ISSN 2467-0650

ACCESS CITYPRISET 2019
Exempel på bästa
praxis för att göra EU:s
städer mer tillgängliga

EUACCESSCITY
Ett socialt
Europa

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2019
© Europeiska unionen, 2019
Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.
Policyn för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar styrs av beslut
2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2013, s. 39).
För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av EU:s
upphovsrätt måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.
Omslagsbild: © Shutterstock, 2019
Print ISBN 978-92-76-00071-6
PDF ISBN 978-92-76-00088-4

ISSN 2599-9044
ISSN 2467-0650

doi:10.2767/912759
doi:10.2767/21377

KE-BL-19-001-SV-C
KE-BL-19-001-SV-N

3

Innehåll
Förord................................................................................................................................................4
Access City-priset 2019 – Lättläst version.................................................................5
Introduktion...................................................................................................................................11
Breda, Nederländerna – Vinnare..................................................................................12
Evreux, Frankrike – Andra pris........................................................................................16
Gdynia, Polen – Tredje pris................................................................................................20
Vigo, Spanien – Hedersomnämnande för
innovativ byggnadsmiljö i utmanande topografi.....................................................23
Kaposvár, Ungern – Hedersomnämnande för
pågående förbättringar..........................................................................................................26
Viborg, Danmark – Specialpris för tillgänglighet
till kulturarv i städer med fler än 50 000 invånare................................................29
Monteverde, Italien – Specialpris för tillgänglighet
till kulturarv i städer med färre än 50 000 invånare.............................................33
Delta i Access City-priset 2020.........................................................................................37

4

Förord

Marianne Thyssen

Kommissionär med ansvar för sysselsättning,
socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet

I år firar vi den nionde upplagan av Access City-priset. Återigen har
vi sett verkligt imponerande framsteg av små och stora städer i
hela Europa i hanteringen av problem för våra medborgare med
funktionsnedsättningar och för äldre personer.
Alltför ofta känner sig personer med
funktionsnedsättningar isolerade då de inte har
tillgång till offentliga platser och transportsystem.
Men i vår vinnande stad är offentliga platser
tillgängliga för alla. I Breda, Nederländerna,
används digital teknik för att säkerställa att
alla medborgare kan använda kollektivtrafiken.
Samtidigt blomstrar turismen tack vare stadens
engagemang i inkludering.
I år blev jag glad över att se ett starkt fokus
på osynliga funktionsnedsättningar i Evreux,
Frankrike, vår vinnare av andrapriset. Gdynia,
Polen, vår vinnare av tredjepriset, arbetar
också innovativt för att inkludera personer med
intellektuella funktionsnedsättningar.

Årets vinnare har visat beslutsamhet och
fantasiförmåga i att överkomma hinder för ökad
tillgänglighet. Våra två städer som fått ta emot
hedersomnämnanden är Kaposvár i Ungern och
Vigo i Spanien. Båda har visat ett tydligt åtagande
att leverera tillgänglighet under en lång tidsperiod
trots deras utmanande terrängförhållanden.
Särskilt för i år är att vi delar ut utmärkelsen för
att uppmärksamma Europaåret för kulturarv.
Våra två vinnande städer, Viborg i Danmark och
Monteverde i Italien, har båda uppvisat en hög
grad av känslighet genom att avlägsna hinder till
historiska platser.
Alla de här städerna utgör en inspirationskälla för
övriga Europa.
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Access City-priset 2019
Lättläst version

Vilka är vi?
Vi är Europeiska kommissionen och Europeiska
forumet för personer med funktionsnedsättning.
Europeiska kommissionen föreslår lagar
som gör Europa bättre för dess folk.
Europeiska forumet för personer med
funktionsnedsättning arbetar för att
skydda rättigheterna för personer med
funktionsnedsättning i Europa.
Ofta arbetar vi tillsammans för att göra saker bättre
för personer med funktionsnedsättningar i Europa.
Till exempel arbetar vi tillsammans varje
år för att genomföra Access City-priset.

Vad är Access City-priset?
Access City-priset delas ut årligen till städer
som arbetar hårt för att vara tillgängliga.
En stad är tillgänglig när alla människor kan bo i den,
röra sig runt och använda alla tjänster utan problem.

Bild © Pixabay
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En stad är exempelvis tillgänglig
när alla människor enkelt kan
• ta bussen eller tunnelbanan till jobbet,
• använda biljettautomater för att köpa biljett,

Bild © Pixabay

• ta sig runt på gatorna och gå in i
offentliga byggnader,
• få information som de kan förstå.

Detta är viktigt för alla människor
och framför allt för personer med
funktionshinder och äldre personer.

Bild © Pixabay

Ofta är saker inte tillgängliga för dem.
Om saker och ting inte är tillgängliga
kan de inte
ta aktiv del i samhället
som alla andra.
De lämnas utanför.
Om bussarna till exempel inte har
ramper kommer personer i rullstol
inte att kunna åka till jobbet eller resa.

Bild © 123RF

Access City-priset är därför en chans för
städer i Europa att visa upp arbetet de bedriver
för att vara tillgängliga för alla människor.
Staden som vann
Access City-priset 2019 var Breda.
Breda ligger i Nederländerna.

Bild © City of Breda
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Breda vann Access City-priset
för sitt arbete med att göra saker tillgängliga
för personer med funktionsnedsättningar.
Nästa Access City-pris delas ut 2020.
Det blir ett speciellt år eftersom det är tio år sedan
Access City-priset delades ut första gången.
Det är bra att Access City-priset delas ut varje år, då det påminner
städer om hur viktigt det är att vara tillgänglig för alla.

Vilka städer kan delta?
Det är inte alla städer som kan delta i Access City-priset.
Städerna som kan delta i Access City-priset ska
• ligga i länder som ingår i den Europeiska unionen.
Europeiska unionen är en grupp länder i Europa som
tillsammans vill göra Europa till en bättre plats för dess folk.
• ha fler än 50 000 invånare.
Om ett land har färre än två städer
med det antalet invånare,
kan två eller flera mindre städer gå samman.
Om de tillsammans har fler än 50 000
invånare kan de också delta i Access City-priset.
Den stad som vann Access City-priset
förra året kan inte delta i år.

