
 1 (5)  
2021-05-10 

 
 
    

    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 10 maj 2020, kl 18.30-19.35 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen (M) 
Bo Kihlström (S), deltog på distans 
Nina Nilsson sekreterare  
 
Ordinarie ledamöter  
Ingela Lundin  RSMH, deltog på distans 
Birgitta Rosén Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen,  
     deltog på distans 
Annika Magnusson Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen,  
     deltog på distans 
Helen Lindermann Demensföreningen, deltog på distans 
Jan Berndtsson Dyslexiförbundet, deltog på distans 
Doris Palm Synskadades riksförening 
Maj-Britt Hedberg Reumatikerförening, deltog på distans 
 
Ersättare 
Per Olsson  RSMH, deltog på distans 
Inger Hallberg Reumatikerförening, deltog på distans 
 

1. Föregående mötesanteckningar 

Erik Hamrin går igenom föregående mötesanteckningar. 
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2. Information från organisationerna 

Synskadades förening har haft telefonkontakt med sina medlemmar. 
De har haft en fysisk träff i stadsparken i slutet av april, och de plane-
rar för fyra träffar i sommar utomhus.  

RSMH informerar att de går fortfarande på sparlåga. De har öppet i lo-
kalen tre gånger i veckan. 

Demensföreningen informerar om att de har delat ut verklighets-
trogna dockor och mjukisdjur till Johannesbergsgatan 2 och Bryggeri-
ets äldreboende. Årsmötet planeras att hållas utomhus på Sofielund.  

Dyslexiförbundet har haft några digitala föreläsningar. De ha genom-
fört stavgång vid Måns Ols området en helg. De saknar möjligheten att 
vara ute och informera. 

Reumatikerföreningen har genomfört en träff i stadsparken, och har 
även ordnat några pandemikvällar med bingo. 

Information från kommunen 

Erik Hamrin meddelar att budgeten för 2022 planeras att beslutas i 
juni.  

3. Tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

När det gäller tillgänglighetsarbetet i Sala kommun så har tjänste-
personen gått i pension och en ny tjänsteperson håller på att utses. 
Två feriearbetare är inbokade till sommarlovet. Under tre veckor 
kommer de ha möjlighet att arbeta med Tillgänglighetsguiden. 

4. Återrapportering gällande tillgängligheten på Bergsmansgatan 

Svar har inkommit från Tekniska kontoret på Birgitta Roséns önske-
mål om att tillgänglighetsanpassa Bergsmansgatan.  
Bergsmansgatan fungerar idag som en ”matargata” för varutranspor-
ter samt bilburna boende och besökare. 

Att asfaltera hela gatan och ”dela upp den i cykel/gångväg och bilväg”, 
då pratar vi om en gång- och cykelväg. En GC-väg bör hålla en bredd 
om 2,5-3 m för att klassas som gång- och cykelväg, i Sala försöker vi 
alltid hålla 3 m när vi anlägger. Denna bör även vara avskild från bilvä-
gen med t.ex. gatsten. Bergsmansgatan är på sin smalaste sektion 6,8 
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meter husvägg till husvägg (4,94 m körbana) vilket gör möjligheterna 
väldigt begränsade. 

Vilken sida av gatan är då lämpligast för att husera fotgängare och cy-
klister? Här ser vi skapandet av risker i båda sidor av gatan, främst i 
form av korsande trafik, något som man vill begränsa i högsta grad på 
en GC-väg. Dock anser vi att en placering i södra sidan är att föredra i 
detta fall. 

Man får ha med i beräkningarna att alla möjligheter till parkering 
längs med gatan tas bort. Körbanan som lämnas kvar till motortrafi-
ken skulle komma att bli väldigt smal och kurvtagning för den tyngre 
trafiken kan bli problematisk. Man skulle då också skapa en trafikfar-
lig situation i form av korsande motortrafik på GC-vägen, främst i 
korsningen Bergsmansgatan/Hyttgatan som ses som vältrafikerad. 

Vi har även en dold utfart från ett underjordsgarage och en utfart från 
en innergård. 

