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Program 
 

 

8.30-9.00 Drop in med kaffe/te 

 

9.00-9.15 Introduktion med Pia Emanuelsson (HSO Göteborg) 

 

9.15-10.15 Funktionshinderkonventionen, diskrimineringslagen och Europakonventionen. 

Vilket ansvar har staten, lokalt, regionalt och nationellt, för att implementera 

rättigheterna och förhindra diskriminering? Föreläsare: Annika Jyrwall Åkerberg 

 

10.15-10.45 Fikapaus i foajén och i Restaurang Fritz 

 

10.45-11.45 Utmaningar och möjligheter för den kommande funktionshinderpolitiken. Vad kan 

vi förvänta oss av den nya nationella strategin för funktionshinderpolitiken som 

kommer att läggas fram under våren 2017? Föreläsare: Lars Lindberg 

 

11.45-12.45 Lunch i Restaurang Fritz 

 

12.45-13.45 Jämställdhetsperspektiv på funktionshinderpolitiken. Vad behöver göras för att 

flickor och kvinnor med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter, möjligheter 

och tillgång till stöd och resurser som pojkar och män med funktionsnedsättning? 

Föreläsare: Maria Johansson 

 

13.45-14.15 Fikapaus i foajén och i Restaurang Fritz 

 

14.15-15.15 Funktionshinderpolitiskt panelsamtal med: 

Annika Jyrwall Åkerberg, Lars Lindberg, Maria Johansson, Mariya Voyvodova (s), 

kommunalråd med ansvar för MR, David Lega (kd), kommunalråd, Eva Olofsson (v), 

regionråd och Ann Catrine Fogelgren (l), biträdande kommunalråd. 

Moderatorer: Erik Johansson Lönnroth (SRF Göteborg) och Pia Emanuelsson (HSO 

Göteborg). 

   

15.15-15.25 Kort paus 

 

15.25-16 Avslutning med Erik Johansson Lönnroth och Pia Emanuelsson 

 

16-18 Mingel och eftersnack i Restaurang Fritz 
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Praktisk information 

 

Tid Fredag 2 december kl 8.30-18 

 

Plats Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
 

Teckenspråk Konferensen kommer att teckenspråktolkas. 

  

Måltider Under dagen serveras morgonkaffe/te, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. 

Efter konferensens slut kl 16 är alla deltagare välkomna till ett avslutningsmingel med 

eftersnack och nätverkande i Restaurang Fritz. Under minglet serveras tilltugg och 

alkoholfri dryck. Restaurangens bar är öppen för försäljning. 

 

Kostnad Det är kostnadsfritt att delta på konferensen. 

 

Anmälan Anmäl ditt deltagande till info@gbg.hso.se, senast fredag 18 november. 

 Ange namn, e-post och vilken organisation du kommer ifrån. Ange också om du har 

särskilda kostbehov eller andra behov och om du ska vara med på 

avslutningsminglet. Om du har med dig en personlig assistent och vill att hen ska få 

fika och mat under dagen ska du också anmäla detta. 

 

Parkering För er som kommer med bil: Vi är mycket tacksamma om personer utan 

rörelsenedsättning undviker att parkera i garaget, så att dessa p-platser i första hand 

kan användas av personer med rörelsenedsättning. 

 

Arrangörer är HSO Göteborgs medlemsföreningar, FUB Göteborg och Göteborgs Dövas förening i 

samarbete med Dalheimers Hus.  

 

Frågor Frågor om konferensen besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman, HSO Göteborg. 

pia.emanuelsson@gbg.hso.se 

 

Tack! Ett stort tack till Social resursförvaltning, Epilepsiföreningen i Göteborg 

och SRF Göteborg som har bidragit till finansieringen av 

arrangemanget! 

mailto:info@gbg.hso.se
mailto:pia.emanuelsson@gbg.hso.se
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Presentation av medverkande 
 

Föreläsare  

Annika Jyrwall Åkerberg är en av Sveriges ledande jurister inom mänskliga rättigheter i relation till 

människor med funktionsnedsättning. Författare till boken Diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning. 

Lars Lindberg är konsult, författare, föreläsare och krönikör i tidningen Funktionshinderpolitik. 

Huvudförfattare till boken Funktionshinderpolitik – en introduktion. 

Maria Johansson har arbetat med funktionshinderpolitik i många år, i olika roller och uppdrag. 

Idag varvar hon två ordförandeuppdrag med att också föreläsa, bland annat om tillgänglighet. 

Maria Johansson är ordförande för Forum kvinnor och funktionshinder och för Lika Unika – 

federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Politiker  

Mariya Voyvodova (s), kommunalråd med ansvar för kultur, mänskliga rättigheter, ungdomsfrågor 

David Lega (kd), kommunalråd 

Eva Olofsson (v), regionråd VGR 

Ann Catrine Fogelgren (l), biträdande kommunalråd 

 

Representanter för arrangörerna  

Pia Emanuelsson, ombudsman HSO Göteborg 

Erik Johansson Lönnroth, verksamhetsledare och ombudsman SRF Göteborg 

 

Till sist: frågor till panelen 
 

Du som konferensdeltagare kan hjälpa till med arrangemanget genom att i förväg skicka förslag på 

frågeställningar som du vill att panelen ska diskutera under panelsamtalet. Panelen består av de 

tre föreläsarna och fyra lokala politiker från olika partier. De kommer att prata om nationell och 

lokal funktionshinderpolitik. Vi som förbereder arrangemanget kommer att välja ut ett antal 

frågeställningar som vi anser är viktiga att panelen diskuterar. Här vill vi gärna ha hjälp av er 

konferensdeltagare! Maila dina förslag på diskussionsfrågor till: pia.emanuelsson@gbg.hso.se, 

senast den 30 november. Vi kommer också att ha en frågelåda i salen under konferensen, där 

konferensdeltagarna kan lägga lappar med frågor till panelsamtalet. 

mailto:pia.emanuelsson@gbg.hso.se