Bild © Pixabay
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Hur kan städer delta?
Städer som vill delta i Access City-priset
kan ansöka online
när ansökningsperioden startar.
De personer som är styrande i
och fattar viktiga beslut för städerna
ska fylla i ett formulär på internet.
I formuläret ska de

Bild © Pixabay

• berätta om varför de tycker att deras
stad ska vinna Access City-priset,
• ge exempel på och visa hur deras stad
gör saker tillgängliga för människor,
• berätta om hur de planerar att
fortsätta det goda arbetet i framtiden.
Bild © Pixabay

Du hittar mer information (på engelska)
på vår webbplats:
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=sv
Vi återkommer snart med information
om när ansökningsperioden startar.
När ansökningsperioden startar kan formulären
fyllas i och städer kan tävla om nästa Access
City-pris.
Så håll ett öga på vår webbplats
för mer information!
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Hur utser vi vinnaren?
Några olika grupper av människor går igenom ansökningarna
som har skickats in från olika städer och väljer ut en vinnare.
I alla länder finns det en grupp som går igenom ansökningarna
från städer i det egna landet och som väljer upp till tre städer
som utgör de bästa exemplen.
Sedan går en annan grupp i Europa igenom alla de
städerna och väljer vilken som ska vinna Access City-priset.
Personer med funktionsnedsättningar och äldre
personer ingår i sådana grupper.
De kontrollerar vad städerna gör för att göra
saker tillgängliga för sina medborgare.
De kontrollerar till exempel om
städerna har tillgängliga

Bild © Pixabay

• byggnader och gator,
• bussar och tunnelbana,
• biljettautomater och bankomater,
• webbplatser och annan teknik som används
för kommunikation mellan människor,

Bild © Pixabay

• information som är lättläst och förståelig för alla.

Bilder © Pixabay

De ser vilken av städerna som gör ett bättre jobb
för att göra dessa saker tillgängliga för alla.
Den staden vinner Access City-priset.

Bild © Easy-to-read.eu
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När presenteras vinnaren?
I december 2019
håller vi ett stort möte i Bryssel
för att prata om rättigheter för
människor med funktionsnedsättningar.
På det mötet avslöjar vi ävenvilken
stad som vinner Access City-priset 2020.
Och priset överlämnas till den vinnande staden.

Bild © Europeiska
kommissionen 2018

Vill du veta mer?
Om du vill ha mer information kan du skicka ett e-postmeddelande
till: secretariat@accesscityaward.eu

Bild © Staden Vigo
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Inledning
Det finns mer än 80 miljoner européer med funktionsnedsättningar
och andelen äldre personer i våra samhällen ökar. Initiativet
till Access City-priset lanserades 2010 i syfte att belysa vad
som kan göras för att tillgodose behoven hos denna stora
del av befolkningen.
Priset är öppet för städer med en befolkning på
mer än 50 000 personer och ansökningar tas
emot från hela EU. Först sorteras alla ansökningar
av nationella jurygrupper som bestämmer vilka
av landets nominerade städer som förtjänar att
gå vidare. Deltagarna som väljs ut lämnas över
till en jurygrupp på europeisk nivå bestående av
tillgänglighetsexperter. De bestämmer vilka som
vinner och vilka som får hedersomnämnanden.
Kategorierna som väljs kan variera från år till år. I
samband med Access City-priset 2019 tilldelades
två hedersomnämnanden, förutom första-, andraoch tredje-prisvinnarna.

Dessutom, för att uppmärksamma Europaåret
för kulturarv 2018, delades två specialpriser ut
till städer som gjort enastående insatser för att
säkerställa att deras kulturarv är tillgängligt för
alla. För den här kategorin ändrades kriterierna,
för att tillåta städer med färre än 50 000 invånare
att delta.
De här utmärkelserna belyser att förbättrad
tillgänglighet inte bara handlar om ramper och
nivåutjämning. Det finns också många andra hinder.
Många personer med funktionsnedsättningar,
inte minst de vars funktionsnedsättningar inte
är synliga, bemöts fortfarande med fördomar
och okunskap från andra medborgare, och det är
uppmuntrande att se städer som också angriper
sådana problem.
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Breda

Nederländerna
Bild © Staden Breda

VINNARE

Bredas borgmästare vid öppnandet av en glassbar som nyligen gjorts tillgänglig

Staden Breda är vinnaren av Access City-priset 2019. Breda beskrevs
vid prisutdelningen som ”en inspirationskälla för städer i Europa och
resten av världen”.
Breda har en befolkning på 185 000
personer. Staden har ett medeltida centrum,
kulturella sevärdheter och idrottsattraktioner.
Här finns dessutom mer än 20 000
internationella studenter.

Tillgänglighet är normen
Breda har en fyraårsplan (2018–2021) för att
skapa en miljö där tillgänglighet är normen.
Staden övervakar också tillgänglighetsinitiativ
genom Breda Gelijk!, en organisation för
personer med funktionsnedsättningar.
Under de senaste tre åren har Breda Gelijk!
kontrollerat tillgängligheten för över 800
butiker och barer. Den här processen har inte

bara förbättrat tillgängligheten utan även
medvetenheten om tillgänglighetsproblem
i stadens butiker, restauranger och hos
andra företagare.
Tillgängligheten för webbplatserna i Breda,
både för invånare och för turister, har godkänts
genom att säkerställa att ett gemensamt språk
och upplägg används. Webbplatsutvecklare har
tagit emot råd och synpunkter från blinda och
synskadade personer.

Bilder © Staden Breda
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”Breda för alla”
Organisationen ”Breda för alla” samlar
representanter för staden, turism och utbildning
samt organisationer som företräder personer
med funktionsnedsättningar. Denna fyrdelade
strategi är unik, men exemplet sprider sig runt
om bland städer i Nederländerna.
Undersökning av tillgänglighet på en offentlig plats
och en lokal butik

”Breda är en stad där människor vill träffas. Verkliga möten kan endast komma
till stånd om platser kan nås utan hinder och är öppna och tillgängliga för alla.
Därför är jag mycket glad över att se Breda ägna stor uppmärksamhet åt dessa
problem och att betydande steg tas för att göra staden tillgänglig. Det gäller inte
bara de centrala delarna utan även våra förorter och kringområden. Och glöm
inte vårt eget stadshus. Jag är stolt över alla Bredas medborgare, företagare och
organisationer som arbetar intensivt med detta varje dag. På så sätt håller vi
staden attraktiv för alla invånare, oavsett möjligheter eller begränsningar.”

Paul Depla, borgmästare i Breda
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”Att leva utan hinder”

Turism och fritid

Alla bussar och hållplatser är tillgängliga, med
möjlighet att ta sig på och av bussen utan trappsteg,
och bussförare får utbildning för ökad medvetenhet
om funktionsnedsättningar. Dessutom finns digital
information och navigationsappar för smartmobiler.

”Breda för alla” strävar efter att staden ska bli
bäst på att erbjuda tillgängliga fritidsaktiviteter.

