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Verksamhetens syfte 

Föreningen skall främja sina medlemmars roll i deras yrkesutövning som certifierad 
sakkunnig av tillgänglighet (TIL). Styrelsen har tolkat detta uppdrag som att verka för 

   
• stärkt yrkesroll för certifierade sakkunniga av tillgänglighet (TIL) 
• bättre förutsättningar för samstämmiga TIL-bedömningar 

Remissinstans 

Föreningen är formell remissinstans till Regeringen, Boverket och Arbetsmiljöverket och får 
därmed direktinbjudningar att yttra oss över förslag till ändringar av de författningar som 
berör vårt verksamhetsområde. I våra remissvar bidrar vi med den kunskap vi har genom vår 
yrkesroll, vilket stärker inte bara föreningens anseende utan även yrkesrollen som sådan. 

Möten med riksdagspolitiker 

Föreningen avser att liksom under föregående år genomföra personliga samtal och diskus-
sioner med riksdagspolitiker i olika frågor för att föra fram våra åsikter och ge en djupare 
insikt om våra ståndpunkter i de remissvar vi levererar. 
 

Informations- och medlemsservice  

Föreningens hemsida kommer även fortsättningsvis vara en viktig kommunikationsportal för 
föreningens medlemmar. Diskussionsforumet som finns på hemsidan är tänkt att gagna in-
formationsutbytet mellan medlemmarna i akt och mening att öka allas vårt kunnande och 
vår samsyn samt att stärka individens möjlighet att i sina uppdrag argumentera för sina 
ståndpunkter. Studiebesök till intressanta objekt samt seminarier och medlemsmöten kring 
relevanta frågeställningar är ytterligare verktyg för information, service och samordning. 
 

Kommande aktiviteter 

Två diskussionsmöten för medlemmarna arrangeras varje år, det första har genomförts i 
mars och det andra planeras till i höst. 
Nu närmast planeras ett studiebesök på Liljevalchs där vi studerar hur tillgänglighetskraven 
har lösts i lokalerna. Efter det kommer ett event på Bosön, där vi får praktisk insikt i bl a 
rörelse- och synnedsättningar. Under 2022 planerar vi även att genomföra den studieresa till 
Köpenhamn som har blivit framskjuten pga coronapandemin. 
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Budget 2022 
  
 

Intäkter     
 

Medlemsavgifter  32 000  Beräknat på 140 medlemmar à 200 kr  
Serviceavgifter  96 000  Beräknat på 140 medlemmar à 600 kr 

 

Summa intäkter  128 000    

  

     
Utgifter      

 
Hemsida – drift    16 000    
Föreläsningar/studiebesök/årsstämma  100 000  
Bankavgifter    1 500    
Övrigt  10 500    

 

Summa utgifter  128 000    
  
  
 


