg, Reumatikerförbundet, tar upp en synpunkt om simhal-
len och tillgången till varmvattenbassängen. Inger har varit i simhallen 
och tränat i varmvattenbassängen och nu i och med avstängningen av 
familjebassängen och hela den ytan, så får deltagarna gå längs med 
vanliga bassängen och sitta längs med den när de väntar på sin tur i 
varmvattenbassängen. Känslan är inte lika välkomnande som tidigare 
när de kunde sitta ner runt borden och vänta i lugn och ro. Nu sitter de 
liksom mitt i så att säga. Går det att lösa på något smidigt sätt? 

5. Gungor, lekparker och tillgänglighet 

Erik Hamrin informerar om att invigningen av Vallaskolan har ägt 
rum. 
Birgitta Rosén undrar hur tillgänglighetsarbetet har genomförts? En 
allmän diskussion uppstår och i den så beslutar Erik att han kommer 
att ta be kommunikatören Robert Österlind på samhällstekniska om 
hjälp att visa upp Vallaskolan inifrån, något som församlingen tror 
skulle vara väldigt uppskattat. Detta kommer att läggas ut på Sala 
kommuns hemsida och facebook. 

I Kristin Hedmans frånvaro så informerar Erik om arbetet när det gäl-
ler lekparker och tillgänglighet. Sala kommun har köpt in två gungor 
som är specialtillverkade för personer med funktionsvariationer. 
Dessa båda finns i stadsparken. Men det finns även liknande gungor på 
Gärdesta, Ekeby och Möklinta förskola.  

 
Remissärende för funktionsrättsrådet: 
Funktionsrättsrådet får i uppdrag att innan fredagen den 18 septem-
ber inkomma med återkoppling kring den föreslagna lösningen samt 
förslag på vilka av de platserna i Sala kommun som rådet skulle vilja 
se dessa gungor. Det finns sju alternativ, dessa är: Norrbergs lekplats 
Österbys lekplats (Ransta), Sätrabrunns lekplats,Soldatvägen (Salbo-
hed), Hedåkers lekplats, Möklinta lekplats och Heboplan i Ransta, och 
utav dessa ska fem utses. 
Bildspel från dagens möte bifogas. 
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6. Nästa möte 
Måndag den 7 december 2020 kl 18.30-20.30 på Kaplanen. 
 

 
Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 





Motion om Rullstolsgunga 

Motion av Sverigedemokraterna, 

bifallen av Kommunfullmäktige 





Alternativ 



Hur får vi mest nytta för pengarna? 

- Ordna fallskyddsmattor till de som finns i stadsparken? 

- Köpa in 10st och placera ut i kommunen? 



Framtiden? 

”Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken” 
Finns med i budget för 2023, planering 2022. 