Den nya tågstationen, en av de största i
Nederländerna, är fullt tillgänglig.
Tillgängliga minibussar och elrullstolar finns också till
hands för att personer med funktionsnedsättningar
ska få hjälp att ta sig runt i staden.
Ett stort pågående projekt, ”Leva utan hinder”,
fokuserar på tillgängliga miljöer och transportmedel,
utöver bostadsmiljöer och lokalsamhällen.
Personer med funktionsnedsättningar är involverade
i varje steg av stadens projekt och initiativ.

Genom samarbete med turistbyrån och stadens
marknadsföringsteam har en ny webbplats
lanserats. Den innehåller tillförlitlig information
om tillgänglighet avseende turism, idrott,
konstinrättningar och evenemang.
På idrottsområdet har staden undertecknat
åtagandet ”Special Olympics” för ett bättre
och hälsosammare liv för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar.
På kulturområdet hålls ett årligt evenemang av
ett lokalt teaterföretag för att visa upp talang och
potential hos skådespelare med intellektuella
funktionsnedsättningar, och biblioteket utvecklar
produkter för personer med begränsade
läs- och skrivkunskaper.

”Företagarna i vår stad vet bättre än några andra att tillgången till verksamheter
är viktig för alla. Det måste vara lika självklart att arbeta för tillgänglighet som att
arbeta för, till exempel, säkerhet och hållbarhet.”
Jos Koniuszek, entreprenör

Bilder © Staden Breda

En uppvisning av rullstolsfäktning och möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att möta en
professionell tävlingscyklist

Bild © Staden Breda
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Tillgängliga popfestivalen Breda Barst

En ”FN-säkrad” stad
Breda tillämpar principerna i Förenta nationernas
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (UNCRPD) och är fast
beslutna om att göra Breda till den bästa ”FNsäkrade” staden.
Politiker och tjänstemän arbetar på att införliva
den här agendan på alla områden i staden. Nästa
steg blir att införa lokala lagar för att säkerställa
att kvalitet och hållbarhet för alla åtgärder skyddas
enligt lag.

Breda är värd för en årlig tillgänglighetsvecka i
oktober, för att lyfta fram åtgärder som förbättrar
tillgängligheten. Varje december hålls en
medvetenhetsdag, då ett pris delas ut till bästa
initiativ för tillgänglighet.
Under parollen ”Breda får ihop det” ingår
funktioner för tillgänglighet i alla stadsplaner och i
alla sektorer.

”I Breda talar inte människor om oss, utan till oss, när det handlar om ett skapa
ett inkluderande samhälle.”
Marcel Brans, erfarenhetsexpert, Breda Gelijk!
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Evreux
Frankrike
Bild © Staden Evreux

ANDRA PRIS

Sedan 2014 har medlemmar i Grenelle du Handicap deltagit i arbetsgrupper

Staden Evreux har tilldelats andra pris med ett hedersomnämnande
för sitt fokus på dolda funktionshinder.
Evreux har en befolkning på 50 537 personer.
Staden följer en moderniseringsagenda för
att göra den mer attraktiv som lokalt och
regionalt centrum.
Med
det
starka
engagemanget
för
tillgänglighet definierar Evreux sig själv som en
människovänlig stad som är rik på kultur och
socialt mångfasetterad.

En stad för alla
Sedan 2014 har tillgänglighet varit kärnan i all
stadsplanering i Evreux. Staden har åtagit sig att
uppnå universell tillgänglighet och ett inkluderande
samhälle. Det genomsyrar alla övergripande
planer, organiserandet av förbättringsarbeten och
aktiviteter, liksom fördelning av resurser.

Vice borgmästaren ansvarar för att genomdriva
stadens tillgänglighetsagenda och se till att både
tid och budget prioriteras.
Alla initiativ stöttas av ”Grenelle du Handicap”,
sammankomster
med
funktionsnedsatta
personer. Dessa sammankomster ser till att
göra funktionsnedsatta personers och andra
intressenters röster hörda. Varje år deltar närmare
hundra personer i ”Grenelle”-sammankomsterna.

Fokus på dolda funktionshinder
Evreux har fokuserat på att förstå behoven hos
personer med mindre synliga funktionshinder.
Ett exempel är installationen av paneler och
vägledning på lättläst franska på stadsmuseet och
i botaniska trädgården.
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”Evreux är en stad där behoven hos personer med funktionsnedsättningar – både
synliga och osynliga – verkligen har tagits med i beräkningen. Du behöver bara
promenera runt i staden för att se vad som har gjorts. Utförda förbättringsarbeten
innebär att alla kan komma och gå utan problem. De flesta verksamheter är nu
tillgängliga, och kulturella aktiviteter, inklusive musik, är nu inom räckhåll. Livet i
staden blir bättre och bättre och vi är inte klara än …”

François Remy, volontär, l’ Association des Paralysés de France

Under 2017 skapade Evreux workshopparna ”Han
pathiques” för barn, som ökar medvetenheten
om dolda funktionshinder, inklusive mentala
hälsoproblem och kognitiva svårigheter. År 2018
deltog 500 barn.
Workshopparna ska spridas till så många skolor
som möjligt.

Uppgradera offentliga byggnader

De tillgänglighetsfunktioner som har skapats har
inte bara gjort staden tillgänglig utan också mer
attraktiv för alla.
Ett nioårsprogram för att genomföra förbättringar
av 169 byggnader har utvecklats. 28 är redan
färdigställda. För vissa krävs bara mindre
modifieringar, medan det för andra kommer att
genomföras större ombyggnadsprojekt. Listan
innefattar teatrar, skolor och daghem.

Bilder © Staden Evreux

Fem byggnadsprojekt har genomförts på torg
och i offentliga trädgårdar i Evreux. Inför vart
och ett av projekten har organisationer för
funktionsnedsättningar rådfrågats.

Med medvetenhetssessioner får barn och ungdomar hjälp att förstå funktionsnedsättningar –
både synliga och osynliga
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”Det gläder oss mycket att vi rådfrågas innan tillgänglighetsarbeten utförs på
vägar eller i offentliga byggnader. För oss som har nedsatt syn är det fantastiskt
med bättre tillgänglighet på gatorna, med styrskenor, ljud- och taktila varningar,
kontrastmarkerade trappsteg och ljudsignaler vid trafikljus. Den hörbara
informationen på bussar håller också på att förbättras. Vi har turen att få aktivt
stöd av staden genom Francine Maragliano, vice borgmästare som ansvarar för
funktionsnedsättningar och tillgänglighet.”

Sylvain Grille, ordförande, lokal medlem i kommittén l’Association Valentin Haüy

Transport för alla
Det innebär också att tillhandahålla
utbildning för att öka medvetenheten om
funktionsnedsättningar hos bussförare och
övrig personal och att erbjuda service på
begäran för personer som inte kan använda
vanliga tjänster.

