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Uttalande av DHR Höganäs antaget vid medlemsmöte i vårdboendet Sälgen 2010-06-16 
 
DHR-Höganäs gör med anledning av situationen på handikappfronten i kommunen följande 
uttalande: 
 
Enligt den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare!” – SOU:1999/2000:79 
ska Sverige vara tillgängligt till 2010 genom att s k enkelt avhjälpta hinder, EAH, ska vara 
eliminerade.  Såväl HSO:Skånes som Länsstyrelsens inventeringar av läget i de 33 
Skånekommunerna visar att dessa tillgänglighetsmål inte kommer att uppnås.  DHR Höganäs 
har tagit aktiv del i den tillgänglighetsgranskning som HSO tillsammans med 
handikappombudet genomfört i centralorten.  På de allra flesta ställen vi besökt har vi bemötts 
med respekt och förståelse för vikten av att lokaler dit allmänheten har tillträde är tillgängliga 
för alla och att kvarvarande funktionshinder måste undanröjas.  Ser man till de faktiska 
problemen i form av för höga trappor, trösklar, avsaknad av dörröppnare, snäva utrymmen, 
avsaknad av handikappanpassade toaletter mm så nödgas vi emellertid konstatera att det krävs 
betydande insatser för att vi ens ska komma i närheten av den nationella handlingsplanens 
mål.  HSO Skånes granskning visade att 80% av såväl byggnader som gator och parker 
återstod att åtgärda så sent som ifjol.  I Länsstyrelsens motsvarande enkät anger Höganäs 
kommun att 50-75% av de enkelt avhjälpta hindren ska vara undanröjda vid detta års slut.  Vi 
står med andra ord långt ifrån måluppfyllelsen. 
 
Handikapporganisationerna har med sin ambitiösa tillgänglighetsgranskning givit Höganäs 
kommun ett mycket väl genomarbetat underlag och stöd för de åtgärder som krävs för att 
uppnå tillgänglighetsmålet.  Nu förväntar vi oss att kommunen å sin sida tar sitt ansvar och 
går handikapprörelsen till mötes.  Det handlar då bl a om att kommunen föregår med gott 
exempel när det gäller de egna fastigheterna, lokalerna, gatorna, parkerna och lekplatserna, 
utformningen av handikapparkeringsplatser m m.  Ett absolut och oåterkalleligt krav från vår 
sida är att den lokal på Storgatan 35 C där bl a handikappombudet, Företagshälsovården, 
”Samordningsprojektet” Höganäs kommun, Region Skåne, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har sina lokaler utan ytterligare dröjsmål förses med en 
handikappanpassad toalett.  Detta är ingen förhandlingsfråga utan en mänsklig rättighet.  
Såväl Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser som kommunens egen personalpolicy ger 
tydliga anvisningar om att ingen ska diskrimineras p g a fysiska eller psykiska 
funktionshinder och att kommunen i sin egenskap av arbetsgivare ska underlätta för 
funktionshindrade att finna sin /en roll i organisationen. 
Vi förväntar oss också ett snabbt besked om vilket ekonomiskt stöd från kommunens sida vi 
kan räkna med för att kunna realisera den planerade handikappdagen den 28 oktober. 
 
DHR Höganäs anser att det nu är hög tid för en lag som gör otillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning till ett diskrimineringsbrott även i Sverige.  En sådan lag har funnits i 
USA i 20 år (!) och i Norge i ett och ett halvt år. 
 
Vi ställer avslutningsvis följande frågor till kommunledningen: 

 Hur långt har arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta funktionshinder avancerat i 
kommunen? 

 Vilka särskilda insatser görs för att riksdagens mål om att sådana hinder ska vara 
undanröjda till årets slut ska kunna uppnås? 



 


