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Närvarande:  
Petri Salonen, ordförande 
Maria Swalander, sekreterare 
Roja Isaksson 
Hans Andersson 
Gustav Jönsson 
Elisabeth Sandberg 
Hans Rosén 
Karl-Anders Melin 
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Inger Ottosson 
Yvonne Poulsen 
Hans Moberg 
Johan Svensk 
Carina Berglund 
Kristin Jarneland 
Claus Trolle 
Tawfik Malas 

 
 
 
Ordförande hälsade nya ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Haninge kommuns nyanställda tillgänglighetsstrateg Per Carlsson presenterade sig.  
En kort presentationsrunda. 
 
Dagordning godkändes.  
 

1. Kulturhusets entré 

Tawfik Malas presenterade förslaget för ombyggnation av kulturhusets entré. Ledamöterna 

betonade vikten av konstrastmarkering på glasväggarna. Rådet ställer sig positiva till förslaget. 

Rådet vill göra kulturhuset uppmärksamma på att skyltning behöver förbättras i lokalerna för 

att underlätta för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Bilaga 17:6 Presentation Kulturhuset entré. 

2. Tillgänglighet i kommunhuset 

Punkten utgår då inbjuden representant från lokalförsörjning inte dök upp. 
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3. Jury och tidplan tillgänglighetspriset 2017 

Arbetsutskottets förslag på jurymedlemmar är följande: 

 Ordförande KHR – Petri Salonen 

 Vice Ordförande KHR – Madeleine Palmgren 

 Kultur- och fritidsförvaltningen – Ann-Britt Öhrstig 

 Stadsbyggnadsförvaltningen – Andreas Paulson 

 Kommunstyrelseförvaltningen – Per Carlsson 

 Utbildningsförvaltningen – Marie Jonsson 
 
Arbetsutskottets förslag på jurymedlemmar godkändes. 

4. Information om tillgänglighetsmiljonen 

Rådet fick information om tillgänglighetsmiljonen som det går att ansöka pengar från för samt-

liga av Haninge kommuns verksamheter. 

a) Kultur- och fritidsförvaltningen ifrågasatte formuleringen ”Utbetalning av medel sker i de-

cember samma år som ansökan inkommit” och ställde frågan: -Kan medel flyttas till näst-

kommande år då projektet kommer att genomföras? 

b) Kan man få medel för projekt som man redan gör? 

Rådet kontaktar Kommunstyrelseförvaltningen för svar på frågorna.  

Bilaga 17:7 Tillgänglighetsmiljonen 070530 

5. Information från förvaltningar 

Socialförvaltningen 

Linda Fällgren informerade om:  

a) Verksamhetsuppföljningar inom LSS (lagen om stöd och service) och betonade vikten 

av att vi följer de lagar och riktlinjer som finns.  

b) Korttidstillsyn finns idag på Kultur- och fritidsförvaltningen som tidigare fanns på Ut-

bildningsförvaltningen.  

c) Sammanställning pågår av gjord brukarundersökning som redovisas vid nästa rådsmöte. 

d) Förtätning av gruppboenden är påbörjad. 
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Gerd Sandin (S), ersättare Grund- och förskolenämnden ställde frågor till socialförvaltningen. 

Linda Fällgren för frågorna vidare och redovisar vi nästa Handikappråd. Rådet kommer även 

att bjuda in representanter från daglig verksamhet. 

Frågor: 

 Hur många platser finns inom daglig verksamhet? 

 Hur många omfattas av LSS och hur många av dem utnyttjar daglig verksamhet?  

 De som jobbat länge inom daglig verksamhet, kan de klättra i graderna? 

Utbildningsförvaltningen 

Carina Berglund jobbar som stöd för förskolor och skolor på Centrala stödavdelning. Hon 

berättar om att de jobbar mycket med att bredda tillgänglighetsfrågorna så att det inte bara 

handlar om fysiska lokaler. Exempelvis hur kan ljudnivån förbättras? De går på föreläsningar 

och utbildar pedagogerna i dessa frågor. 