I offentliga byggnader har hörslingor installerats och
personalen har utbildats i att förstå personer med
nedsatt hörsel

Medlemmar i ”Grenelle du Handicap” besöker
museet för att diskutera införandet av en lättläst
guide för besökare

Bilder © Staden Evreux

Transportföretaget samarbetar med stadens
myndigheter för att göra kollektivtrafiken
mer tillgänglig. Det innebär att identifiera
och åtgärda många olika typer av behov för
funktionsnedsatta, för förbättringar av bussar
och busshållplatser.
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Bild © Staden Evreux

Tillgänglig kommunikation
En annan prioritet för staden är att säkerställa
att all kommunikation kan förstås av alla. Staden
har anlitat skribenter med funktionsnedsättningar
för att ta fram guider på ett tillgängligt språk för
botaniska trädgården och stadsmuseet.

Övervakning av framsteg
La
Commission
intercommunale
pour
l’accessibilité, vars medlemmar inbegriper
personer med funktionsnedsättningar och
representativa organisationer, publicerar årliga
rapporter om åtgärder som har vidtagits för att
förbättra tillgängligheten.

Evreux har skapat ett projekt för att utveckla en
enhetlig modell för socialt inkluderande bostäder.
En tidig fas i projektet inbegriper att ställa frågor
till personer med funktionsnedsättningar om
deras bostadsbehov.
Staden arbetar även med ett flerårigt projekt för att
öppna fritidsanläggningar för funktionsnedsatta
barn. Inom ramen för detta projekt kommer
även specialutrustning och personalutbildning
att införas.

Bild © Staden Evreux

Deras analyser omfattar både kvantitativa och
kvalitativa faktorer, inklusive en uppdelning av
antalet planerade och slutförda projekt. De kan
även utvärdera i vilken utsträckning personer
med funktionsnedsättningar involverades i
genomförandet av projekten.

Framtida planer

En ny lekplats som utformades med hjälp av synpunkter från en förening för barn med autism
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Gdynia
Polen
Bild © Agnieszka Wołowicz

TREDJE PRIS

Tillgång till stranden i Gdynia

Staden Gdynia tilldelades tredjepriset tillsammans med ett
hedersomnämnande för deras initiativ att inkludera personer med
intellektuella funktionsnedsättningar.
Gdynia har en befolkning på 246 306 personer.
Det är en relativt ung stad som växte fram när
hamnen konstruerades på 1920-talet.
Stadens
fokus
på
intellektuella
funktionsnedsättningar grundar sig i en
beslutsamhet att ta itu med det historiska
ignorerandet av problemet, både kulturellt
och politiskt.

Banbrytande socialpolitik
Sedan 1999 har Gdynia varit banbrytande
inom socialt inkluderande strategier med fokus
på att tillgodose behoven för alla invånare.
2013 antogs tillgänglighetsstandarder i
staden. De baseras på principen om universell
design och omfattar riktlinjer för utformning

av offentliga miljöer som inkluderar behoven
hos personer med funktionsnedsättningar
och äldre personer. 2014 utsågs en
tillgänglighetsexpert som har bidragit till att
standarderna implementeras på rätt sätt.
Genom programmet ”Hinderfria Gdynia”, som
fastställer prioriteringar fram till 2023, har
staden åtagit sig ett långsiktigt engagemang
för kontinuerliga förbättringar.
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Bild © Michał Kowalski

En inkluderande stad
Gdynia har fokuserat på att förbättra
tillgängligheten inom livets alla områden,
inklusive lekplatser, stränder och marinan,
liksom idrottsarenor och kulturinstitutioner.
Det finns ljudkommentarer för blinda åskådare
på sportevenemang, medan teatern ger
teckenspråk och har resurser som hjälper
personer med nedsatt hörsel.
Utvalda filmer på multiplexbiografen har
syntolkning, medan alla utomhusevenemang
och festivaler är tillgängliga.
Stadens allmänna transportsystem (bussar
och trådbussar) är tillgängliga och på
busshållplatser
finns
taktil
vägledning
och färgkontraster samt tillgänglighet
för
rullstolsburna.
Järnvägsstationen
har
också
moderniserats
för
att
uppfylla tillgänglighetsstandarder.
Dessutom finns en tjänst för service dörr till
dörr tillgänglig för personer som inte kan
använda kollektivtrafik.

Ramp till järnvägsstationen

Bild © Dorota Patzer

Likvärdiga samarbetspartner
Projektplanering och genomförande i Gdynia
innefattar personer med funktionsnedsättningar
som likvärdiga samarbetspartner.
Den här strategin har stöd i lagstiftning. Barrier Free
Gdynia Act 2000 är exempelvis ett omfattande
program som stödjer och underlättar för personer
med
funktionsnedsättningar.
Riktlinjerna,
som antogs 2002, används i genomförandet
av socialpolitik.
Genom projektet ”Gdynia för alla” arbetar personer
med
funktionsnedsättningar
tillsammans
med stadens tjänstemän för att utvärdera
tillgängligheten på offentliga platser.
Deras förslag sparas så att de kan användas för
framtida förbättringar av tillgängligheten.

En tillgänglig lekplats
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Politiskt ledarskap
Utnämningen av borgmästarens fullmäktige för
personer med funktionsnedsättningar har varit
avgörande för att skapa jämlika möjligheter.
Personer med funktionshinder har nu en högre
grad av mobilitet och anställningsmöjligheter, och
är därmed bättre integrerade i samhället.
De här ändringarna hjälper personer med både
intellektuella och andra funktionsnedsättningar.

Ändringarna innebär att personer med
funktionsnedsättningar nu kan röra sig runt i
staden i högre utsträckning, och medvetenheten
och respekten från andra medborgare har
ökat markant.
Det har skapats nya utvecklingsmöjligheter
för barn och vuxna med intellektuella
funktionsnedsättningar i samarbete med
representativa organisationer, föräldrar och
vårdare. Dessa innefattar sysselsättningsterapi
och teaterworkshoppar.

Bild © Staden Gdynia

Gdynia arena är utformad för att vara tillgänglig för alla

Övervinna stereotyper
Gdynia organiserar evenemang och utställningar
för att ifrågasätta negativa bilder av personer
med funktionsnedsättningar. Tävlingen ”Hinderfria
Gdynia” uppmuntrar människor att utveckla
nya idéer och lösningar för tillgänglighet
för att tillgodose behoven hos personer
med funktionsnedsättningar.

