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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 6 december 2021, kl 14.00-16.00 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen (M) 
Ulrika Spårebo oppositionsråd (S), deltog på distans 
Nina Nilsson sekreterare  
 
Ordinarie ledamöter  
Ingela Lundin  RSMH, deltog på distans 
Birgitta Rosén Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen, deltog på  
   distans 
Magdalena Tillenius Dyslexiförbundet, deltog på distans 
Helen Lindermann Demensföreningen 
Doris Palm Synskadades riksförening 
 
Ersättare 
Per Olsson  RSMH, deltog på distans 
Aina Eriksson Synskadades riksförening 
Lena Eriksson FUB 
 
 

1. Föregående mötesanteckningar 

Erik Hamrin går igenom föregående mötesanteckningar. Helen Linder-
mann, Demensföreningen informerar om att de varit i kontakt med Si-
pan Mehho när det gäller anhörigkonsulent och LSS-handläggare. 
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2. Information från organisationerna 

Synskadades förening informerar om att de har kommit igång med 
träffarna på Kaplanen igen. 

RSMH informerar att de har fortsatt öppet för medlemmar dagtid på 
måndagar, onsdagar och fredagar, de har även öppet kvällstid på tors-
dagar. 

Demensföreningen informerar om att de har anordnat en lyckad bio-
föreställning på centrumbiografen, The Father. Ett välbesökt och upp-
skattat evenemang.  

FUB meddelar att de lägger ner arbetet fram till nästa år, och ser vad 
som händer i början av januari igen. 

Dyslexiförbundet har inget speciellt att informera om för tillfället. 

Birgitta Rosén informerar om att hon idag gör sitt sista sammanträde 
med rådet, samt att vintern är en besvärlig årstid för permobiler. 

Information från kommunen 

Erik Hamrin meddelar att när det gäller arbetet med vallokaler så har 
listan skickats ut till rådet, och synpunkter gällande vallokalen på Eke-
byskolan om att den inte är vidare tillgänglighetsanpassad kommer att 
delges Valnämnden. Förslag på alternativa lokaler från rådet är Kapla-
nen eller Mikaelsgården. Om rådet har flera tankar går det bra att 
delge dem direkt till nina.nilsson@sala.se. 

3. Tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

När det gäller tillgänglighetsarbetet i Sala kommun så kommer det att 
åligga varje kontor att arbeta med frågan. Rådet fortsätter under nästa 
år att bjuda in representanter från de olika kontoren för att hålla dia-
logen igång. Kommunchef Daniel Holmvin är inbjuden till februarimö-
tet för att informera mer kring det strategiska arbetet och uppfölj-
ningen av insatser kopplade till tillgänglighet. 

 

mailto:nina.nilsson@sala.se
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4. Daniel Watkinson, fritidsutvecklare, informerar om Förslag till 
åtgärder inför sommaren 2022 för tillgänglighet på Långforsba-
det 

Daniel Watkinson, fritidsutvecklare informerar om arbetet med ökad 
tillgänglighet vid Långforsbadet. Kultur- och fritidsnämndens förslag 
på åtgärder gällande Långforsbadet, bifogas mötesanteckningarna. 

Daniel Watkinson fick även med sig frågor till kontoret gällande till-
gänglighet.  

 Omklädningsrummen vid Silvköparens camping är inte tillgäng-
liga. 

 Säkerheten och tillgängligheten på Centrumbiografen, vid vis-
ning av The Father var det en i publiken som snubblade och 
sjukvårdsväskan innehöll några plåster och en kompress, behö-
ver ses över liksom lamporna längs golvet bland annat. 

 

5. Jasmina Trokic, planarkitekt informerar om Översiktsplanen 

Jasmina Trokic, planarkitekt och Klara Stenfeldt, planarkitekt informe-
rade om Översiktsplan 2050 för Sala kommun. En mycket tydlig och 
bra presentation, och vi väljer att här hänvisa till texten på länken 

Översiktsplan Sala 2050 - samrådshandling (arcgis.com) 

”Sala kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så 
många som möjligt ska kunna använda den. Tillgänglighetsredogörel-
sen beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till di-
gital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur 
du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offent-
lig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt 
tillgängliga. Vilka delar som inte är helt tillgängliga kan du ta del av i 
redogörelsen. Den finns att ta del av i sin helhet via denna länk.  

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för 
dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du 
kontakta oss. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.” 

Översiktsplan 2050, synpunkter - Lämna - Sala kommun 

https://sakn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ce0329f9b2b0401596cc30e8552ebc21
https://service.sala.se/oversikt/flow/851
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6. Övriga frågor 

Färdtjänsten som ej kan parkera precis utanför vårdcentralen vid lasa-
rettet och idrottshallen. Taxichaufförerna får inte lämna sin bil och 
hjälpa till att rulla rullstolen fram till ytterdörren? 
Moa Vlastos har fått svar från Regionen; Enligt kontakt med ansvarig 
för sjuktransport i regionen finns det inget hinder för chauffören att 
lämna fordonet för att hjälp till. Missuppfattning hos enskilda chauffö-
rer. 

Ingela Lundin har deltagit på ett Brukarråd med Regionen och kom-
pletterar med uppmaningen om att ringa in klagomål direkt till Reg-
ionen 021-17 53 30, och dokumentera händelsen direkt. 

Nytt demensboende för unga dementa? 

Boende för yngre personer med demenssjukdom: Vi har gjort en ge-
nomlysning av denna viktiga grupp och sett att det just nu inte finns 
något underlag för att öppna en sådan enhet. Det finns bara några en-
staka personer inom målgruppen. Vi avvaktar därför tills behovet 
ökar.  

Stora klagomål om bristande aktiviteter för dementa  

Var kommer dessa klagomål ifrån? Vi har inte fått några sådana till 
oss. Uppmaning om att konkretisera klagomålen och ta det med be-
rörd enhet. 

Vaccinationsintyg? 

Önskemål om att receptionen i rådhuset ska tillhandahålla utskrifter 
så att personer utan Bank.id kan fylla i och skicka in för att få vaccinat-
ionsintyg. 

SalaAppen? 

För den som snabbt vill uppmärksamma Sala kommun på problem 
med tillgänglighet kan göra det genom att använda SalaAppen. Ordfö-
rande uppmuntrar rådets medlemmar att sprida information om ap-
pen till sina respektive organisationer.  

För att ladda ned SalaAppen kan man hitta länkar till både Google play 
och Appstore på självservicetjänsten ”SalaAppen – Ladda ner” 
(https://www.sala.se/selfservice/17797) 
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För att öppna appar i android finns denna vägledning: 

https://support.google.com/android/answer/9079646?hl=sv 

För öppna appar i iphone och ipad finns detta: 

https://support.apple.com/sv-se/HT204266 

 

7. Sammanträdesdagar 2022 

Måndagar klockan 14.00-16.00, 
7 februari, 9 maj, 19 september och 5 december 

 

8. Nästa möte 
Måndagen den 7 februari kl 14.00. 
 

 
Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 

https://support.apple.com/sv-se/HT204266

