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Arbeta på bred front och tillsammans med fler är 

recept på lyckat arbete med tillgänglighet 

 
En funktionsnedsättning ska inte behöva bli ett hinder i livet. 

För att samla kunskapen kring det landsomfattande och 

aktuella arbetet kring tillgänglighet anordnar Luleå kommun 

tillsammans med SKL och Handisam Nationell 

tillgänglighetskonferens i Luleå 3-4 april.  

 

Ullacarin Palm är tillgänglighetsstrateg i Luleå kommun och 

konferensens arrangör. 

 

– Intresset för konferensen har varit stort. Det kan säkert bero 

på att vi bjuder på ett smörgåsbord av mångas kunskaper och 

erfarenheter kring funktionsnedsättningar. Vi i kommunerna 

vill ha ett samhälle där människor inte utestängs på grund av 

funktionsvariationer och därför måste hinder undanröjas så att 

fler kan delta på lika villkor.  

 

– Vi är stola över att ha ett program som visar på både det vi 

behöver förbättra och på goda exempel som ska inspirera oss 

och andra kommuner runt om i Sverige till ett lyckat 

tillgänglighets- och delaktighetsarbete, säger Ullacarin Palm. 

 

Konferensen äger rum i Kulturens hus 3-4 april med föreläsare 

och deltagare från hela Sverige. Tillgänglighetskonferensen 

äger rum i Norrbotten för första gången 2014 med Luleå som 

värdstad. 

 



Journalister som vill besöka konferensen kan kontakta: Malin 

Svedjeholm, kommunikatör, Luleå kommun, telefon 0722 10 62 

99, e-post malin.svedjeholm@sbk.lulea.se 

 

Kontaktperson: Ullacarin Palm, tillgänglighetsstrateg i Luleå 

kommun, 0920-45 41 34, e-post ullacarin.palm@sbk.lulea.se  

 

mailto:malin.svedjeholm@sbk.lulea.se
mailto:ullacarin.palm@sbk.lulea.se


Välkommen till Luleå!
Tillgänglighet berör. Vi är glada att du vill delta i Nationella 
tillgänglighetskonferensen i Luleå. 

Mingel
2 april 18.00 - 21.00
Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17
Du som anländer till Luleå kvällen innan konferensen är 
välkommen att delta i minglel och visning av konsthallen. 
Det serveras lättare tilltugg, dryck och konstupplevelser. 
Vår guide tar dig på en visning av lokalerna. Du kan 
också passa på att registrera dig.

Guidad tur världsarvet
3 april 8.30 - 10.30
Avgång vid Kulturens hus entré
Medtag varma kläder inför guidningen i världsarvet 
Gammelstads kyrkby och den lilla sjön Mjölkuddstjärn. 
Våra guider visar dig världsarvet med de bevarade kyrk-
stugorna och fågellivet vid Mjölkuddstjärn, som är ett 
naturreservat som är tillgängligt för alla.

Festmiddag
3 april 19.00
Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17
Du som har anmält dig till festmiddagen får njuta av 
lokala smaker, underhållning och trevligt umgänge 
i Lilla salen i Kulturens hus.

• • • Program

Nationell tillgänglighetskonferens i Luleå
Tid: Start 3 april kl 11.00 och avslut 4 april kl 13.00

Plats: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17

Fyrtio kvinnor från olika delar av världen har deltagit i att sticka trehundra rutor till täcket som symboliserar mångfald på Hertsön i Luleå.



TORSDAG 3 APRIL
11.00 Välkommen 
Yvonne Stålnacke, Kommunalråd Luleå

Musik: Vilken härlig dag
Kurt-Erlands kvartett

Saras värld
Ingela Lekfalk, moderator
Ofta när människor med en funktionsnedsättning blir 
presenterade på film eller i media handlar det om en 
problematik i stället för möjligheter. I Saras värld är allt 
möjligt.

När fördomarna får stanna på hyllan
Lars Andersson, servicevärd, berättar om problemet 
med att hitta rätt i arbetslivet. I dag är han anställd hos 
Max hamburgare i Piteå som såg hans möjligheter. Hur 
omvandlar vi samhällsutmaningar till affärsmöjligheter?

Musik: Vill du ha en idiot lägg din hand i min
Lovisa & Erland

Bristande tillgänglighet är diskriminering
Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot (FP) och 
talesperson för funktionshinderfrågor. Presenterar senaste 
nytt kring kommande lagförslag och utvecklar ämnet kring 
tillgänglighet som en förutsättning för delaktighet. 

LUNCH 12.30 - 13.30

Känner du ADHD?
Natalie Ylitalo, projektet VÅGA
Genom att göra en personlig film delar Natalie med sig 
av sin berättelse och sina erfarenheter av att leva med 
ADHD.

Musik: Död och evigt mörker 
Filip Lundgren

Barn äger 
Brita Törnell, Handisam 
Vad tycker barnen själva om det stöd de får i skolan, på 
fritiden och i vardagen? Handisam har genomfört inter-
vjuer med ett 20-tal barn, som alla har många olika insat-
ser från samhället, som alltför sällan själva får komma till 
tals.

Hör ni mig!?  
Sussanne Blomdahl, Sunderby Folkhögskola  
Har alla rätt till ett språk? Fungerande kommunikation är 
grunden för att kunna ställa krav och delta i samhällslivet. 
Bliss är en affärsidé och ett demokratiprojekt som arbetar 
med att öka möjligheten till kommunikation för personer 
som använder bliss samt skapa arbete genom socialt 
företagande.