Det hålls även kampanjer för att hjälpa ungdomar,
från grundskolan och framåt, att förstå och
ifrågasätta intoleranta attityder.
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Vigo
Bild © Staden Vigo

Spanien
Hedersomnämnande

Staden Vigo tilldelades ett hedersomnämnande för sina innovativa
lösningar för tillgänglig arkitektur i en utmanande topografi.
Vigo har en befolkning på 296 479 personer.
Staden grundades på 700-talet f.Kr. men idag
är Vigo en modern stad med utbredd urban
infrastruktur omgiven av landsbygd.

En stad utan gränser
Vigo strävar efter att omvandlas från en stad med
trafikproblem till en plats där det är enkelt att
navigera och som är öppen för alla.
En av de viktigaste åtgärderna för att ”humanisera”
staden har varit att ta itu med balansen mellan
bilister och fotgängare genom att bredda trottoarer
och göra vägarna smalare. Användning av taktila
ledstråk och varningsytor har införts som standard
tillsammans med förbättrad skyltning.

Trafikljusen är utrustade med ett Bluetoothsystem som aktiveras vid ljusen eller via
en mobilapp.
Stadens bussar är alla tillgängliga och har
både hörbar och visuell information. Det finns
även funktioner för rullstolsburna och personer
med nedsatt rörlighet. Parallellt med det
finns en kostnadsfri tjänst för personer med
funktionsnedsättningar och deras följeslagare.
Bono-Taxi är ett exempel på ett företag som
hjälper funktionsnedsatta och äldre personer,
särskilt dem som bor på landsbygden.
Det måste reserveras fler än en parkeringsplats
för personer med funktionsnedsättningar
per 40 oreserverade ytor, och det finns ingen
tidsbegränsning för parkering.
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Stadens polis säkerställer att parkeringstillstånd
för personer med funktionsnedsättningar (Blue
Badges) inte missbrukas eller används felaktigt.
Det har skett betydande investeringar i att göra
idrottsanläggningar tillgängliga i hela staden.
Andra tillgänglighetsfunktioner innefattar en
sensorisk trädgård med ett orienterings- och
vägledningssystem, så att personer med käpp kan
navigera genom den.

”Vigo Vertikal”
Staden
karakteriseras
av
branta
sluttningar vilket innebär stora utmaningar
för tillgängligheten.

Standardlösningar för tillgänglighet fungerar
inte på grund av lutningsgraden.
Projektet ”Vigo Vertikal” har gett upphov till
flera initiativ för att binda ihop områden som
separeras av sluttningarna. 2016 installerades
den första urbana hissen och nu införs
ytterligare tre. Koncentriska vägar på olika
nivåer binds samman med hissar som gör
det möjligt för funktionsnedsatta och äldre
personer att röra sig mellan höjdnivåerna. Den
här utvecklingen har minskat höjdskillnaderna
med mellan 10 och 20 meter.

Bilder © Staden Vigo

Hiss som ansluter gatorna Marqués de Valterra
och Torrecedeira

Rulltrappa på Rúa Segunda República som ansluter
Puerta del Sol med Monte del Castro

”Rulltrappan gör det möjligt för mig att ta mig hem när jag har varit och handlat
i centrum”
Elvira Ferreiro, äldre person, mamma och vårdare av gravt funktionsnedsatt person

Utvärdering och medvetandehöjning
Tillgängligheten övervakas kontinuerligt av
experter från Cogami (Galiciens konfederation av
personer med funktionsnedsättningar).
Dessutom erbjuder rådhuset aktiviteter för
medvetandehöjning och utbildningssessioner
för att visa människor hur livet kan se ut för

exempelvis rullstolsburna personer, eller för
personer med nedsatt syn. I slutet av sessionen
uppmuntrar utbildarna deltagarna att tänka
på tillgänglighetsproblem runt om i staden och
rapportera dem till rådhuset.
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Staden samarbetar med tillgänglighetsexperter
och, i synnerhet, med kommunfullmäktige för
att representera verksamma organisationer
för funktionsnedsatta personer och öka
tillgängligheten i Vigo.

Utbildning i universell design är en viktig del
av planen och ges till tekniker som arbetar
för staden och till designer som anlitas av
den. Tillgänglighetsspecialister ingår också i
alla planeringsmöten.

Det hålls en årlig ”trafikantvecka” i samarbete med
organisationer för funktionsnedsatta och cyklister,
för att påvisa vikten av universell design när man
skapar en stad för alla.

Ytterligare förbättringsarbeten planeras för att
säkerställa att fotgängare alltid ges företräde,
bland annat en cykelbana genom hela staden som
separerar cyklister och fotgängare.

Framtida planer

Bild © Staden Vigo

Programmet ”Vertikala Vigo” baseras på principen
om universell design och fortsätter arbetet mot en
tillgänglig, öppen och trivsam stad för alla.

Hiss som ansluter Rúa de Pizarro med Plaza Peatonal och lekplatsen i området San Roque

”Sänkningen av trottoarkanterna minskar risken att snubbla. Jag använder hissen
vid Camellias när jag ska promenera och rulltrapporna vid Puerta del Sol för att
kunna uträtta mina vardagsärenden.”
Eduardo Lema, person med nedsatt rörlighet, arbetar som vårdare på ett center för personer
med funktionsnedsättningar
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Kaposvár
Ungern
Bild © Staden Kaposvár

Hedersomnämnande

Blindskrift i offentliga byggnader

Kaposvár har tilldelats ett hedersomnämnande för sina pågående
insatser för ökad tillgänglighet.
Kaposvár har en befolkning på 62 446 personer
och platsen var befolkad redan på 4000-talet
f.Kr. Staden delas av floden Kapos som omges
av berg på båda sidor. Det innebär utmaningar
för tillgängligheten. Kaposvár har förbättrat
tillgängligheten i den byggda miljön under mer
än 28 år.

”Vi tror på varandra”
Stadens engagemang för tillgänglighet beskrivs
i stadsutvecklingsprogrammet ”Vi tror på
varandra” (2014–2019). Strategin erkänner att
alla tjänar på en tillgänglig stad.

Sedan 2013 har staden haft en plan för lika
möjligheter som uppdateras regelbundet. Den
har även ett lokalt forum för lika möjligheter
som omfattar en rad olika organisationer för
funktionsnedsatta. Dessutom har kommunen
anställt ett ombud för lika möjligheter.

Arbeta i partnerskap
Det kommunala partnerskapet omfattar en
rad olika frågor som rör sport, transport och
offentliga tjänster. De hanteras gemensamt
av personer med funktionsnedsättningar och
stadens experter.
Nya lösningar uppkommer vid utbyte
av idéer och bästa praxis, till exempel
röststyrda trafikljus.
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År 2017 kom staden och organisationer för
funktionsnedsatta överens om att göra alla
statliga och kulturella evenemang tillgängliga
för alla. Det har inneburit att tillhandahålla
teckenspråkstolkning och lättlästa trycksaker.

