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Delaktighetsdagen 2o2L -Agenda 2030 och universell utformning

Oskarshamn den 3L januari 2021

Utmaningarna och möjligheterna med de globala målen för
hållbar utveckling

Gabriel Wikström nationell samordnare agenda 2030

Det är stora utmaningar med 2030.

Världen har stora utmaningar

Alla aktörer även privatpersoner

Sociala utmaningar för ekonomiska bortfall

Mat på bordet krisläge

Agenda alla delar behövs Ojämlikheten ökar

Rapport Lämna ingen utanför 52Yovärre sedan Covid 19 distans studier

. ekonomin

. arbetslivet

. det saknas statistik

. det saknas kunskap

Handlar om att hushålla med resurser.

Offentlig sektor

Alla är vi en dela av samhället för att lyckas

Fokus 2030 Hur får vi helhelheten långsiktigt inom organisationen

t. Prioritera mål

2. Vilka värden

3. Gör nytt

Vad behöver bli annorlunda?

Värdera nya mål och värdera är inte bara ekonomin, utan ta vara på andra
mått av värdering

Goda ex. från Malmö omställning hårdare krav isamhället.
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Agenda 2030 försenat på grund av corona

Risk att vända bort från det sociala

Dela med sig av delaktighet

Visa på att alla kan vara med

Lära andra offentlighet/ privat samverka

Lokalpolitiker behöver bidra mer

1.. 2O3O är inget FN-projekt samverka inom förvaltningarna
2. lnspiration från nationellt projekt

3. Folkligt engagemang

Regeringen behöver stå för struktur

El = stålindustrin

Sociala= skola utbildning funkis åldringsvård

Se på egna verksamheten

Väva ihop fu nktionsrättsområdet sa b rie l.wi kströ m @ rese ri nss ka n s I iet

Funkis FUB: rapport

Vardaglig oro

Vågar inte

Studenter stress och mindre nöjda

8 av 10 arbetar fast de är sjuka De har inte råd att var sjuka.

Diskriminering 3 av 10 är utsatta
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Samtal om social hållbarhet, det funktionshinderspolitiska
målet och principen om universell utformning

Rätt från början

Emil Ertman Funktionsrätt Sverige

1,. Bostad

2. Utbildning
3. Arbete

Gruppindelning/Lätt att de faller mellan stolarna

lnom Socialstyrelsens utsträckning

Vilka är inte här?

sis.se= standarder

Göteborg har fått pris Andreas Johansen guldlänken Göteborgsstad

Andreas med fyra inriktningar

Designprocess

Plats

Produkter

För så många som möjligt.

I nsi ktsövn i nga r med fu n ktionsh i nde rrörelse n Visa empati

Trygghet blir hinder Ex. Trösklar/hinder

Skolmiljö / Fastighetskontoret fysiskt Universell utformning

Påverka idag Undersök lösningar som krävs

8 - 80 år fungerar bättre Vad behöver vi?

En grupp, fjärrkontroll och planera med många behov

Delaktighet är viktigt
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Analysverktyg i universell tillgänglighet

Produkt

Fu nktionshinderrörelsen i pra ktiken

Malin Ekman Ald6n Myndigheten för delaktighet

Socia I håll barhet/tillgängl ighet

lngången Funkis förbättra målgruppen

Ha någon med från Funkis

Massa olika aspekter

Var rädda om lösningen

lnsiktsövningar: Jörgen Lundhäll i Göteborgs stad

Vetenskap/ artiklar

Allt är inte vetenskap utan erfarenhet

Hem löshet och gä ngkri m ina I itet ä r sa m hä I lsutveckl i ng

Vad måste förstärkas?

lntegrera och göra tillgänglighet

Lyssna in kunskap och utföra övningar

Börja pröva

Region/Kommun

SKR:s arbete med målen i Agenda 2030 ur ett
fu n ktio nsh i n de rperspe ktiv

Anna Thomsson Sveriges Kommuner och Regioner
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Agenda 2030 är verktyg och stöd

Lokala tjänstemän iSverige projekt med stöd från SKR.

Strategi för bättre hälsa

Länkar kommer

Kultur Fritid Data

Livsvillkor

Neu ropsykiatrisk til lgä ngl ighet

Offentliga lokaler

skr.se

Guide för Arbetsmiljö

Arbetsplats

Länsstyrelsernas Agenda 2030-arbete på regional och loka!
nivå

Karin Hopstadius, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Ann Hansson

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Agenda 2030 Vägledning för hållbar utveckling.

Karin Hopstadius, Sociala dimensionen talas det mer om

Ann Hansson, Corona lägesbilder Funkis drabbas hårt

1. lntegrering i ledning behövs för hållbar lösning

2. Sakkunskap för uppföljning
3. Långsiktigt utvecklingsarbete på distans

4. Bära varandras frågor, hitta andra lösningar

5. Funktionshinder Länsstyrelsen Stöd till att öka kunskap i konventionen

6. Uppföljning som ökar

7. Statistik, Samverka, samordna,

8. Vinnova jämlik livsmiljö och ökad tillgänglighet ex parker, bibliotek,
apotek, trafi ken, cykel/gångvägar, belysning, relation/miljö
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Jämlik Livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation

och ökad tillgänglighet

Projektet Jämlik livsmiljö syftar till att utveckla analysmodeller som möjliggör
ökad förståelse för olika människors skilda förutsättningar att röra sig i staden.

Daniel Koch, KTH Arkitekturskolan samt Fredrik Larsson och Mikael Jestin

Funktionsrätt Uppsala

Hur förstår vi tillgänglighet och otillgänglighet?

