
 
 

Europeiska kommissionen lanserar 5:e upplagan av Access City Award 

05/06/2014: Europeiska kommissionen har idag öppnat ansökan till femte årets 

upplaga av Access City Award 2015, den europeiska utmärkelsen för tillgängliga 

städer. Den årliga utmärkelsen erkänner och hyllar städer för deras insatser för 

att underlätta för personer med funktionsnedsättningar och för äldre att få 

tillgång till offentliga rum, exempelvis bostäder, lekplatser för barn, allmänna 

transportmedel och kommunikationsteknik. 171 städer har hittills deltagit i de 4 

föregående upplagorna av Access City Award sedan 2010. Utmärkelsen är en del 

av EU:s större initiativ för att skapa ett Europa utan hinder: förbättrad 

tillgänglighet ger hållbara ekonomiska och sociala fördelar till städerna, särskilt 

med tanke på en åldrande befolkning. Städer med minst 50 000 invånare har till 

den 10 september 2014 (midnatt lokal tid, Bryssel) att skicka in sina bidrag till 

tävlingen.  

”Människor med funktionsnedsättningar upplever fortfarande alltför många 

hinder i sitt dagliga liv, och det är anledningen till att vi gjort tillgänglighet till 

den centrala punkten i vår strategi för att bygga ett hinderfritt Europa. Access 

City Award gör att städer över hela Europa kan visa upp sina insatser för att 

göra livet mer tillgängligt för alla! Jag är glad att se att det finns så många goda 

insatser av europeiska städer – tillgänglighet ger nya affärsmöjligheter och kan 

vara en drivfjäder för innovation och tillväxt. Jag uppmuntrar alla europeiska 

städer att delta i det här utmärkta europeiska initiativet och hjälpa till att göra 

Europa mer tillgängligt för alla”  Vice ordföranden Reding, EU-kommissionär för 

rättvisa. 

Europeiska kommissionen presenterar utmärkelsen den 3 december 2014 i 

Bryssel med anledning av den årliga dagen för personer med 

funktionsnedsättningar. Det blir ett första-, andra- och tredjepris samt fyra 

specialutnämnanden, ett inom varje område som priset omfattar.  

Bakgrund 

Om Access City Award 

Access City Award lanserades 2010 för att öka medvetenheten om handikapp 

och främja initiativ för tillgänglighet i Europeiska städer med mer än 50 000 

invånare. Utmärkelsen handlar om att säkerställa jämlik åtkomst till stadslivet 

för personer med funktionsnedsättningar. Initiativet uppmuntrar städer att 

inspirera varandra för att skapa innovation och dela goda exempel.  

Utmärkelsen ges till den stad som kan visa att den skapat en hållbar förbättring 

för tillgänglighet ur stadslivets fundamentala aspekter, och att staden har 

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_sv.htm


 
 

konkreta planer för ytterligare förbättringar. Utmärkelsen tar upp följande 

områden: 

 Byggd miljö och offentliga rum; 

 Transport och relaterad infrastruktur; 

 Information och kommunikation, inklusive ny teknologi (IKT); och 

 allmänna resurser och samhällstjänster 

 

Den europeiska juryns urvalsprocess till Access City Award 2015  

Upp till tre städer väljs av nationella juryer i varje land baserat på 

utvärderingskriterier som tillhandhålls av Europeiska kommissionen. De 

nationella kandidaterna utvärderas sedan av en europeisk jury.  

Hur kan du engagera dig? 

Ansökningarna måste fyllas i och onlineformuläret ska skickas in senast den 10 

september 2014. 

 

Vilka är de tidigare vinnarna? 

Invigningsåret 2010 var den vinnande staden Ávila i Spanien. De tre andra 

finalisterna var Barcelona (Spanien) Köln (Tyskland) och Åbo (Finland). 

2011  utropades Salzburg i Österrike till vinnare. De tre finalisterna var Krakow 

(Polen), Marburg (Tyskland) och Santander (Spanien). Specialutnämnanden gick 

till Terrassa (Spanien), Ljubljana (Slovenien), Olomouc (republiken Tjeckien) och 

Grenoble (Frankrike). 

2012 gick priset till den tyska staden Berlin. Nantes (Frankrike) och Stockholm 

(Sverige) var de andra två finalisterna och specialutnämnanden gick till 

Pamplona (Spanien) för byggd miljö och offentliga rum, Gdynia (Polen) för 

transport och relaterad infrastruktur, Bilbao (Spanien) för information och 

kommunikation, inklusive ny teknik samt Tallaght (Irland) för allmänna resurser 

och samhällstjänster.  

2013 vann Göteborg (Sverige). Grenoble (Frankrike) vann andrapriset, Poznań 

(Polen) vann tredjepriset och specialutnämnanden gick till Belfast 

(Storbritannien), Dresden (Tyskland), Burgos och Malaga (Spanien). 
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EU:s policy om tillgänglighet  

Att göra Europa mer tillgängligt för de med funktionsnedsättningar är en viktig 
del av Europas handikappstrategi2010–2020 som ger ett allmänt ramverk för 

handling i området funktionsnedsättningar och tillgänglighet på EU-nivå som 

kompletterar och stödjer medlemsstaternas handlingar. Särskilda åtgärder för 
tillgänglighet finns i EU:s lagstiftning i områden som transport och elektroniska 

kommunikationstjänster.  

EU använder sig av en rad olika instrument utöver lagstiftning och politik, 
såsom forskning och standardisering, för att optimera tillgängligheten i den 

byggda miljön, inom IKT, transport och andra områden, och för att främja en 

EU-omfattande marknad för tillgängliga produkter och tjänster.  

EU strävar också efter att förbättra hjälpmedelsmarknaden till förmån för 
personer med funktionshinder och stödjer en "design för alla"-strategi som 

gynnar en bredare del av befolkningen, exempelvis äldre personer och personer 

med nedsatt rörlighet.  

Mer information 

Vill du att projekt som genomförs i din stad presenteras i nästa broschyr om 
Access City Award? Om du vill dela med dig av dina erfarenheter med andra 

städer: http://ec.europa.eu/justice/access-city  

Läs mer om Access City Award på: 

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_sv.htm  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm 

Tillgänglig turism i Europa, med anledning av dagen för personer med 

funktionsnedsättningar och Europas turistdag: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en

.htm 

Europas handikappstrategi 2010-2020 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-
strategy/index_en.htm och http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm  
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