Göteborg, en vinnare! 
Maria Bernström-Printz, Göteborgs kommun 
EU-kommissionen utsåg 3 december 2013 Göteborg till 
den stad i Europa som arbetar bäst med tillgänglighet. 
Om arbetet bakom ansökan och de framgångsfaktorer i 
arbetssättet som ledde fram till att bli vinnare av tävlingen 
Access city award 2014.

Musik: När du står sist i kön kom ihåg mej då 
Linnea Landström

FIKA 15.00 - 15.30
En hållbar verklighet i Luleå
Maria Nordgren, Luleå kommun
Luleås nya översiktsplan innehåller ett tydligt fokus på 
barnen och på allas möjlighet att delta i samhället och 
samhällsbyggandet.

Tillgänglighet i kallt klimat
Mia Tossavainen och Glenn Berggård, Luleå tekniska 
universitet
Hälsa på hal is, attraktivt samhällsbyggande och egen-
skaper för vinterskor och halkskydd är tre viktiga 
forskningsområden inom området tillgänglighet.

Musik: Var är du min vän? 
Lovisa & Erland, med bilder skapade av unga i tur och 
retur för mångfald i världen

En kunskapskälla 
Sofia Lundberg, IKT-pedagog på folkbiblioteken i Luleå 
kommun
Biblioteket är en aktör i skapandet av ett tillgängligt 
samhälle där alla kan ta del av information och hjälp med 
att förstå och använda ny teknik.

Musik: Tänder i taket 
Kurt-Erlands kvartett

PAUS inför middagen 17.00

19.00 Festmiddag med underhållning

FREDAG 4 APRIL
8.30 Musik: Vilken härlig dag
Kurt-Erlands kvartett 

Träningspass i karate
Pontus Johansson, karatemästare Sverige
Pontus Johansson driver en karateklubb i Luleå och 
Boden där både personer med funktionsnedsättning och 
utan nedsättning deltar.  Pontus är utbildad på Budo-
universitetet i Tokyo där han tränade alla former av 



budosporter för Japans toppinstruktörer. Det blev början 
på ett intensivt kunskapsutbyte mellan Japan, Boden och 
Luleå.

Bostadsplanering för en åldrande befolkning 
Leif Wikman, Wikman-konsult
När vi blir äldre behöver vi bostäder som är ändamåls-
enliga och lättillgängliga. För kommuner och fastighets-
företag gäller det att möta den utvecklingen. Om Luleå 
kommuns framtagande och genomförande av en modell 
för bostadsplanering för äldre. 

Musik: Var är du min vän?
Lovisa & Linnea

Statsstöd för kommuner 
Hanna Faming, utredare Boverket
Stadsstöd för inventering av tillgängligheten flerbostads-
husbeståndet - så här kan kommunen göra.

FIKA 9.50 - 10.20 

10.15 Nyheter inom funktionshinders-
politiken
Mikael Wahldén, Handisam
Senaste nytt kring uppföljningen av tillgänglighet i 
kommunerna, konventionen, den nya Myndigheten för 
delaktighet.

Musik: Drumming song 
Kurt-Erlands kvartett

Nyheter från Sveriges kommuner och 
landsting
Emilie Gullberg

Tillgänglighet får skolan att funka
Catrin Tufvesson, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
och Peter Westerdahl, Handikappförbunden
Hur gör vi likabehandling när barnen är så olika? Vi 
skapar en tillgänglig skola. För alla barn. Catrin har 
tidigare forskat om hur skolmiljön påverkar elevers 
möjligheter till lärande och kommer att tillsammans med 
Peter presentera ett rykande färskt verktygspaket.

Musik: Don´t think twice
Erland & Lovisa

Skolans lokaler påverkar elevernas 
skolresultat
Brita Holmfrid, Luleå kommun, presenterar en pedago-
gisk vistelsemiljö för alla barn som är tillgänglig och upp-
muntrar till kreativitet, samarbete, glädje och inkludering.

Musik: 2+2=5
Filip Lundgren

Knyta samman säcken-prat
Margareta Bladfors Eriksson (S), socialnämndens ordfö-
rande, Malin Lagervall, stadsbyggnadschef Luleå kom-
mun, Mikael Wahldén, Handisam, Emilie Gullberg, SKL, 
Maria Bernström-Printz, Göteborgs kommun. Presenta-
tion av nästa konferenskommun som är Alingsås. 

Tack för att du kom!

Avslutning och lunch 12.30 - 13.30



Maria Nordgren

Lars Andersson Leif Wikman

Moderator: Ingela Lekfalk 
Ingela Lekfalk är en prisbelönt dokumentärfi lmare, 
regissör och radioproducent. Hennes berättelser är 
angelägna gestaltningar av olika människors livsöden. 
Hon närmar sig sina huvudpersoner med vördnad och 
ger dem en röst. 

Mikael WahldénSussanne Blomdahl

Mia Tossavainen

Arrangör
Ullacarin Palm, tillgänglighetsstrateg
i Luleå kommun
Tel 0920-45 41 34
E-post ullacarin.palm@sbk.lulea.se

Rese- och hotellinformation 
NEX Resebyrå 
Tel 0920 -753 30  
Fax: 0920- 759 05
E-post nexgrupp@nex.se   
www.nex.se
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