Vi har låtit en projektör räkna lite på detta och kommit fram till en 
kostnad om ca 490 000 kr för enbart GC-väg. Troligtvis behövs även 
resterande körbana göras om, då tittar vi istället på en total kostnad 
om ca 825 000kr. Dessa summor gäller om vi utför arbetet i egen regi 
och om VA-ledningarna under marken ej behöver göras om. Skulle det 
visa sig att man även behöver åtgärda VA så blir det betydligt dyrare. 

Anläggningstiden uppskattas till ca 10 veckor för enbart gata och GC-
väg. 

Vår slutsats är att det är trångt men möjligt att anlägga en GC-väg 
längs med Bergsmansgatan, men vi ställer oss frågan om det är nöd-
vändigt när man har Norrbygatan bredvid. Vi håller med att dagens 
trafiksituation inte är optimal, men ser även risker i lösandet av 
denna. 

En grundligare utredning kommer att behövas om man väljer att gå vi-
dare med förslaget. 
Birgitta Rosén tycker att det viktiga är att man gör något åt gatan och 
nöjd över att en diskussion har kommit igång. 

Bo Kihlström påpekar att det är värt att tänka till en extra gång och 
fundera över vilken åtgärd som ska vidtas. 
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5. Återrapportering gällande anhörigkonsulent 

Svar har inkommit från Vård- och Omsorgskontoret gällande Helen 
Lindermann, Demensföreningens fråga om Anhörigkonsulent.  

Kommunens anhörigkonsulent slutade sommaren 2020. Med tanke på 
att man inte ska träffas i grupp samt att man hade stängt Kaplanen så 
bedömde vi att inte rekrytera då. Själva verksamheten är fortfarande 
stängd. Jag avvaktar tills att man får träffas igen så kan jag gå ut med 
tjänsten igen. Kontoret låter också informera att anhörigavlösare har 
ringt till anhöriga som har känt sig  i behov av ett samtal. Det finns 
ingen tidplan i dagsläget. 

6. Återrapportering gällande Sandvikens badplats 

Svar har inkommit från Kultur- och fritidskontoret gällande Funkt-
ionsrättsrådets önskemål om att Sandvikens badplats ska komma i 
ordning till sommaren. Det handlar om framkomligheten till rampen 
och räckena som är väldigt ostadiga också. 

Rampen har lyfts upp för rengöring, samtidigt kommer en filtduk läg-
gas under rampen för att förhindra framtida växter. 
Räckena kommer att kontrolleras efter rengöringen. 
Sala månsolssällskap har ansat vägen när man kommer från 
Ekebyängsvägen, vilket möjliggör bättre framkomlighet. 
Vi har också ansat en stor del av växtligheten för att öka framkomlig-
heten i området överlag. 
Det som ännu saknas är en bättre lösning för personer med rullstol, 
rullator eller permobil till badplatsen. 
Där ska vi träffa en entreprenör för anläggning, datum är ej ännu be-
stämt. Efter den dialogen vet vi vilka kostnader de insatserna skulle 
innebära att genomföra. 
 

7. Övriga frågor 

RSMH, Ingela Lundin tar upp hålen i gatan som finns vid Fridhem. 

Birgitta Rosén tar upp att hon brukar fastna i mellan dörrarna när hon 
besöker Rådhuset. Dörrarna går igen för snabbt. Fastighetsenheten är 
nu informerad och har lovat att åtgärda problemet. 
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Demensföreningen, Helen Lindermann, tar upp Leaderprojektet gäl-
lande Minnenas trädgård. Christina Söderström-Nilsson har fått i upp-
drag att titta på olika möjligheter till att söka ekonomiska bidrag för 
att få till Minnenas trädgård.  

Demensföreningen, Helen Lindermann, undrar vad som händer med 
Attendo-huset. Erik Hamrin informerar om att Sala kommun inte har 
skrivit något avtal med dem. 

8. Nästa möte 
Måndagen den 20 sep kl 14.00. 
 

9. Kommande möten  

Måndagen den 6 dec kl 18.30. 

 

 
Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


