
Svensk tillgänglighet stod sig bättre förr, omvärlden rusar 
ikapp genom tydlig strategi, inte sällan i kombination med 
globala event som driver tillgängligheten framåt. 
Kan ett OS & Paralympics 2026 i Stockholm flytta landets 
tillgänglighet åt rätt håll? Kanske rent av i framkant?

Sverige har tre bostadspolitiska utmaningar: 
bostadsbristen, ett omfattande renoveringsbehov i 
det befintliga flerbostadshusbeståndet och bristen på 
tillgängliga bostäder för den växande andelen äldre. 
Kan våningspåbyggnad på trevåningshusen från 
miljonprogrammet lösa alla tre utmaningar samtidigt? 
För att utnyttja den potential som finns med 
våningspåbyggnad har regeringen under våren 2018 
beslutat om att införa en påbyggnadsbonus inom ramarna 
för det befintliga investeringsstödet för hyresbostäder. 
Hur får investeringsstödet och påbyggnadsbonusen störst 
effekt i förhållande till att skapa billiga hyresbostäder 
samtidigt som man renoverar och ökar tillgängligheten i 
det befintliga beståndet?

TILLGÄNGLIGHETSARENAN 
ALMEDALSVECKAN
 
TISDAG 3 JULI 2018 KL 14.00 –18.00 
Strandvägen 538 (Äldreforums tält mittemot Wisby Strand)

14.00 –14.45  
Paralympics i Stockholm 2026 -   
en tillgänglighetsdröm? 

15.00 –15.45  
Kan miljonprogrammet lösa bostads-
politiska utmaningar? 

16.00 –16.45

Sverige - tillgängligt för alla?

Medverkande:  
Wille Valve, ansvarig för social- och hälsovårdsfrågor, 
samt för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands 
landskapsregering
Richard Brisius, vd OS 2026, SOK 
Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör, Scandic
Margareta Israelsson, ordförande, Svenska 
Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
Moderator: Mats Olsson, Offensiv Sport
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52550

Medverkande: 
Alf Karlsson, statssekreterare åt bostadsminister Peter 
Eriksson, Näringsdepartementet
Leif Linde, vd, Riksbyggen
Åsa Johansson, ordförande, SABO
Björn Ljung (L), vice ordförande, Stockholmshem
Moderator: Karolina Celinska, DHR
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51824

Seminariet belyser riksdagspartiernas syn på allas 
möjlighet att ha tillträde till bostäder, lokaler och 
allmänna platser oavsett funktionsförmåga. I form 
av en appellstafett har varje parti fem minuter var att 
besvara på förhand angivna frågor om inställningen 
till dagens tillgänglighetskrav, installation av hiss 
och hur tillgängligheten ska kunna öka. Seminariet 
direktströmmas och kan ses på Tillgänglighetsarenans 
facebooksida.

Medverkande:  
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Leif Nysmed, riksdagsledamot 
Ann-Charlotte Hammar Johansson, riksdagsledamot
Roger Hedlund, riksdagsledamot
Emma Hult, riksdagsledamot
Ola Johansson, riksdagsledamot
Bengt Eliasson, riksdagsledamot
Hampus Hagman, kommunpolitiker, Göteborgs stad 
Moderator: Henrik Hjelmberg, Parasport Sverige
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54451

Gilla oss på: www.facebook.com/tillganglighetsarenan/ 

Tillgänglighetsinfo: 
Tänk på allergiker, undvik därför parfym. 
Hörselslinga finns. 
Seminarierna teckenspråkstolkas. 
Tillgänglig toalett finns på Wisby Strand. 
Parkering finns vid Korsgatan/Skeppsbrogränd

Välkommen till eftersnack 
med tilltugg  

kl.17.00 –18.00!


