TILLGÄNGLIGHETSARENAN
ALMEDALSVECKAN
Forum för ett tillgängligt samhälle

MÅNDAG 4 JULI 2016
Klosterbrunnsgatan 5
Moderator: Artur Ringart, News55

8.00-9.00: Ett samhälle byggt för mig?
Vad är tillgänglighet och hur god är tillgängligheten i
Sverige? Har ändringen av diskrimineringslagen haft
någon effekt? Behöver lagstiftningen stärkas ytterligare
för att få effekt?

Inledare:
Karolina Celinska, ombudsman, DHR
Jonas Andersson, arkitekt, SAR/MSA tekn Doktor,
utredare, Myndigheten för delaktighet
Terry Skehan, leg sjukgymnast, utredare Myndigheten
för delaktighet
Panel:
Thomas Wilhelm, Parasport Sverige
Ulf Bingsgård (M), ledamot SKL:s beredning för
demokratifrågor
Prof. Susanne Iwarsson, CASE, Lunds universitet

9.15-10.15: Tillgänglighet – nyckeln till ett aktivt liv
Vilken betydelse för hälsa och livskvalitet har det om
barn och vuxna med funktionsnedsättning är fysiskt
aktiva? Vad skulle ökad tillgänglighet till fysisk aktivitet
och idrott få för samhällsekonomiska konsekvenser?
Åsa pekar på slutsatserna i en undersökning utförd av
Folkhälsomyndigheten som visar på konsekvenserna av
ett inaktivt liv samt visar på möjligheterna att vända på
den negativa trenden.

Inledare:
Åsa Llinares Norlin, Parasport Sverige
Cecilia Winberg, CASE, Lunds universitet/
Fysioterapeuterna
Panel:
Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot
Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR
Filip Reinhag (S), ordf. Kultur och fritidsnämnden,
Region Gotland

10.30-11.30: Enkelt avhjälpta hinder – hur enkelt är det?
Kraven på att avhjälpa enkla hinder i publika lokaler
och på allmänna platser har haft begränsad effekt
och kommunerna har inte resurser för att utföra tillsyn
i den omfattning som skulle behövas. Behövs en
regelåtstramning?
Publika lokaler i Sverige saknar idag tillgänglighetsanpassning, hur kan detta förbättras? Har inte alla
medborgare rätt att erbjudas samma möjlighet?
Under seminariet presenteras en färsk undersökning
genomförd av TNS Sifo som visar hur det står till
med tillgänglighetsanpassningen runt om på våra
idrottsanläggningar i Sverige.

Inledare:
Thomas Fogdö, Parasport Sverige
Annette Carlsson (M), kommunstyrelsens första vice
ordförande, Borås stad
Panel:
Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot
Anders Nordstrand, Vd, Mimer Fastigheter
Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
Lilian Müller, författare ”Ett samhälle för alla”

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

12.30-13.30: En arbetsmarknad för alla?
Vilka effekter skulle ökad tillgänglighet till
arbetsmarknaden ha för näringslivet? Vad kostar
otillgängligheten till arbetsmarknaden? Vilka
mänskliga konsekvenser får det när personer med
funktionsnedsättning stängs ute från arbetsmarknaden?
		

Inledare:
Mikael Klein, intressepolitisk chef, Handikappförbunden
Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör, Scandic
Panel:
Raimo Pärssinen (S), riksdagsledamot, ordf.
riksdagens arbetsmarknadsutskott
Robert Hannah (L), riksdagsledamot
Maria Billing, VD Peritos
Maria Johansson, ordf. Lika Unika
Christina Rogestam, ordf. SPF Seniorerna

13.45-14.45: Fånge i sitt eget hem – att åldras i otillgängliga bostäder
Befolkningen blir allt äldre och en stor del av de äldre bor
i otillgängliga bostäder. Hur säkerställer vi att de äldre
som vill bo kvar hemma inte blir fångar i hemmet, och att
det finns anpassade bostäder till dem som har ett behov?
Är förslagen från ”bostäder att bo kvar i” lösningen på
problemet?

Inledare:
Fredrik von Platen, sakkunnig SPF Seniorerna
Charlotte Teglgaard, generalsekreterare Hissförbundet
Oskar Jonsson, forskare, CASE, Lunds universitet
Panel:
Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordf.
riksdagens socialutskott
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för
delaktighet
Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot
Karolina Celinska, ombudsman, DHR

15.00-16.00: Miljonprogram 2.0 eller tillgängliga bostäder?
Tillgänglighetslagstiftningen har satts under press
av bostadsbristen och flyktingkrisen. Samtidigt finns
det exempel på att det går att bygga billiga bostäder
som uppfyller kraven i byggreglerna. Går det att lösa
bostadsfrågan utan att urholka tillgänglighetskraven?

Inledare:
Prof Susanne Iwarsson, CASE, Lunds universitet
Susanna Wahlberg, Chef Boende & Juridik, SABO
Panel:
Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot, ordf.
civilutskottet
Lars Eriksson (S), riksdagsledamot
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot
Bengt Fardelius, affärschef BoKlok
Christina Rogestam, ordf. SPF Seniorerna
Annika Ödling, ledamot DHRs förbundsstyrelse

16.00-19.00: Tillgänglighetsmingel
16.15: Öppningstal: Utblick framtidens funktionshinderpolitik”, Malin Ekman Aldén, GD, Myndigheten för delaktighet
16.30: Tal, “Tillgänglig framtid”, Madeleine Harby Samuelsson, Statssekreterare hos barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér
16:45: Mingel & live musik med bandet Paula Noel
17.30: Göran Cars, Professor i stadsplanering KTH, berättar om flytten av Kiruna ur ett tillgänglighetsperspektiv
18.00-19.00: Mingel & live musik med bandet Paula Noel forts.
Enklare förtäring kommer att serveras.
Begränsat antal platser. Föranmälan krävs. Anmälan sker via e-post till: charlotte.teglgaard@tebab.com

Praktisk information:
Tänk på våra allergiker, undvik därför parfym. Hörselslinga finns. Seminarieprogrammet teckenspråkstolkas.

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