Ta bort hinder
Staden angriper tillgänglighetshinder på varje
område i samhällslivet. 2010 uppnåddes målet att
göra stadens centrum tillgängligt.
Buss- och tågstationer är nu tillgängliga och 40
låggolvsbussar har utrustats med hörbara och
visuella informationssystem för passagerare.
Övergångsställen är hinderfria och vid
vägkorsningar finns hörbar information.

Stadens webbplats och det lokala bussföretagets
webbplats, inklusive reseplaneringsfunktioner, har
gjorts mer tillgängliga.
Nya gatuskyltar har utformats med synpunkter
från personer med nedsatt syn. Det finns också
program under utveckling för att öka antalet
tillgängliga medicinska mottagningar och skolor
(där integrerande utbildning ingår som norm).
80 % av stadens kultur- och konstinrättningar är
tillgängliga, inklusive nya, fullt tillgängliga idrottsoch kulturarenor. Offentliga byggnader innefattar
nu taktila ledstråk och blindskrift. Sedan 2018
finns det lättlästa versioner av alla publikationer
om turism.

Bild © Staden Kaposvár

Framtida planer innefattar att skapa ett
transportcentrum med integrerad järnväg, lokala
bussar och intercitybussar i ett tillgängligt nav.

Tillgängliga bussar gynnar alla

”Kaposvár har under de senaste åren fokuserat extra på att ge lika tillgång till
offentliga tjänster för både invånare och turister.”
J. Hosszú, Somogy, föreningen för blinda och synskadade
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”När vi promenerar genom Kaposvár gläder det oss att se att de flesta
tillgänglighetsproblem har lösts. De nya låggolvsbussarna förenklar inte bara livet
för rullstolsburna och föräldrar med sittvagnar, utan hjälper även äldre personer
med nedsatt rörlighet. Stor förbättring av lokala transporter: Det är inte längre ett
problem att stiga på och av bussen.”
Józsefné Szabó, föreningen för handlingsplaner för Toponár

Främja medvetenhet om
funktionsnedsättningar
Utöver alla fysiska och strukturella förbättringar
för tillgänglighet har staden prioriterat att
säkerställa att anställda inom alla offentliga
arbetsområden utbildas för att få förståelse för
behov hos personer med funktionsnedsättningar.
Detta inbegriper att arrangera möten
mellan den offentliga sektorns anställda
(inklusive bussförare) och personer med
funktionsnedsättningar för att diskutera
deras behov och prioriteringar och identifiera
möjliga förbättringar.

Inget som rör oss utan oss
Kaposvár har en policy som säkerställer
att inga beslut som påverkar personer med
funktionsnedsättningar fattas utan att de har
varit involverade.
Vid utformande av tillgänglighetsåtgärder
inkluderar staden alltid representanter för
organisationer för funktionsnedsatta och en
rehabiliteringstekniker.

”Staden har blivit mer och mer tillgänglig för varje år. Vi är nöjda med tjänsterna
hos det lokala transportföretaget, då det finns visuell utrustning och skriftlig
information tillgänglig för oss.”
I. Szalkai, Somogy, föreningen för döva personer och personer med nedsatt hörsel
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Viborg
Bild © Staden Viborg

Danmark

Special-pris

För att uppmärksamma Europaåret för kulturarv 2018 har Viborg
tilldelats en utmärkelse i årets specialkategori för städer som gör
enastående insatser för att göra sitt kulturarv tillgängligt för alla.
Viborg har 50 200 invånare. Det är en av
Danmarks äldsta städer och är belägen
i sluttningarna mellan två sjöar med ett
medeltida nätverk av gator och gränder,
som kännetecknas av branta gångvägar
och kullerstensgator.

Bevarande av kuturarv

Arbeta i partnerskap

Staden använder till exempel material som
är karakteristiska för Viborg, såsom granit,
när de bygger nya trottoarer, styrlister och
ramper. Dessutom tillverkas nya skyltar
och stadsmodeller av tombak (en kopparzinklegering) som redan använts för stadens
bänkar och papperskorgar mm.

Sedan 2010 har staden samarbetat med fyra
danska organisationer för att utveckla innovativa
fysiska åtgärder och kommunikationsåtgärder
som förbättrar tillgänglighet och bemästrar
historiska och topografiska utmaningar.

Nyckeln till Viborgs strategi för tillgänglighet
har varit dess diskreta lösningar som förbättrar
både
tillgängligheten
och
bevarandet
av kulturarv.
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Bild © Staden Viborg

Flera offentliga torg, trädgårdar och gator har
omvandlats med nivåutjämnande trottoarer,
ramper och styrlister. Ett nytt, fullt tillgängligt
torg har skapats på en tidigare parkeringsplats.
Myndigheter har skapat viloplatser i de
brantaste gränderna.
Staden är stolt över de enkla, tidlösa och
logiska lösningarna.

Införande av modern teknik
Med appen Spot Viborg får besökare guidning
med tre tillgängliga rutter runt den historiska
stadsdelen med hjälp av GPS-system samt
ljudbaserade och visuella hjälpmedel.
Appen innehåller praktisk information om
byggnader, till exempel tillgängliga toaletter
och bilparkeringar. Besökare kan också välja en
särskild sevärdhet i staden och följa en egen
vägbeskrivning dit.

Ingång till Skovgaard-museets trädgård

”Som användare har vi varit aktiva i uppkomsten av det här projektet, vilket ger
oss stor tillfredsställelse.
Vi är glada över att tillgängligheten har betraktats ur ett bredare perspektiv och
sträcker sig utanför enbart de fysiska aspekterna.
Processen har varit positiv. Våra förslag har antagits och vidareutvecklats, vilket
ger ett stort mervärde. Vi är säkra på att andra människor också gynnas av det.”

Arbetsgrupp, tillgänglighet i staden
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Intressenternas engagemang
och kompetens
Staden byggde vidare på ett brett spektrum
av kompetens. Det innefattade att sätta
ihop en kunskapspanel med representanter
från centrala danska organisationer för
funktionsnedsatta och andra organisationer
med kunskaper om tillgänglighet.

Bild © Staden Viborg

Viborg skapade även en lokal arbetsgrupp
bestående
av
representanter
med
funktionsnedsättningar,
inklusive
medlemmar från till exempel turistbyrån
och branschorganisationer.

