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Kapitel 1.
Verdensby
med ansvar

En social og
mangfoldig by

Handicaprådet anerkender, at kommuneplanen er
en overordnet plan og at det derfor er umuligt at få
alle relevante aspekter med. Handicaprådet savner
dog et fokus på det sociale område samt en
tilpasning til de målgrupper der hører herunder.
Handicaprådet mener ikke, at afsnittet ”En social
og mangfoldig by” lever op til overskriften, idet
der i høj grad fokuseres på unge og familier,
hvortil øvrige målgrupper overses.
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Handicaprådet finder det positivt, at man forsøger
at imødekomme den øgede efterspørgsel på
mindre boliger i København. Handicaprådet er
dog stadig bekymret for, at gennemsnitsstørrelsen
på 95 kvm. i 50% af etagearealet i nybyggeri vil
resultere i for mange store boliger, som kun få
borgere har mulighed for at betale. Det er helt
centralt, at der tænkes langsigtet, og her ser man i
Handicaprådet en stor efterspørgsel på mindre
boliger, som også kan betales af borgere med en
lavere betalingsevne.

Kapitel 1.
Verdensby
med ansvar

Gennemgående Handicaprådet savner generelt et fokus på
bemærkning
tilgængelighed i kommuneplanen, særligt for de
borgere, der har behov for hjælpemidler til at
komme rundt i deres hverdag. Det er eksempelvis
helt centralt at skabe gode forhold for
kørestolsbrugere samt at etablere ledelinjer og
lydfyr til at guide de borgere, der har et syns- eller
hørehandicap. Dette gælder både ift. den
kollektive trafik, ved nybyggeri og generelt i
byens rum. Handicaprådet håber, at man vil skabe
et større fokus på tilgængelighed for borgere med
handicap i kommuneplanen, idet tilgængelighed er
et gennemgående tema, som berører alle områder i
kommunen. Når man vælger at indlede
kommuneplanen med, at København skal være en
by med højlivskvalitet og rum for alle, bør der
også være et større fokus på tilgængeligheden for
borgere med handicap. Flere borgere med
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handicap har ganske simpelt ikke mulighed for at
leve et liv med høj livskvalitet, hvis ikke der er
tilgængelig adgang i og til byen.
Kapitel 1.
Verdensby
med ansvar

En social og
mangfoldig by

I kommuneplanen står der, at ”København skal
være en demokratisk verdensby med et socialt
ansvar – der skaber rammerne for en høj
livskvalitet og giver rum for både københavnere,
tilflyttere og byens gæster.”
Det er vigtigt, at Københavns kommune sikrer
tilgængeligheden – ikke kun for Københavns
borgere, men også for turister,
forretningsbesøgende og besøgende i forbindelse
med arrangementer i byen mv. På et internationalt
plan, er der et højt niveau af tilgængelighed og det
er vigtigt, at København som landets hovedstad
lever op til dette niveau og derved sikrer lige
adgang for alle borgere såvel som gæster i byen.
Høje standarder for tilgængelighed er bl.a. med til
at tiltrække arbejdskraft fra udlandet og vedholde
turismen i København.

Kapitel 3.
Gennemgående Handicaprådet vil gerne påpege, at det ikke er
Udviklingen i
bemærkning
hensigtsmæssigt at centralisere for mange af
København
kommunens tilbud, da det også er vigtigt at sikre
frem mod 2031
tilgængeligheden i nærområderne. Dette er med til
at sikre, at borgere ikke flyttes fra deres nære
netværk, hvis der opstår en situation, hvor de
eksempelvis får behov for at komme på plejehjem
eller lignende.
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