Nyrekryteringar på förvaltningen: 

a) Korttidsföreståndare  

b) Kurator som kommer att jobba förebyggande och hälsofrämjande. 

c) Handläggare för skolskjuts har utökats till två personer. Riktlinjer finns att läsa på 

kommunens hemsida http://haninge.se/globalassets/kommun-och-

politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/forskola-och-skola/riktlinjer-for-

skolskjuts-i-haninge-kommu.pdf  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ann-Britt Öhrstig berättar att  

a) enkelt avhjälpta hinder följs upp tillsammans med Tornberget. Ett arbete som pågår 

under hela året.  

b) Mässan Min fritid.nu var den 11 maj i Botkyrka. De hade 2500 besökare under en dag. 

Utvärdering kommer att ske.  

c) Det årliga evenemanget Beachparty på Dalarö äger rum den 16 juni 2017. 

d) I ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen kom-

mer Haninge kommun att delta i Funkismello. Det är en melodifestival för personer 

med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Läs mer på hemsi-

dan www.funkisgladje.se  

http://haninge.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/forskola-och-skola/riktlinjer-for-skolskjuts-i-haninge-kommu.pdf
http://haninge.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/forskola-och-skola/riktlinjer-for-skolskjuts-i-haninge-kommu.pdf
http://haninge.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/forskola-och-skola/riktlinjer-for-skolskjuts-i-haninge-kommu.pdf
http://www.funkisgladje.se/
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e) Barns rätt till kultur (kulturpolitiska program) ser över utbudet. Sweco inventering. Ut-

vecklingsarbete under ett års tid.  

Tornberget 

Tawfik Malas berättar att:  

a) Tornberget arbetar kontinuerligt med enkelt avhjälpta hinder.  

b) Tornberget projekterar två idrottshallar och har ansökt om bygglov.  

6. Information från organisationer 

HRF – Hörselskadades riksförbund 

Birgitta Ragnar ansåg att den insiktsutbildning som erbjudits politiska ledamöter endast hand-

lar om synnedsättning och rörelsehinder. Utbildningen skulle kunna utvecklas.  

Delade med sig av det senast numret av tidningen Auris http://www.auris.nu/nummer-4-2017  

Reumatikerförbundet Haninge-Tyresö 

Ulrika Lindberg är ny representant för Reumatikerförbundet i handikapprådet. Föreningen 

ställer sig frågan hur de ska nå ut till allmänheten. Hon informerar om att reumatiker ofta kan 

vara äldre och med flera funktionsnedsättningar.  

De kan gärna föreläsa, vid tillfälle, för rådets ledamöter om hur det är att leva med en reuma-

tisk sjukdom. 

Attention Haninge 

Inger Ottosson berätta att det går mycket bra för Attention Haninge. De har ett fungerande 

samarbete med Socialförvaltningen i Haninge kommun.  De är aktiva i mötesplats 25 där tjej 

håller kurs i hälsa och träning.  

Attention kommer att utbilda blivande barnskötare på Centrum Vux.  

Följ Attention på Facebook, hemsidan är under förbättring. 

Neuroförbundet  

Madeleine Palmgren berättar om ett nytt påbörjat samarbete mellan föreningen och Haninge 

kommuns ungdomsråd. Projektet kommer att söka pengar från allmänna arvsfonden för att 

uppdatera Tillgänglighetsdatabasen.  

7. Budget 2018-2019 

Kommunledningen har lagt fram förslag till budget. Ordförande berättade kort om några av de 

viktigaste punkterna. Budget behandlas av kommunfullmäktige i juni.  

http://www.auris.nu/nummer-4-2017
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8. Övrigt 

a) Nästa handikappråd är den 13 september och börjar med ett gemensamt möte med 

Pensionärsrådet kl.15.30–17.00 och därefter fortsätter råden sina enskilda sammanträ-

den från ca kl.17.00–19.00 

b) Ny Kommundirektör är beslutad av kommunstyrelsen.  Han heter Magnus Gyllestad. 

och börjar den 1 september 2017. 

Mötet avslutas kl.18.30 och de som föranmält sig deltog i insiktsutbildning. 

 

 

 

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

Petri Salonen 

Ordförande, KHR 


