Program, fortbildningsdag Likarätt 2022-09-19, Babord Dockplatsen 26 Malmö
09.00 – 09.20

Introduktion
Kort presentation om dagens program samt med
information om Region Skånes Likarättsarbete.

09.25 – 09.55

Svensk funktionshinderpolitik
Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. ”Politiken” tar tillvara de
rättigheter och intressen som personer med
funktionsnedsättningar har i samhället.
En god kopp kaffe eller te samt liten smörgås
Nytt program för att tillgodose rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, 2022–2025
Nytt funktionshinderpolitiskt program i Region
Skåne. Vad står det där? Vad betyder det för Din
verksamhet? Vad ska vi göra nu?
Region Skånes Funktionshinderråd
Funktionshindersrådet är ett organ för samverkan
mellan Region Skåne och
funktionshindersorganisationer i Skåne.
Presentation av verksamheter och med
framtidsspaning. Vilka är de viktigaste frågorna
just nu? Hur kan vi arbeta mer tillsammans
framöver?
Vi njuter av en lunch tillsammans på restaurang
P2. Här finns både salladsbord och olika rätter att
välja på som brukar funka fint för de flesta. Allt
från kött, fisk och fågel till vegetariskt.
Universell utformning och tjänstedesign
Vi lever i en föränderlig värld där dagens problem
kanske inte är morgondagens. Verksamheternas
roll förändras i takt med att människornas behov
gör, och samtidigt förändras även våra resurser.
Det innebär att framtiden kräver nya arbetssätt. Vi
får information om hur vi mer användardrivet kan
arbeta med tjänstedesign! Under detta pass
genomför vi en workshop i smågrupper utifrån
respektive arbetsplats.
Tillgänglig kollektivtrafik för alla
Tillgänglighet handlar om att personer med
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att få
tillgång till samhället. Det innebär att när
kollektivtrafik planeras och genomförs ska behov
för personer med funktionsnedsättning beaktas. Vi
kommer att få information om hur Skånetrafiken
arbetar med tillgänglighetsfrågor.
En god kopp kaffe eller te och något sött därtill
Digital tillgänglighet
Dokument som till exempel Word och PDF: er som
publicerats efter 23 september 2018 måste vara
tillgänglighetsanpassade. Vi går igenom hur
tillgängliga dokument ska se ut. Vad är det vi ska
tänka på när vi skriver och publicerar?!
Diskussion och avslut
Vad har vi lärt oss under dagen- nästa steg- hur går
vi vidare.

10.00 – 10.15
10.20 – 10.35

10.40 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 14.00

14.05 – 14.30

14.30 – 14.50
14.55 – 15.25

15.30 – 15.45

Jasna Martinsson, Strategisk
utvecklare, Skånetrafiken
Ola Björgell, Regionöverläkare,
Funktionsansvarig Likarätt, KSHR,
Region Skåne
Emma Melander Borg,
Utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen
Skåne

Ola Björgell

Rådets ordf. Per Einarsson (KD),
Henrik Eld med flera

Anna Archer, Utvecklare, Fysiskt
kundmöte, Skånetrafiken

Jasna Martinsson

Cecilia Simon, Projektledare
tillgängliga digitala dokument,
Enhet stab och utveckling, Region
Skåne

