
  

             
 

Endagskurs i tillgänglighet - 6 maj, 26 maj,  
10 september, 24 september och 15 oktober. 

 Bakgrund 

Utbildningen riktar sig till 
medarbetare i myndigheter som 
i sin yrkesroll behöver ta 
ställning till hur tillgänglighet ska 
uppnås i bebyggd miljö. 

Process- och projektägare, 
byggherrar och beställare, 
förvaltare, projektledare, 
kulturarvsspecialister samt 
byggnadsantikvarier är några 
exempel på yrkesroller 
utbildningen riktar sig till. 

Kärnfrågor: Varför tillgänglighet 
är viktig och av särskilt värde i 
kulturarvsmiljöer.                        
- Förhållningssätt samt               
- Praktiskt genomförande för att 
förse deltagaren med 
nödvändiga verktyg. 
 

Innehåll 

Dagen inleds med 
grundläggande information och 
inspiration av föreläsare med 
personliga erfarenheter. Vidare 
kommer lagstiftningen att 
förklaras och exemplifieras. 

Vid lunch blir det ett simulations-
pass där man får prova själv 
med rullstol och special-
glasögon som efterliknar 
synnedsättning. 

Efter lunch förtydligar föreläsare 
hur viktig intern och extern 
information är. Dagen ger 
deltagaren praktiska tips på hur 
avvägnings- och arbets-
processen kan se ut och hur allt 
sedan omsätts i praktiken. 

 

Mål 

Att ge ökad kunskap om och 
förståelse för vikten av att 
byggnader och dess närmiljö 
görs tillgänglig. 

Att känna till vilken betydelse 
den fysiska miljöns utformning 
runt kulturarvet har för personer 
med olika funktions-
nedsättningar samt vilka krav 
som ställs på samhället och 
varför statens roll är så viktig. 

Att få kunskap om: Hur man 
praktiskt förenar tillgänglighets-
lösningar med god utformning.   
- Hur arbetsprocessen tillvaratar 
alla krav som förändringar i 
kulturarvet ställer. 

 

Samverkande myndigheter: Samverkansforum (Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Sjöfartsverket, 
Riksdagsförvaltningen, Naturvårdsverket, Trafikverket), Riksantikvarieämbetet, Boverket och Myndigheten för 
delaktighet. Statens museer för världskultur upplåter Etnografiska museets lokaler för utbildningen. 

Tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö 

Samverkansforum och övriga 
medverkande myndigheter 
finansierar en avgiftsfri kurs 
som ger dig inspiration, insikt 
och en djupare förståelse för 
tillgänglighetsarbetet. 
Dessutom ger kursen dig 
nödvändiga kunskaper och 
verktyg för att skapa 
tillgänglighet i praktiken. 

  Ramp vid entrén till konstmuseet Waldemarsudde                    Foto: Nina Broberg 



 

 

Tillgänglighet  –  Det som är nödvändigt för några är bra för alla 

 

Föreläsare 
Fabian Mebus  
Utredare Landskapsvård, 
Riksantikvarieämbetet 

Mikael Wahldén 
Utredare, avd. Kommunikation 
Myndigheten för delaktighet 

Annika Jyrwall Åkerberg 
Jurist, Iuris Humani, Human rights 
consulting 

Marianne Rogell Eklund 
Intressepolitisk enhetsansvarig, 
Hörselskadades riksförbund 

Joachim Staremo 
Tillgänglighetskonsult, 
Staremo Tillgänglighetskonsult AB 
Jonas Andersson 
Utredare avd. Kunskap & Riktlinjer, 
Myndigheten för delaktighet 

Per-Anders Johansson 
Projektledare, Specialist kulturarv, 
Statens fastighetsverk 

Christian Runeby 
Enhetschef Kulturvårdsstöd, 
Riksantikvarieämbetet 

Utbildningstillfällen 
Etnografiska museet, Stockholm 
Djurgårdsbrunnsvägen 34 
6 maj, 26 maj, 10 september,  
24 september och 15 oktober 

Förhinder/Avbokning 
Om anmäld deltagare inte 
medverkar så debiteras dennes 
organisation en avgift om 2500 
kronor. Byt gärna med en kollega. 

Information: 
ulf.otendal@sfv.se 
per-anders.johansson@sfv.se 

 
 
 

Kontrastmarkeringar, Uppsala slott                                                                                  Foto: White Arkitekter 
 

Program 
 

08:30 Kaffe och macka  

09:00 Vad är funktionshinder och 
funktionsnedsättning? 

Fabian Mebus / 
Mikael Wahldén 

 FN-konventionen Annika J. Åkerberg 

 Hur lever man med 
syn/hörselnedsättning? 

Annika J. Åkerberg 
Marianne R. Eklund 

 Kaffe  

 Lagstiftning Joachim Staremo 

12:00 Simuleringsövningar i 
kombination med lunch 

Ulf Otendal 

 Information och kommunikation Jonas Andersson 

 Förhållningssätt och 
värderingar. Helhetsperspektiv 
med hjälp av exempel 

Per-Anders 
Johansson 

 Kaffe och grupparbete.  

 Arbetsprocessen och 
inspirerande utblickar 

Per-Anders 
Johansson 

 RAÄ - Tillgänglighet i kulturarvet Christian Runeby 

16:00 Utbildningsdagen avslutas  

 

 

Anmälan skickas till: 
ulf.otendal@sfv.se 

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare 
är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. 


