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1. Mötet öppnas 

Ordförande öppnade mötet och hälsade rådet och inbjudna gäster välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesanteckningar 

Lades till handlingarna. 

4. Presentation, tillgängliga ute-gym 

Michael Carlsson från Kultur- och fritidsförvaltningen presenterade platser för nya utom-

husgym samt de olika redskap som monteras. Presentationen bifogas mötesanteckningar-

na. 
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5. Presentation, Studieförbundet vuxenskolan, Vägen in 

Lennart Zetsson och Cissi Karlsson från Studieförbundet vuxenskolan presenterade pla-

nerna för musikalprojektet Vägen in där man avser att aktivera ungdomar med intellektu-

ella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För detta pro-

jekt ämnar man söka bidrag från Allmänna arvsfonden. Man önskar även ha ett samarbete 

med kommunens förvaltningar och tar gärna emot hjälp och stöd för att realisera pro-

jektet. Rådet ser mycket positivt på de aktiviteter som planeras. 

6. Presentation, Tornberget, Vikingaskolan 

Eva Lagerström, projektledare på Tornberget, presenterade projektet nybyggnad av Vi-

kingaskolan. Presentationen bifogas mötesanteckningarna. 

7. Presentation, tillgängliga vallokaler 

Anna Clara Stenvall, valsamordnare, och Helena Piehl Brogren, valhandläggare, från kans-

liavdelningen KSF redogjorde för arbetet med att tillgängliggöra förtidsröstningslokaler 

och vallokaler. Man utfår från MFD:s checklista (http://www.mfd.se/globalassets/ 

dokument/publikationer/checklistor/2018/2018-9-checklista_vallokaler.pdf). Önskemål 

på vallokalernas tillgänglighet kan skickas till val@haninge.se eller meddelas via telefon  

08-606 70 19. 

8. Tillgänglighetsmiljonen 

Petri Salonen redogjorde för de förändringar som gjorts i regelverket för Tillgänglighets-

miljonen. Det reviderade regelverket bifogas mötesanteckningarna. 

9. Tillgänglighetspriset 

Petri Salonen redogjorde för tidplanen.  

30 september är sista dag för att lämna tips på kandidater. 1-23 oktober tar juryarbetet vid. 

24 oktober ska KHR:s AU få ta ställning till ett förslag. 13 november utser KHR vinnarna 

och eventuella hedersomnämnanden. 

Beslutades att delegera till KHR:s presidium att utse jury för Tillgänglighetspriset 2018. 

10. Remiss, reglemente för KHR 

Utskickat förslag till remissvar från KHR godkändes i stort men texten om föreningarnas 

representation i rådet justeras så att antalet inte är begränsat utan styrs av vilka som är bi-

dragsberättigade.  
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11. Tillgänglighetsstrateg 

Per Carlsson hade för avsikt att redovisa MFD:s kommunuppföljningsenkät men den har 

visat sig vara felaktig. Per redogjorde även för de förbättringsområden som identifierats 

och som presenterats för kommundirektörens ledningsgrupp. 

12. Information från förvaltningar 

Utbildningsförvaltningen: närvaroteam inom gymnasieskolan, utveckling av gymnasie-

särskolan samt lärlingsprogram. 

Kultur- och fritidsförvaltningen: Beach party på Dalarö 14 juni. 

Tornberget: planering för nya förskolor och skolor, projektering av Åbyskolan, produktion 

av idrottshallar samt Vikingaskolan. 

13. Information från organisationer 

HRF genomför översyn av hörselslingor. 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

15. Mötet avslutas 

Petri Salonen avslutade mötet och önskade de närvarande en trevlig sommar samt infor-

merade om att det gemensamma mötet med KPR 25 september kommer att ha temat 

trygghet. 

 

 

 

 

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

Petri Salonen 

Ordförande, KHR 


