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Måndag 18 november
Anders Rosén ska träffa representanter från hamnens styrelse och sedan ha möte med vice ordförande
där de bland annat kommer att diskutera frågor som rör kulturen i Halmstad.
Aida Hadzialic har möte med flygplatsstyrelsen. Därefter träffar hon Socialdemokraterna i Halmstads
valledning. Senare har hon föreningsråd med alla ordförande för s-föreningarna i Halmstad där de bland
annat ska prata om valorganisationen.
Tisdag 19 november
Anders Rosén har verkställande utskott på ABF Halland.
Aida Hadzialic och Anders Rosén kommer sedan att hålla presskonferens om att Socialdemokraterna går till
val själva i Halmstad.
Både Anders Rosén och Aida Hadzialic har även möte med fullmäktigegruppen där de bland annat ska
diskutera nytt arvodesreglemente för politikerna. Novembers kommunfullmäktigemöte är dock inställt på
grund av för få ärenden så nästa kommunfullmäktigemöte är i december.
Onsdag 20 november
Anders Rosén har styrelsemöte med ABF, arbetsutskott med KHR och kulturföreningsmöte på Stadsbiblioteket
Aida Hadzialic har möte med valledningen och därefter med valnämnden.
Torsdag 21 november
Aida Hadzialic träffar elever på Sannarpsgymnasiet för att prata om politik och demokratifrågor.
Aida Hadzialic gör ett företagsbesök på Tylösands hotell.
Anders Rosén har styrgruppsmöte för framtidens hemsjukvård. Bland annat kommer det diskuteras hur LOVsamarbete ser ut i landet idag, exempel på modeller, organisationsformer, ersättningssystem med mera.
Anders Rosén har sedan träff med Dramalogen där ska diskutera utvecklingsprojekt.
Fredag 22 november
Idrottspolitisk konferens i Falkenberg, ett seminarium om förutsättningar för Framtidens Idrottsförening.
Bland talarna finns Andreas Hagström från Riksidrottsförbundet som kommer att berätta om trender och
tendenser som ligger till grund för idrottsrörelsens satsning Framtidens Idrottsförening. Dessutom kommer
Susanne Erlandsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, belysa svensk idrotts fokuserade områden under de
närmaste åren. I samtalet deltar även Hallands distriktsidrottsstyrelser.
Anders Rosén går sedan på invigning av Excons lokaler på Vallås.
Lördag 23 november
Aida Hadzialic har kampanj på stan med Socialdemokraterna i Halmstad. Alla är välkomna att träffa
socialdemokraterna som kommer att röra sig längs Storgatan.
Söndag 24 november
Båda kommunråden har valledningsmöte.

Goda exempel på tillgänglighetsarbete med
hem till Halmstad
I slutet av förra månaden var Halmstads kommun med kommunala handikapprådet (KHR) i Berlin. Jag,
Anders Rosén var med i egenskap av medlem i KHR.
Berlin är i framkant vad gäller tillgänglighetsarbete och vi fick göra en mängd intressanta studiebesök.
Ett exempel som vi tittade på var en guidad tur på “Galeria Kaufhof” på Alexanderplatz. Där finns
möbleringsfria gångar och zoner och butiksstånden får inte vara högre än att man kan ha överblick över
hela affären på varje våningsplan, man ger även personlig service till kunder som frågar efter det. Här
har rulltrapporna ett cirka tre till fyra meter långt och slätt rullband innan trappan börjar och slutar för
att man skall finna balansen innan stigningen eller sänkningen börjar. Hela gallerian genomsyras även av
genomtänkt ljud- och ljussättning, tydlig möblering och tydlig skyltning. På varje våningsplan finns soffor
att vila i, handikapptoaletter, inga höga väggar vilket ger fri sikt över butiksplanet och lösningar som gör
att det är lätt att hitta provrum med plats för rullstol. Idéer här ifrån och från ett flertal andra ställen och
föreläsningar har vi nu med oss hem till Halmstad.
Tillgänglighet sedan 1992
Berlin består av 12 stadsdelsnämnder och totalt cirka 3 500 000 medborgare. Starten till Berlins tankar
om ökad tillgänglighet började i princip 1992 med OS och efterföljande paralympics. Då togs ett
tillgänglighetsprogram fram som handlade om tillgängligheten i offentliga byggnader, offentliga platser och
om tillgängligheten i kollektivtrafiken.
Tillgängligheten i Tyskland styrs sedan 1996 av särskild lagstiftning utöver de rättesnören man har i FNkonventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Handikappsombudsmän i varje stadsdel
Det är viktigt att tillgänglighetsfrågorna får hög prioritet och tas på allvar. I Berlin har därför tjänster som
handikappombudsmän inrättats i varje stadsdelsnämnd och de har dessutom en handikappombudsman på
hög central nivå i stadsförvaltningen. Tjänstemännen utbildas ständigt för att öka tillgängligheten och för att
förbättra kommunikationen mellan stadsförvaltningen och funktionshinderorganisationerna.
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God kommunikation med funktionshinderorganisationerna en framgångsfaktor
Sammantaget kan det inte starkt nog framhållas att vår föreläsare, som är avdelningschef i
stadsförvaltningen, anser att gemensamma arbetsgrupper och en ständig
kommunikation med funktionshindersorganisationerna är de viktigaste
”Gemensamma
framgångsfaktorerna för ökad och varaktig tillgänglighet.
arbetsgrupper och en
Han framhåller även det goda i sin koppling och anknytning till ”Design
ständig kommunikation
for all” foundation. Design for All är ett nätverk för designer, arkitekter,
planerare på olika nivåer, organisationer, företag, skolor och myndigheter. med funktionshindersFöreningen fungerar som nationell plattform för utveckling av Design för organisationerna
Alla som teori och praktik och finns inom ett flertal europeiska länder,
är de viktigaste
däribland även Sverige.
framgångsfaktorerna

för ökad och varaktig
Normer för tillgänglighet som följs upp
tillgänglighet.”
För att få tillgängligheten att öka har man skrivit handböcker om hur
tillgänglighetsarbetet skall bedrivas. I handböckerna beskrivs normer
som är tvingande för verksamhetsnämnderna att följa. För att försäkra
som om att det som står verkligen följs har man uppföljning på arbetet. Ett verksamt koncept är att
verksamheterna som bedriver tillgänglighetsarbete utvecklar egna verksamhetsmål utifrån de centrala
”handböckerna” och deras krav, vilka sedan följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelser.
Väl på hemmaplan igen har vi mängder med bra exempel med oss för framtida tillgänglighetsarbete i
Halmstad.
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