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Närvarande:  
Petri Salonen, ordförande 
Maria Swalander, sekreterare 
Ann-Christine Erlandsson 
Roja Isaksson 
Hans Andersson 
Gustav Jönsson 
Elisabeth Sandberg 
Hans Rosén 
Madeleine Palmgren, vice ordförande 
Birgitta Ragnar 
Johan Svensk 
Carina Berglund 
Kristin Bergström 
Ann-Britt Öhrstig 
Tawfik Malas 
Claus Trolle 
Linda Fällgren 
Ahmed Nassir Ali 
 
 
 
1. Mötets öppnande  

Dagordning godkändes och mötet öppnades. 
 

2. Föregående minnesanteckningar  
Föregående minnesanteckningar från möte i september lades till handlingarna.  

 

3. Remiss Klimat- och miljöpolitiskt program – Frida Nordström 
Det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som ger den 
samlade bilden av kommunens klimat- och miljöambitioner. I programmet presenteras fyra 
fokusområden; fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, rent vatten och natu-
rens mångfald samt hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp. För varje fokusom-
råde finns ett angivet mål. Under målen redovisas etappmål som är steg på vägen för att nå 
respektive mål. 
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Det klimat- och miljöpolitiska programmet beskriver också kommunens arbetsätt att inspi-
rera och involvera näringsliv, föreningsliv och invånare att göra hållbara val och bidra till att 
Haninges klimat- och miljömål nås. 
 
Se Frida Nordström presentation i bilaga 17:1 
 

 
4. Remiss Stadsutvecklingsplan – Charlotte Persson 

Stadsutvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen. Charlotte gav en allmän pre-
sentation. Handikapprådet har intresse av tillgänglighetsfrågor vilket Charlotte förklarade att i 
den här typen av dokument endast beskrivs översiktligt. Dock viktigt att få med perspektivet 
då det kommer att vara styrande för den kommande detaljplaneringen. 
 
För att ta del av Charlottes presentation läs bilaga 17:2  
För att läsa mer om projektet www.skapastad.se  
Följ länken för att ladda ner remissversionen stadsutvecklingsplanen. 
http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-
detaljplaner/utvecklingsprogram/regionala-stadskarnan/stadsutvecklingsplan-
samradsversion.pdf  

 

5. Tillgänglighetspriset 2016 
Maria Swalander och Kristin Jarneland berättade kort om arbetet kring tillgänglighetspriset 

2016. Det kom in kvalificerade nomineringar och juryn intervjuade samtliga. Det delades ut 

prispengar till två vinnare, titeln årets kommunala eldstjärna och två hedersomnämnanden.  

6. Tillgänglighetsmiljonen 
Ordförande Petri Salonen informerade om att regelverk för att äska pengar ur tillgänglig-

hetsmiljonen är under framtagande.  

7. Insiktsutbildning för kommunstyrelsen och handikapprådets ledamöter 
2016 framtogs en insiktsutbildning för trafikenheten. Utbildningen var mycket uppskattad. 
Nu kommer ledamöterna i kommunstyrelsen och handikapprådet att få prova på hur det är 
att ha en syn- eller rörelsenedsättning i trafiken i Haninge. Handikapprådets ledamöter kom-
mer att genomgå utbildningen den 30 maj och kommunstyrelsen den 24 april. Inbjudan 
skickas ut i god tid i förväg.  

 

8. Snöröjning 
Flera av handikapprådets organisationer lämnar positiv feedback om vinterns snöröjning. Vid 
de tillfällen när snön kommit har snöröjningen fungerat mycket bra. Övergångstället Nynäs-
vägen mot centrum har blivit mycket bättre.  

 

 

 

http://www.skapastad.se/
http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/utvecklingsprogram/regionala-stadskarnan/stadsutvecklingsplan-samradsversion.pdf
http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/utvecklingsprogram/regionala-stadskarnan/stadsutvecklingsplan-samradsversion.pdf
http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/utvecklingsprogram/regionala-stadskarnan/stadsutvecklingsplan-samradsversion.pdf
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9. Information från förvaltningarna 

 
a. Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ann-Britt Öhrstig informerar om den årliga kärlekskvällen på kulturhuset där 
alla boende på LSS-gruppbostäder är inbjudna till.  
 
