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ETT HALMSTAD TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
För någon vecka sedan beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) om fördelningen av
pengar ur den tillgänglighetsmiljon som f inns som ett årligt anslag i budgeten. Två viktiga projekt
beviljades medel. På samma sammanträde bestämde KLU att föreslå kommunstyrelsen att temat
för kommunstyrelsens invånardialog i år ska beröra hur meningsfull sysselsättning kan skapas för
personer som har en funktionsnedsättning. Tillgänglighetsfrågorna är viktiga för oss i arbete med
att skapa ett Halmstad tillgängligt för alla.

Tillgänglighet - en rättighet
Vårt systematiska arbete med tillgänglighetsfrågorna utgår
ifrån det faktum att Sverige har ratiicerat FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen gäller i Sverige från och med januari 2009.
Det betyder att vi är juridiskt bundna till konventionens
innehåll som utgår ifrån grundläggande principer om jämlikhet och icke-diskriminering.

Full tillgänglighet
Vi arbetar helt enkelt utifrån tankar som följer idén om full
tillgänglighet och deltagande i samhället inlytande/dialog och självbestämmande över
sin person.

nätet. Inom detta område förs diskussioner mellan turistchefer, de kommunala handiappråden i Halland och regionhandikapprådet.
Utgångspunkten för arbetet är att det inte ska
spela någon roll om du
har en funktionsnedsättning eller inte- du
är turist.

”VI ARBETAR UTIFRÅN
TANKEN OM FULL
TILLGÄNGLIGHET
OCH DELTAGANDE I
SAMHÄLLET”

I förra årets planeringsdirektiv gav vi i
uppdrag till samtliga nämnder och bolagsstyrelser att arbeta aktivt med tillgänglighetsfrågor och rapportera i sin verksamhetsberättelse hur arbetet har fortlöpt. För
oss är det viktigt att tillgänglighet är en aktiv
del av den ordinarie verksamheten och inte
ett fält vid sidan om. Det är ett perspektiv
som ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Vad händer just nu?
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Just nu pågår lera olika projekt där tillgängligheten har fått ett stort fokus. I ombyggnationen av Brogatan har det varit en av
de bärande idéerna i planeringen att skapa
en god tillgänglighet för alla. Principen om
”shared space” bygger bland annat på detta.
I den nu påbörjade upprustningen av Örjans
Vall är tillgänglighetsperspektivet också en
viktig aspekt.
Det pågår också projekt/planer på ”tillgänglig turism” och en tillgänglighetsguide på

Prins Bertils stig är ett exempel på en promenadslinga som gjorts
mer tillgänglig de senaste åren

Frilufts- och kulturaktiviteter är viktiga delar i ett liv med
livskvalitet och därför har vi tidigare gjort satsningar inom
området. Förändringarna av Prins Bertils stig och ombyggnationen av Linehedsteatern är två sådana exempel, men
det kan också nämnas att tillgänglighetsfrågorna var i fokus
under hela The Tall Ships Races och att det arbete och de
lärdomar som drogs då inns samlade i en skrift som ligger
till grund för projektet kring tillgänglighetsguiden.

Tillgänglighetsmiljonen- ett sätt att lyfta frågorna
på agendan
Sedan 1999 avsätts en miljon kronor varje år i kommunens

budget till den så kallade tillgänglighetsmiljonen. Ur den
kan alla kommunens nämnder söka pengar för att genomföra åtgärder som tillför kommunen nya erfarenheter och
kunskaper när det gäller tillgängligheten för personer med
funktionshinder. Även nya praktiska lösningar på konkreta
tillgänglighetsproblem prioriteras bland de ansökningar
som kommunstyrelsen tar ställning till.
I år ick kulturnämnden pengar för att anordna en familjeaktivitet på Stadsbiblioteket och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ick pengar för att delta på Göteborgsvarvetspecial. Dock kom få ansökningar in och det är en utmaning
för framtiden att få dessa frågor upp på agendan så
att ler kreativa idéer kommer in via ansökningarna.

Dialog för framtiden
I höst är fokus för kommunstyrelsens invånardialog; meningsfull sysselsättning för personer med
funktionsnedsättning. För oss är det viktigt att tillgänglighetsfrågorna vävs in i den ordinarie verksamheten och inte hanteras i ett spår vid sidan om.
Halmstad ska vara tillgängligt för alla och då måste
vi ha det perspektivet med oss hela tiden. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet och då måste vi alla
hantera den på ett sådant sätt.
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”TILLGÄNGLIGHET SKA VARA EN
AKTIV DEL AV DEN ORDINARIE
VERKSAMHETEN OCH INTE ETT
FÄLT VID SIDAN OM.”

En turist är en turist -oavsett funktionsnedsättning
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