Tillgänglighet för alla !
Från handikappanpassning till kvalitetsmål

Standardiseringen ger makt att påverka

Seminarium om Tillgänglighet
Fredagen den 27 november 2009, kl 09.00 – 15.00, inkl. lunchbuffé
Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Riksdagen satte för nio år sedan målet att samhället skulle vara tillgängligt för alla 2010.
Det kommer det inte att vara. Inte helt.
Men mycket har skett på vägen och tempot har ökat. Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Handisam, inrättades år 2006. Många frivilligorganisationer, representerande stora och små
medborgargrupper, arbetar hårt för att få gehör hos företag, branscher och myndigheter för sina
specifika tillgänglighetsfrågor. Regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har inlett
ett strategiskt samarbete för att nå tre av delmålen: åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot
tillgängligheten i lokaler och platser dit allmänheten har tillträde, åstadkomma tillgänglig kollektivtrafik och en tillgänglig statsförvaltning. Sverige kraftsamlar inför ”Tillgänglighetsåret 2010”.
I allmänhet har man inte i första hand sett standardisering som verktyget för förbättringar på detta
område. Ändå är det ofta just genom förnuftig standardisering som praktiska lösningar av konkreta
tillgänglighetsproblem kan åstadkommas. Vi vill därför i detta seminarium påvisa standardiseringens
möjligheter att påverka och förbättra livsbetingelserna för olika samhällsgrupper. Vi vill också belysa
att möjligheterna har ökat, att en rad standardiseringskommittéer är i full verksamhet på
tillgänglighetsområdet och att aktiviteten är ökande. Vi vill, slutligen, väcka ett engagemang för
standardiseringen och uppmuntra till deltagande – bra standarder förutsätter aktiv medverkan av dem
som berörs!
Välkommen
SSR Konsumentråd
Seminariet arrangeras av SSR Konsumentråd i samverkan med Handikappförbunden, Handisam,
Hjälpmedelsinstitutet, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter och SIS, Swedish Standards Institute.
Anmäl dig här!
Seminariet teckenspråktolkas.
Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar förmiddagskaffe och lunch. Uteblir du utan att avboka
senast den 24 november debiterar vi emellertid 300 kr.
(Program på omstående sida)
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Program:
08.30 – 09.00

Registrering

09.00 – 09.05

Välkomna

Carl Älfvåg, Handisam
Magnus Berglund, Scandic

09.05 - 09.30

Inledning

Ragnwi Marcelind, statssekreterare, Socialdepart.

09.30 – 09.50

Övergripande exposé

Hans von Axelson, Handisam

09.50 – 10.20

Paus, kaffebuffé

10.20 – 10.50

Byggd miljö, samtal

Lars Estlander, Boverket
Marit Jenset, BQR - Rådet för byggkvalitet
Dagny Mörk

10.50 – 11.20

Hjälpmedel, Design för alla

Claes Tjäder och Karl-Erik Westman,
Hjälpmedelsinstitutet

11.20 – 11.50

Lättöppnade förpackningar

Rolf Greiff, Reumatikerförbundet
Stig Håkansson, Konsumentverket

11.50 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.30

IT och funktionshinder

Mia Ahlgren, Handikappförbunden
Jan Gulliksen, KTH

13.30 – 14.15

Affärsdriven innovation
Tillgänglighet som affärsidé

Göran Marklund, Vinnova
Stina Juhlin och J-P Hagström, Myra Design
Finn Petrén, EIDD Design for All Europe

14.15 – 15.00

Avslutande paneldiskussion
som inleds med översikt över
”allt som är på gång”
I panelen ingår också:

Hans von Axelson, Handisam
Tomas Berns, Ergolab AB
Ingrid Burman, Handikappförbunden
Stig Håkansson, SSR Konsumentråd
Göran Marklund, Vinnova
Karl-Erik Westman, Hjälpmedelsinstitutet

Panelen svarar på frågor från publik och externt via nätet
Vi planerar att livesända delar av seminariet på www.ssrkonsument.se/webbtv och tittarna inbjuds att ställa
frågor till panelen.