En ny träffpunkt för unga, Lilleken på Ekensgård, invigdes december 2016. 
Träffpunkten har öppet må-fr kl.14-17 för åldrarna 12-21 år.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är beviljade 1 miljon kronor i 2017 års budget 
för att ytterligare tillgänglighetsanpassa en av kommunens sporthallar.  Hallen 
ska utrustas så att olika funktionsnedsättningar beaktas och bättre kan användas 
för parasport. Kultur- och fritidsförvaltning tar tacksamt emot synpunkter från 
handikapprådets föreningar. Brev med exempel på vad de önskar få synpunkter 
på har skickats separat. 
 

b. Socialförvaltningen 
Linda Fällgren informerade om tjänsteskrivelse ”Utökning av antalet lägenheter 
på LSS-gruppbostäderna”.  
Förvaltningen har gjort en översyn av hur gruppbostädernas lokalyta kan använ-
das på mer effektivt sätt. Förvaltningen föreslår att förtäta gruppbostäderna Sö-
derby 28 och Söderby 30 med en lägenhet på varje gruppbostad. Åtgärden ge to-
talt två nya lägenheter. Förvaltningen föreslår att avveckla samtliga fem lägenhet-
er i Björkvillan gruppbostad. 
Rådets ledamöter hade inga synpunkter på förslaget. 
 
Det gjorts verksamhetsuppföljningar på särskilda boenden och daglig verksam-
het. Resultatet är att kvaliteten är god på boenden. Linda kommer att redovisa 
nationella brukarundersökningen, som svarar på frågor om bemötande och 
trygghet, vid nästa handikappråd. 
 

c. Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ahmed informerar att Haningeterrassen har fått bygglov för 2a etappen. Det in-
nebär att parkering framför kommunhus försvinner. 
Bussterminalen har fått startbesked i mars.  
Tungelsta station snart klar. 
Stadsdel Vega etapp 5 är i gång. 
Förvaltningschef Stadsbyggnad Linda Marend har slutat och Sune Eriksson går in 
som tillförordnad förvaltningschef.  
 
Attention ställde frågan: Under byggnationen av bussterminalen, hur kommer ni 
att hantera den mängden barn som passerar poseidonstråket? Ahmed svarar att 
man jobbar med säkra gångvägar under ombyggnationen. 
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d. Utbildningsförvaltningen 
Carina informerar om Närvaroteamet som arbetar med elever som inte går i sko-

lan alls eller har mycket låg skolnärvaro. Haninge kommun är första kommunen i 

världen som utbildar sin personal i metoden CPS (collaborative problem solving) 

som innebär lågeffektivt bemötande av utåtagerande beteende. De har haft ett 

lyckosamt resultat och arbetssättet efterfrågas av andra kommuner och länder.  

 

Trots att antal psykologer har utökats på centralförvaltningen finns behov av fler 

resurser i närvaroteamet.  

 
e. Äldreförvaltningen 

Kristin informerar om att en inventering av vård- och omsorgsboendens utemiljö 
pågår. Hon återkommer med resultat av inventeringen.  
 

f. Tornberget 
Tornberget granskar nya byggprojekt så att de uppfyller tillgänglighetskraven. I 

dagsläget är det två skolor och två idrottshallar.  

 
 

10. Övriga frågor 
Ordförande informerar ledamöterna att Kristin Jarneland kommer att sluta och önskar 
henne lycka till. Kristin berättar att hon flyttar med sin familj tillbaka till Piteå. 
 
Nästa möte är den 14 mars. Mötet kommer att vara av en annorlunda karaktär. Förelä-
sare från Myndigheten för delaktighet kommer och vi arbetar i grupper. 

 
 
 
 
 
  

 
............................................................ 
Petri Salonen 
Ordförande, KHR 
 


