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Digital seminarieserie om tillgänglighet 
Samordningsförbundet RAR Sörmland och Östra Östergötland tillsammans med Funktionsrätt 
Östergötland bjuder in till en digital halvdag om tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv.  
 
Datum: tisdag den 28 februari 
Tid: kl. 13:00 – 16:00 
Plats: Digitalt, länk skickas ut senare. 

 
Under seminariet ventileras tips och idéer som lyfter en aspekt som är viktigt både för personal i 
samordningsförbundens/myndigheters regi och dess deltagare. Nämligen vikten av att ha på sig 
tillgänglighetsglasögon och ett funktionshinderperspektiv när man planerar och utformar sin 
verksamhet. Många gånger kan olika tillgänglighetsproblem vara det som hindrar att deltagare och 
personal når sin fulla potential. Att inte kunna ta till sig information på ett enkelt sätt utifrån sina 
förutsättningar eller med stora svårigheter ta sig runt i en lokal kan vara väldigt uttröttande för den 
enskilda individen. I värsta fall kan dessa problem också helt utestänga individen från en verksamhet. 
 

Seminarieupplägg 
Föreläsare är Agneta Lindqvist, Ordförande för Funktionsrätt Östergötland, tillsammans med Fredrik 
Lindgren, Förbundschef Samordningsförbundet Östra Östergötland. Föreläsningen varvas med 
frågor, dialoger och gemensamma reflexioner tillsammans med deltagarna på seminariet.  
 

1. Informativ/kommunikativ tillgänglighet 
Hur kan vi informera och kommunicera på ett mer inkluderande sätt så vi når fler? Vad är viktigt 
att tänka på när vi utformar information och kommunicerar? Enkla tips och aha-upplevelser till er 
som arbetar i verksamheterna. 

 

2. Fysisk tillgänglighet 
Vilka hinder kan uppstå? Vad bör vi tänka på när vi utformar vår verksamhetslokal? Enkla tips och 
aha-upplevelser till er som arbetar i verksamheterna. 

 

3. Bra bemötande (av personer med olika funktionsnedsättningar) 
Vad innebär ett bra bemötande av personer med olika funktionsnedsättningar? Hur kan vi på ett 
enkelt sätt bli bättre på detta? 

 

4. Verksamhetens tillgänglighet/universell utformning 
Vilka aspekter är viktigt att tänka på när vi utformar en arbetsplats eller praktikmiljö som ska 
fungera bra för alla? Hur kan vi systematisera detta arbete på ett enkelt sätt så vi undviker att 
skapa onödiga hinder och problem i vår verksamhet? 

 
 
Anmälan skickas till nils@rarsormland.se 
 
Varmt välkommen! 
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