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Funktionshinderpolitik, 

globalt, EU och i kommunen! 

 
Inehåll: 
Kommunala Tillgänglighetsrådet bjuder in er till en föreläsning av Annika Jyrwall Åkerberg 
som kommer att föreläsa om Mänskliga rättigheter, FN-konventionen om personer med 
funktionsnedsättning och hur nationell funktionshinderpolitik implementeras i kommunal 
kontext.  

Annika Jyrwall Åkerberg är en engagerad människorättsjurist med över 20 års erfarenhet av 
att genomföra juridisk utredning och analys av såväl enskilda fall som av Sveriges 
genomförande av mänskliga rättigheter. Hon har stor erfarenhet av att hantera statistiska 
underlag och att genomföra människorätts- och konsekvensanalys av arbetsprocesser, 
lagförslag, rättspraxis generellt om mänskliga rättigheter: 

Första timmen är allmän kring basala principer, kärnkonventioner, konventionernas status i 
Sverige, funktionsrättskonventionen (CRPD)och Örebro kommuns tillgänglighetsstrategi. 

Under timme två kommer Annika J Å att fördjupa kommunens ansvar vad gäller MR, crpd 
och funktionsrättspolitiken.  

Datum:  Fredagen den 22 oktober 

Tid:  12.30-13.30 och 13.30-15.00 

Lokal:  Digitalt via Teams 

Målgrupp:  Första timmen är öppen för alla, andra timmen är fördjupning riktad till 
chefer på olika nivåer och förtroendevalda 

Anmälan: Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig via denna länk 
https://new.memlin.com/view/6165897de31c3b 

https://new.memlin.com/view/6165897de31c3b
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 Länk till mötet skickas ut till anmälda 

Övrigt:  Arrangemanget filmas och kan ses i efterhand via intranätet.  

Kontakt: Har du frågor om anmälan kontakta Rådhusets reception 019-211091. Har 
du frågor om arrangemanget, kontakta Tommy Aldergrim, 
tommy.aldergrim@orebro.se, 019-216953 

 

 

 

 

 

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. Örebro 

kommun är en stor organisation med många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är därför i detta 

arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras. De mänskliga rättigheterna ligger fast men Örebro kommuns insatser inom området 

förändras ofta över tid utifrån vilka frågor som behöver ges extra fokus. Har ni på er arbetsplats behov av kompetensutveckling? Kontaktpersoner hittar du 

tillsammans med information om kommande kompetensutvecklingsinsatser på intranätet. Läs mer på Örebro kommuns interna MR-sidor 

MR-forum är ett forum för kunskapshöjning, inspiration och gruppsamtal. 

 

mailto:tommy.aldergrim@orebro.se
http://intranat.orebro.se/kommunorganisation/manniskorsegenmakt/manskligarattigheter.7751.html

