
Idrottshallar, parker och offentliga miljöer är i många fall 
inte tillgängliga. Att ta sig till och från idrottshallarna är 
också ett problem på grund av bristande tillgänglighet inom 
kollektivtrafiken. Många människor lever därför inaktiva liv som 
i sin tur medför ökade kostnader för samhället. Endast 4 % av 
unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 
54 % för resten av befolkningen.  Vid seminariet presenteras 
ett förslag för ökad tillgänglighet baserat på Parasport Sveriges 
tillgänglighetsundersökning.

Sverige har under många år haft ett av världens bästa regelverk 
för tillgänglighet. Just nu pågår en omfattande översyn av 
byggreglerna inklusive tillgänglighetskraven. Kommer Sverige att 
fortsätta gå i täten kring tillgänglighetslagstiftningen? 

TILLGÄNGLIGHETSARENAN 
ALMEDALSVECKAN
 
TISDAG 4 JULI 2017 KL 13.00-17.30 
Strandgatan 30 (Lokal bredvid Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34)
Moderator: Johanna Nyman, JKL

13.00-13.45: Aktivt liv kräver tillgängligt samhälle (Serv. lättare lunch)

14.00-14.45: Sverige - tillgängligt och utformat för alla? (Serv. kaffe m kaka)

15.00-15.45: 440 000 tillgängliga bostäder till 2020 - så gör man (Serv. kaffe m kaka)

Medverkande:  
Bengt Eliasson, Riksdagsledamot (L)
Malin Ekman-Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för 
Delaktighet
Thomas Fogdö, Parasport Sverige
Karin Nolke Grubbström, Generalsekreterare Friskis&Svettis

Medverkande: 
Kurt Eliasson, Kommittén för Modernare byggregler 
Gunilla Fagerström, Expert, Boverket 
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna, 
Fredrik von Platen, Bostadspolitisk expert, SPF Seniorerna

Enligt Boverkets prognoser behövs 700 000 nya bostäder byggas 
under perioden 2015-2025, varav 440 000 redan fram till 2020. 
Industriellt byggande och våningspåbyggnad i samband med 
renovering och tillgänglighetsanpassning skulle kunna lösa 
bostadsbristen på rekordtid om rätt förutsättningar ges. 
Fyra marknadsaktörer presenterar sina smarta lösningar för att 
bygga bra, billiga bostäder snabbt utan att kompromissa med 
krav på tillgänglighet och användbarhet. 

Medverkande:  
Alf Karlsson, Statssekreterare åt bostads- och 
digitaliseringsminister Peter Eriksson 
David Lega, Kommunalråd (KD), Göteborgs Stad
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad, SKL 
Karolina Celinska, Ombudsman, DHR 
Aidin Zandian, Förbundesordförande jagvillhabostad.nu 
Bengt Fardelius, Affärschef, BoKlok 
Carl-Johan Hansson, Chef AO Fastigheter, Riksbyggen, 
Bengt Rehn, Ordförande Stockholmshusen

Möt oss på: www.facebook.com/tillganglighetsarenan/ och #tillgänglighet

16.00-16.30: Ser dagens turister tillgänglighet som en självklarhet? (Serv. kaffe m kaka)

Medverkande:  
Kristina Algotson, Huvudsekreterare, Utredningen Sveriges 
besöksnäring - en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt
Cristina Eide, Biträdande fastighetsdirektör, Göteborgs Stad
Magnus Berglund, Tillgänglighetsambassadör, Scandic
Rasmus Isaksson, Förbundsordförande DHR

Personer med en funktionsnedsättning och äldre reser allt mer 
och tillgänglighet är helt avgörande för att de ska kunna få en bra 
upplevelse. Hur möter besöksnäringen kraven på tillgänglighet 
och vad är viktigt att tänka på för att bli ett tillgängligt resmål? 

Tänk på våra allergiker, undvik därför parfym. Hörselslinga finns. Seminarierna teckenspråkstolkas. 

16.30-17.30: Eftersnacksmingel med tilltugg! 