Skyltar i stil med stadens kulturella arv

Holistiska principer
Ett råd för funktionsnedsatta personer
tillhandhåller
staden
med
rådgivning
och ser till att behov hos personer med
funktionsnedsättningar tillgodoses.
Diskussionerna delas upp mellan ”tillgänglighet
i staden” och ”tillgänglighet i naturen” och
involverar både rådet för funktionsnedsatta
personer och kommunen. De träffas flera gånger
om året, som en rådgivande kommitté, och är
involverade i alla offentliga byggnadsprojekt.
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Bilder © Staden Viborg

Latinerhaven och Viborgs katedral från
en gågata

Visionen för Viborg är att alla ska kunna
leva ett fullt och aktivt liv med tillgång till
kulturella
evenemang,
naturupplevelser
och friluftsaktiviteter.
Förbättringsarbetet påbörjades under 2009
när staden antog en strategi för personer med
funktionsnedsättning. Denna skapades i samråd
med personer med funktionsnedsättning, äldre
och andra organisationer med intresse av
stadens utveckling.
Strategin för personer med funktionsnedsättning
sträcker sig över alla politiska nivåer och
förvaltningsnivåer. Den beskriver de värden,
åtgärder och prioriteringar som understödjer
stadens engagemang. Den innehåller också
en kontrollista för tillgänglighet på offentliga
platser och i byggnader.

Nytorv har omvandlats från en parkeringsplats till ett
fullt tillgängligt och öppet torg

Bredare fördelar
Viborg har kunnat införa nya kulturarrangemang,
till exempel gatumarknader, utomhuskaféer
och konserter som ett resultat av den
förbättrade tillgängligheten.

Framtidsplaner
Nästa punkt på agendan är en ny kulturell
sevärdhet runt katedralen, som länkar alla
huvudsakliga funktioner i staden och utvidgar
det tillgängliga nätverket ytterligare.
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Monteverde
Bild © Kommunstyrelsen i Monteverde

Italien

Special-pris

Monteverde i sluttningen

Monteverde har fått en utmärkelse i årets specialkategori till städer
som gjort enastående insatser för att säkerställa att deras kulturarv
är tillgängligt för alla. Utmärkelsen uppmärksammar Europaåret för
kulturarv 2018.
Monteverde är en medeltida bergsort med bara
771 invånare. Den ligger i den övre Ofantodalen
i Kampanien.
Stadskärnan kännetecknas av smala gränder
byggda i traktens sten, som binder ihop
bostadsområden och religiösa byggnader.
Den domineras av ett slott som uppfördes
av lombarderna.
Monteverdes råd tror att den ekonomiska
överlevnaden för deras lilla stad är beroende
av möjligheterna att öka turismen för att kunna
uppfylla behoven hos så många människor
som möjligt.

Fira olikheterna
2006
svarade
rådet
på
förfrågningar
från lokalföreningar för personer med
funktionsnedsättningar för att arrangera ett möte
med ”människor med olika förmågor”.
Den överväldigande responsen ledde till det årliga
evenemanget ”Tillgänglig stad”, som nu lockar
personer med funktionsnedsättningar från hela
Italien och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter,
musik, dans och visuella displayer.
Syftet med evenemanget är att visa hur
undanröjandet av hinder för tillgänglighet
och
deltagande
kan
frigöra
enorma
talanger
och
förmågor
hos
personer
med funktionsnedsättningar.
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”Monteverde är en vacker stad, full av historia och naturskönhet, med en liten
befolkning som har valt att öppna sig för omvärlden och satsa på acceptans och
tillgänglighet. Det är ett värdefullt frö: ett frö av hopp för framtiden och för en
renässans för södern.”
Flavio Pagano, författare och journalist

Bild © Kommunstyrelsen i Monteverde

”En tillgänglig stad”
År 2014 planerade rådet ett infrastrukturprojekt,
bekostat av Europeiska regionala utvecklingsfonden,
med målet att göra Monteverde och dess resurser
inom turistsektorn universellt tillgängliga och
trivsamma. Projektet fokuserar på det kulturella,
historiska och religiösa arvet i området, och på
offentlig service och mänskliga behov.
Projektet
genomförs
av
rådet
med
lokalbefolkningens
fulla
stöd.
Många
skolor och organisationer för personer med
funktionsnedsättningar har också varit involverade
i planering och rådgivning kring projektet. Allt görs
med samtycke och godkännande från personer med
funktionsnedsättningar och branschorganisationer.
Projektarbetet påbörjades under 2016 och
planeras vara klart under 2019. Prioriteringar
innefattar borttagning av alla arkitektoniska hinder
runt om i staden och hinder för tillgänglighet
till kulturarvsplatser.

Taktila ledstråk går genom det historiska centret

Hittills sträcker sig rutten 4,5 kilometer runt de
medeltida gatorna fram till slottet.

”För en grupp som Wheelchair Thieves, som alltid är ute på vägarna, var
det en unik upplevelse att komma till Monteverde eftersom innebörden av
”välkommen” i Monteverde inte bara är ett ord utan ett sätt att vara och tänka.
Monteverde ger världen en stor, fin, varm omfamning.”
Paolo Falessi, gitarrist och grundare av The Wheelchair Thieves (ett rockband vars medlemmar alla
har funktionsnedsättningar)

Bilder © Kommunstyrelsen i Monteverde

35

Ett av de årliga evenemangen i ”Tillgänglig stad”

Tillgängliga gångvägar på landsbygden

”Lyckönskningar och tack till Monteverdes förvaltning för deras mod, tålamod
och visioner för den tillgängliga framtid som planeras i deras lilla samhälle.
Den vackra byn hade redan vunnit när den gjorde det här valet. Det är knappast
nödvändigt att påminna om att vi talar om en verksamhet, för tillgänglig turism,
på cirka 160 miljarder euro med en starkt uppåtgående trend. De investeringar
som gjorts av Monteverde måste nu stärkas genom att fokusera på kvaliteten
på mottagningstjänsterna och nödvändig infrastruktur för att nå den här
underbara platsen.”
Mario Barbuto, nationell ordförande för Italiens förbund för blinda och synskadade personer

Längs vägen finns taktila ledstråk med styrlister
och kartor, tillsammans med ljudguider och
teckenspråk på italienska, för att hjälpa personer
med nedsatt syn eller hörsel. Elrullstolar finns
tillgängliga för besökare som inte har möjlighet
att gå.
Rutten går från öst till väst, där den möter en
religiös gångväg till en liten kyrka, via en Via
Crucis (korsvägsandakt) med stationer för blinda
personer. Det finns 8 000 informationspunkter
i staden med fiberoptik och trådlös teknik för
att kommunicera.