Staden finns, ger behov av tidig övergripande nivå

Översiktlig planering och visa konkret. Projekt 2021,1änk via KTH

Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

Offentlig upphandling är avgörande för utformning av en stor del av de

produkter och tjänster vi medborgare möter.

Certec och Malmö stad ska tillsammans ta fram upphandlingsstöd i form av

konkreta verktyg och metoder. Syftet är att stötta personer som arbetar med

upphandling att få med universell utformning i upphandlingar

Charlotte Magnusson, Certec

Upphandling för 700 miljarder/är

Certec: kan ge upphandlingsstöd och metoder för upphandling

Utvecklare och design: finns det inte med i upphandling händer ingenting

1. LOV

2. Ekonomisk universell hållbarhet (Koldioxidvärde)

3. Funka lagar/regler
4. PTS=Post och telestyrelsen

5. Planera testa personas system med lika Design process

6. Turister, leverans av varor, varor/tjänster
7. Fokusera på miljön

cha rlotte @ certec. Ith.se
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Magnus Lagercrantz, Myndigheten för delaktighet

Metodstöd/Region/Kom m u n

t. lnformation
2. Ta in kunskap

3. Agenda 2030

4. Trygghet skolorfunkis

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens
utformning

Enligt delmål 8 i Agenda 2030 ska vi, senast om 9 år, uppnå full produktiv

sysselsättning med fullständiga arbetsvillkor. För att åstadkomma det krävs det
bland annat att arbetsplatsernas utformning blir tillgängliga för alla oavsett

fu n ktionsnedsättn ing.

Från den l januari 2021, börjar Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om

arbetsplatsernas utformning att gälla. De nya reglerna innebär bland annat att
nya eller ombyggda arbetsplatser måste utformas så att de är tillgängliga redan

från början. Arbetsmiljöverket berättar om syftet med de nya förändringarna i

föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

Ewa Krynicka Storskog och Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket

Akustik ska vara bra: tyst dämpad miljö, mjuka golv, glas som används ofta det

blir jobbig miljö

Vad kan man göra?

Aktivitetsbaserade kontor, öppet kontorsla ndska p

Viktigt med riskanalys

Ventilation: hålla avstånd, små rum dålig ventilation

Bra hygienmöjligheter (Kranar)

Hushållsrulle risk

AV.se Hitta föreskrifter och jämförelsetabell

En hållbar skola
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Delmål 4 Agenda 2030 handlar om god utbildning för alla. Hur säkerställer vi en

inkluderande och likvärdig utbildning a god kvalitet?

Pia Persson Specialpedagogiska skolmyndigheten, talar om utmaningar vi står

inför när det gäller att skapa en inkluderad utbildning för alla och hur vi når dit.

Klara Frosterud, White Arkitekter, berättar om vikten av och hur man skapar

en inkluderande och trygg miljö.

Forskning och inkludering i lärmiljö

7. God orientering: Ljus, Konstraster, Ljud, förflyttning till Lokaler Matsal

2. Utformning och placering

3. Rum för vila

4. Tillhörighet
5. Personalrum och arbetsrum

lntryc kssa ne ring

1,. Placera skola i staden

2. Trafikbuller
3. Fri yta, utemiljö
4. Var på tomten placeras skolan

5. Rumsform/ aktivitet
6. Yta/ ljudmiljö
7. Retreatplats

8. Trä/form/lutande tak/utblick
9. Ljudabsorberande rum/väggar

l0.Trygghetsva nd ri nga r/m etodstöd Mynd ighet fö r d e la ktighet
ll.Pedagog /organisation Ställ krav Elever/personal, lnkludering, beskriva,

fullfölja
LZ.Hur ska skolan fungera?

13. Skolan tillgång till handbok

14.1ånga projekt

15.Matsal

16.Eget utrymme för disk

17 .Trä dåliga konstraster
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18.Trä bra för ljudmiljön

Anes Asic, Elevernas riksförbund, talar om vikten av aktivt involvera eleverna
när en inkluderande lärmiljö ska tas fram.

Maria Melin, Myndigheten för delaktighet, berättar om MFD:s stöd för ett
hållbart barnrättsarbete där alla barn får synas och höras

Anes Asic Virserum

Han har intresse för elevkår,demokratiråd, elevrådsombud

Demokratri : eleverna ri ksförbu ndet.se

Brista nde ti I lgä ngl ighet

Viktiga frågor: Mångfald, skoldemokratri, skolskjuts, bord/ståbord,
avslappnad miljö, hemtrevlig miljö

Obs! detta tänker skolelever på.

Elevgruppen saknar referens grupper

Gemensamma behov

Ställ krav på upphandling

mfd.se

Pia Persson Undervisning/olikheter

Alla elever utgå från mångfald artikel 27 i Agenda 2030

1,. Olikheter
2. Tillgänglighet undanröja hinder

3. Ta del av undervisningen

4. Kvalit6 på utbildning hemkommunen

5. Språket

6. Hög inkludering viktigt spsm.se

7. Enkäter ska var tillgänglighetsanpassande

8. Tillgång till Logoped

9. NPF-stöd Högbegåvad Hur gör vi? Fråga eleven

10. Stöd i barnrättsarbetet.
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Maria Melin Myndigheten för delaktighet, berättar om

MFD:s stöd för ett hållbart barnrättsarbete där alla barn får
synas och höras.

Barn är i mångfalden

Utgå från att alla ban är olika med olika förutsättningar

Digitalt stöd för barn och barnkonventionen

Eleverna ska komma till tals

Checklista och en webbkurs.

Göra bättre analyser

Cirku lära referensgru pper

Leave No One Behind

Gerard Quinn, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med

fu n ktionsnedsättn ing, berätta r om koppl i ngen mel la n Agen

L0


