
       

DEN TILLGÄNGLIGA STADEN
Kurs 4-5 oktober 2016 i Stockholm

Våra gemensamma urbana utemiljöer ska vara tillgäng-
liga för alla. Oavsett om vi befinner oss i parken, på 
torget, i en lekmiljö eller i gatuvimlet ska miljöerna 
kännas inbjudande och välkomnande för alla kategorier 
av människor, även för de som har någon form av 
funktionsnedsättning. Det är viktigt att frågor kring 
tillgänglighet kommer in i ett tidigt skede vid projekt kring 
nybyggnad eller omgestaltning av stadens utemiljöer. 
Och det är viktigt att man som planerare eller projektör 
har kunskap om olika funktionsnedsättningar – kraven 
och önskemålen om tillgänglighetsåtgärder kan se 
olika ut för exempelvis personer som använder rullstol, 
personer med nedsatt syn eller för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning.
Under denna kurs får du lära dig mer om begrepp och 
förhållningssätt kring funktionsnedsättningar samt 
planering och gestaltning av tillgängliga utemiljöer. För-
utom föreläsningar har vi bjudit in personer med olika 
funktionsnedsättningar som berättar om sina upplevelser 
kring tillgänglighet i urbana miljöer. Det ingår också ett 
övningspass där deltagarna själva får tillfälle att erfara 
vilka inskränkningar i tillgängligheten man kan drabbas av 
när man använder rullstol eller har nedsatt syn.
Kursen arrangeras av Tankesmedjan Movium i samver-
kan med Riksantikvarieämbetet.

Fakta om kursen
Avgift: 3 900 kr exkl. moms. Rabatterad avgift för kontaktpersoner och
användare inom Movium Partnerskap: 3 600 kr exkl. moms. För gemen-
sam middag den 4 oktober tillkommer 500 kr.
Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41 i Stockholm.
Anmälan: Senast den 13 september via www.movium.slu.se. Anmä-
lan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före kursstart debiteras 
halva avgiften, därefter hela. Max. 25 deltagare.
Logi: Bokas av deltagarna själva, det finns ett antal logimöjligheter nära 
Riksantikvarieämbetets lokaler på Östermalm.
Mer information: Parvin Mazandarani, Movium, 040-41 50 00, 
parvin.mazandarani@slu.se
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Tisdag 4 oktober
12.30 Samling med lunch

13.15 Välkommen! Introduktion
 Göran Nilsson, Tankesmedjan Movium

13.30 Funktionsnedsättning och funktionshinder – begrepp och  
 förhållningssätt
 Fabian Mebus, biolog, utredare i frågor kring landskapsvård  
 på Riksantikvarieämbetet

14.15 Kort paus

14.30 forts. Begrepp och förhållningssätt
14.45 Kort resumé över lagstiftningen kring tillgänglighet i  
	 offentliga	miljöer
 Fabian Mebus

15.05 Kaffe

15.30 God gestaltning för tillgänglighet på allmänna platser 
 Bibbi Leine, landskapsarkitekt och tf VD, Landskapslaget AB,  
 Stockholm

16.30 Diskussion
17.00 Att uppleva staden med funktionsnedsättningar
 Karolina Celinska, ombudsman, DHR – Förbundet för ett  
 samhälle utan rörelsehinder
 Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare, Synskadades  
 Riksförbund

18.00 Diskussion
18.15 Avslutning

19.00 Gemensam middag

Onsdag 5 oktober
08.15 Politik och myndighetsutövning – aktuella frågor kring  
 tillgänglighet
 Representant från Myndigheten för delaktighet

08.45 Kaffe

09.00 Övning – prova på att köra rullstol och gå med 
 ögonbindel/blindkäpp
11.00 Lekplatsers tillgänglighet och användbarhet för barn med  
 olika förmågor
 Maria Prellwitz, universitetslektor, institutionen för hälsoveten- 
 skap, Luleå tekniska universitet

11.40 Nytt skyltsystem för Botaniska trädgården i Göteborg –  
 design utifrån kognitiva funktionsnedsättningar
 Christel Copp, grafisk designer och föreläsare i visuell 
 kommunikation vid Göteborgs universitet och Chalmers 
 Tekniska Högskola i Göteborg

12.20 Sammanfattning
 Fabian Mebus

12.30 Avslutning med lunch
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