Det byggs även specialboenden. Detta ger
34 tillgängliga sovrum, restauranger och
ytterligare fritidsanläggningar.
Kvaliteten
och
användbarheten
hos
förbättringsarbetet övervakas och utvärderas
av en kommission av representanter från
organisationer för funktionsnedsatta och
andra institutioner.
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”Virtuell” tillgänglighet

Skapa en ny ledningsmodell

De har anlitat Institutionen för datavetenskap
från Salernos universitet för att skapa innovativa
system som kan införliva de områden som är
omöjliga att göra fysiskt tillgängliga genom
virtuell verklighet.

Monteverde
utvidgar
sin
inkluderande
filosofi genom ett avtal med en italiensk
samarbetsorganisation, i syfte att utveckla en
ny modell för en företagsledning som fokuserar
på personer med funktionsnedsättningar.

Dessutom håller man på att ta fram ett
360-graders arkiv med foton och videor för att visa
stadens historia och dess invånare.

”Vår skola och den lilla staden Monteverde har under många år byggt en nära
relation som har berikat oss båda: skolan har tagit emot och undervisat elever
med olika funktionsnedsättningar; Monteverde har erbjudit våra studenter, och
många andra personer med funktionsnedsättningar, möjlighet att lära sig att
leva lyckliga och känna sig oberoende och fria.
Genom utbildning har vi genom åren lärt oss att kombinera våra styrkor för att
skapa en plats som är tillgänglig för funktionsnedsatta personer i hela Europa.
Idag representerar Monteverde, delvis tack vare vårt arbete, hopp om en
bättre värld.”
Gerardo Vespucci, rektor för Istituto Superiore ‘A.M. MAFFUCCI’

Bild © Staden Evreux
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Deltagande i
Access City-priset
2020
Access City-priset anordnas av Europeiska kommissionen
tillsammans med European Disability Forum. Det uppmuntrar
städerna att dela med sig av sina erfarenheter och förbättra
tillgängligheten vilket alla vinner på.
Vill du att din stads projekt ska presenteras i nästa broschyr om Access City-priset? Vill du dela dina
erfarenheter och åtgärder med andra städer?

Delta i Access
City-priset 2020!
Tionde upplagan av priset hålls under våren
2019 (datum bekräftas senare). Ansökan
kan göras genom att fylla i och skicka
onlineformuläret före sista datumet.
Mer information finns på:
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=sv

Deltagande i Access City-priset är inte bara en
möjlighet att vinna erkännande, utan också en
unik möjlighet att granska den aktuella situationen
i er stad, för er egen interna granskning och
för att mäta framstegen. Att studera frågorna
i ansökan är ett utmärkt sätt att analysera era
tillgänglighetspolicyer och identifiera styrkor
och svagheter.
Från och med det tionde Access City-priset tilldelas
vinnarna ett ekonomiskt pris!

Bild © Kommunstyrelsen i Monteverde
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Vem kan ansöka?
Den sökande måste vara en statlig myndighet i
en stad med över 50 000 invånare i en av EU:s
medlemsstater. I medlemsstater med färre än två
sådana städer kan stadsområden som består av två
eller flera orter också delta om deras sammanlagda
befolkning överstiger 50 000 invånare. Eftersom
Access City-priset inte kan vinnas av samma stad
två år i rad inbjuds inte den vinnande staden 2019
att delta igen år 2020. Alla andra städer, däribland
medtävlarna, andra- och tredjeprisvinnarna och
de med hedersomnämnanden, uppmuntras att
delta igen.
Som ett arv från Europaåret för kulturarv 2018 kan
ett hedersomnämnande utdelas till städer som har
gjort sitt kulturarv tillgängligt för alla.
Som hjälp för att förbereda sig att delta i
tävlingen finns vägledningen och reglerna
för deltagande på alla officiella EU-språk på
Access City-prisets webbplats:
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141&langId=sv

Juryerna utvärderar ansökningarna med hänsyn
till följande sex kriterier:
■■

Omfattningen av åtgärderna.

■■

Ansvar, graden av engagemang.

■■

Påverkan.

■■

Resultatens kvalitet och hållbarhet.

■■

■■

Medverkan av personer med
funktionsnedsättningar och berörda parter.
Social innovation.

Urvalsprocessen är uppdelad i två faser: förval
på nationell nivå och slutligt urval på europeisk
nivå. De nationella juryerna i varje land väljer
högst tre städer bland de nationella sökande med
hjälp av de bedömningskriterier som tillhandahålls
av Europeiska kommissionen. Dessa nationella
kandidater går vidare till den andra fasen av
tävlingen och bedöms av den europeiska juryn.
Vinnaren av Access City-priset 2020 tillkännages
i slutet av 2019. Ceremonin sker under den
årliga konferensen Europadagen för personer med
funktionsnedsättningar i Bryssel.

Urvalsprocess

Access City-prisets sekretariat

Juryerna kommer att överväga de åtgärder som
vidtagits och som planeras inom följande områden:

Access City-prisets sekretariat kan hjälpa till med
förberedelserna för din ansökan. Om du behöver
ytterligare information kontaktar du:
secretariat@accesscityaward.eu

■■

■■
■■

■■

Den bebyggda miljön och det
offentliga rummet.
Transporter och tillhörande infrastruktur.
Information och kommunikation, inklusive ny
teknik (IKT).
Offentliga lokaler och tjänster.

Kontakta EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor på
europa.eu/european-union/contact_sv

Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:
— Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11
(en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen europa.eu/european-union/contact_sv

EU-information
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk
europa.eu/european-union/index_sv

EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer
publications.europa.eu/sv/publications. Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan
du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor
(see europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk
på EUR-Lex: eur-lex.europa.eu

Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna
får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.
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Det årliga Access City-priset uppmärksammar europeiska städer för sina insatser att göra sig mer
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar och äldre personer. I den här broschyren hyllas
insatserna av vinnarna år 2019, deras medtävlare och de hedersutnämnda – Breda (Nederländerna),
Evreux (Frankrike), Gdynia (Polen), Vigo (Spanien), Kaposvár (Ungern). Utmärkelsen lyfter fram de konkreta
åtgärder som varje stad har vidtagit för att förbättra tillgängligheten i sina städer. Åtgärderna inbegriper
tillgängliga tunnelbanor och spårvagnar, navigationsappar, ”miljözoner” med begränsad trafik och
arrangemang för ökad medvetenhet. Som en del i Europaåret för kulturarv tilldelades Viborg (Danmark)
och Monteverde (Italien) specialpris för sina insatser för att göra sina kulturarv tillgängliga för alla.

Du kan hämta eller prenumerera på våra publikationer gratis på
ec.europa.eu/social/publications
Vill du få regelbundna uppdateringar från GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering kan du
registrera dig för det kostnadsfria e-nyhetsbrevet från Ett socialt Europa på
ec.europa.eu/social/e-newsletter
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