
Minnesanteckningar 

Funktionshinderrådet, HKF:s  
sammanträde 2021-02-23

Dnr: SN 2021/13



Närvarande:

Annett Haaf, (S), ordförande- kommunstyrelsen Kjell Brolin (SD)

Birgitta Malm Pettersson (S) Christina Wolmar, SRF

Fernando Pereira (S) Madeleine Palmgren, Föreningen Hjärt Lung,  

Petri Salonen, (C) vice ordförande 

Sedat Dogru, (M) Stig Sandahl, HRF

Marietta de Pourbaix-Lundin, (M) Gudrun Engman, NEURO

Sverre Ekdahl (M) Siw Lidestål, social- och äldreförvaltningen

Michael Axelsson (M) Ann-Britt Örstig, kultur- och fritidsförvaltningen

Tobias Hammarberg (L) Ellinor Cirillo, tornberget

Claus Trolle (M) Johan Lindmark, utbildningsförvaltningen

Fernando Pereira (S) Jenny Mårtensson, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas
Läggs till handlingarna.

§ 2 Närvarande
Kontroll av närvaro genomfördes.

§ 3 Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 5 Nya riktlinjer för publicering av minnesanteckningar
Jenny Mårtensson informerar om de nya bestämmelserna. Rådet inkommer med synpunkter och frågor  
angående tillgänglighetsanpassning och föreslår att någon ifrån kommunens kommunikationsavdelning  
bjuds in till  nästkommande sammanträde för att kunna besvara de frågor som rådets medlemmar har.  
Ordförande meddelar att ärendet med detta läggs till beredning inför kommande sammanträde.

§ 6 Utvecklingen av badplatser 
Ylva Böckman besöker rådet och informerade om kommande utveckling av badplatser som planeras för  
sommaren 2021. Kommunen har avsatt 1.5 miljoner kronor. Rådets medlemmar fick möjlighet att lyfta  
några förslag.

Ylva svara på frågor och informerar om att hon gärna mottager synpunkter via mail ylva.bokman@haninge.se 
alternativt telefon 08-606 75 04 senast den 26 februari. 



§ 7 Aktuell information från förvaltningar och nämnder
• Annett Haaf informerar om det nya arbetssättet vilket innebär att ledamöter, förvaltningar och föreningar  

har möjlighet att inkomma med frågor eller ärenden att informera kring inför kommande sammanträde.  
Dessa frågor eller ärenden att informera kring bör vara sekreterare till hands utefter bifogad tidplan för 
ordförandeberednings möjlighet att hinna bereda dessa, se bilaga. 

•   Ann-Britt Örstig från kultur- och fritidsförvaltningen informerar om presentationen gällande funktions-
rättsperspektiv i planering av natur- och friluftsområden som funktionshinderrådet är inbjudet till den  
25 februari mellan klockan 13:00-13:45. 

• Johan Lindmark, ny representant för utbildningsförvaltningen presenterar sig. 

Inga föranmälda frågor har inkommit till sammanträdet.

§ 8 Rapport granskning av planärenden
Rapport från Gudrun Engman. Gudrun ställer sig frågande till om detaljplanen i ombyggnationen  
av Västerhaninge efterlevs.

Petri Salonen föreslår att frågan kring byggprocesser, bygglov och planprocesser lyfts på kommande  
sammanträde. Ordförande meddelar att ärendet med detta läggs till beredning inför kommande  
sammanträde.

§ 9 Inkomna frågor från organisationer

Inga föranmälda frågor har inkommit.

§ 10 Övrigt
Nästa möte 2021-05-04 klockan 17:00-19:00.

Mötet avslutas.

Sekreterare 

Jenny Mårtensson

Annett Haaf (S) 

Ordförande


