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Ordförande Petri Salonen hälsar alla välkomna. Speciellt välkomna är våra besökare, 

ordförande i MR-beredningen Marina Seinegård, Lina Pastorek och Magnus La-

gerkrantz från Myndigheten för delaktighet. 

Marina Seinegård började mötet med att dela hur hon upplevde tillgängligheten i Haninge 

kommunhus. Det var när hon blev tillfälligt rörelsehindrad pga en bruten fot som hon hade 

det väldigt svårt att ta sig in och ut ur kommunhuset. Det finns mycket att förbättra menar 

Marina och då inte bara i själva kommunhuset. Haninge ungdomsråd har fått till uppgift att 

inventera tillgängligheten i kommunen. Arbetet kommer att ske i samarbete med funktions-

hindersorganisationer.  

 

1. Aktuellt inom tillgänglighetsområdet  Myndigheten för delaktighet 

Lina Pastorek började med att fråga vilka som känner till Myndigheten för delaktighet (MFD). 

Färre än hälften räckte upp handen.  

Hon berättar att Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshin-

derspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Deras uppdrag styrs av mål och strategier för 

funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med 
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funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av före detta Handi-

sam och delar av Hjälpmedelsinstitutet som kan vara en förklaring till varför så få kände till 

den.  

 

Lina berättar vidare om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning. MFD har ett regeringsuppdrag att informera och sprida kännedom om konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget har sitt ursprung i en rekom-

mendation från FN:s övervakningskommitté, där det påpekades att kunskapen om konvent-

ionen är låg i Sverige. I uppdraget ingår att MFD tillsammans med Diskrimineringsombuds-

mannen ska sprida kunskap om: 

 

 konventionen 

 bristande tillgänglighet som en form av diskriminering 

 rekommendationer till Sverige från konventionens expertkommitté 

 allmänna kommentarer från konventionens expertkommitté 

 

Konventionen är fortfarande okänd och få personer arbetar med den som bas i sitt arbete, 

detta vill MFD förändra.  

Haninge kommun har genomfört ett projekt som 2013 resulterade i Lätt och Rätt för Alla – 

En vägledning för dig som arbetar i Haninge kommun. Så här tillämpar vi FN-konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Hur Haninge kommun följer upp arbetet med Lätt och Rätt för Alla kommer tillgänglighets-

strateg Kristin Jarneland skicka till Lina på efterfrågan.  

 

Bilaga 17:3 Myndigheten för delaktighet 

 

Magnus Lagerkrantz pratade om Myndigheten för delaktighets arbete med tillgänglighetsfrågor 

och utveckling inom området. 2015 publicerade MFD en rapport som heter Riktlinjer för till-

gänglighet – Riv hindren. Det är dags för den att uppdateras.  

 

MFD ska påbörja ett större arbete för att få ett helhetsgrepp om tillgänglighetsfrågan.  

 Hur ska vårt kunskapsstöd se ut kring tillgänglighet? 

 Hur ska vi arbeta strategiskt med frågan? 

 Gränsdragningar mot andra aktörer? 

 

Magnus gick igenom det som är mest aktuellt i tillgänglighetsfrågan just nu. Det handlade  

exempelvis om EU-direktiv om offentliga webbplatsers tillgänglighet och att bristande tillgäng-

http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-5-riktlinjer-for-tillganglighet.pdf
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-5-riktlinjer-for-tillganglighet.pdf
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lighet är en form av diskriminering. Det har även kommit nya upphandlingsregler där ordet 

bör ändrats till ska.  

 

Bilaga 17:4 MFD tillgänglighet 

 

2. Utveckla Haninge kommuns handikappråd  Grupparbete 

 

Alla deltagarna under mötet, politiker, tjänstemän och representanter från funktionshindersor-

ganisationer blev indelade i fyra grupper. Grupperna fick som uppgift att diskutera och besvara 

de frågor som kommunfullmäktiges organisationsberedning vill få svar på. Några korta kom-

mentarer efteråt var att  

 Utbilda de politiska ledamöterna med hjälp av funktionshindersorganisationerna.  

 Tydligare uttala ledamöternas uppdrag i rådet.  

 Ersättning/arvode även till ledamöter från organisationerna.  

 

Se separat sammanfattning i bilaga 17:5 Grupparbete 

 

3. Information från kommunen   Petri Salonen 

 

Ordförande informerar om att vid nästa möte kommer kommunhuset tillgänglighet att tas upp.  

Kristin Jarneland, tillgänglighetsstrateg skriver remissvar på Klimat-och miljöpolitiskt program 

från handikapprådet.  

 

 

 

 

 

  

 

............................................................ 

Petri Salonen 

Ordförande, KHR 

 


