
Styrelsen för DHR Höganäs får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009. 
 
VERKSAMHET 
 
Allmänt 
DHR är en demokratisk organisation.  Vi är inte bundna till något politiskt parti eller någon 
religiös organisation.  Däremot arbetar vi intensivt för att påverka de politiska beslut som har 
betydelse för människor med rörelsehinder.  Den centrala organisationen har sitt fokus på 
riksdag, regering och centrala myndigheter medan distrikten arbetar gentemot respektive 
region/landsting. I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå. 
 
Avdelningens övergripande uppgift är att vara språkrör för medlemmarna.  Vi ser det också 
som vår uppgift att målmedvetet följa och påverka den verksamhet som finns lokalt när det 
gäller färdtjänst, hemtjänst, stadsplanering, byggnation, framkomlighet, bemötandefrågor m 
m. 
 
DHR:s mål är att verka för och i praktiken förankra bl a FN:s standardregler enligt AGENDA 
122: ”För att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.” 
Härtill kommer också såväl den nationella handikapplanen som Höganäs kommuns egen 
lokala handikapplan. 
 
Vi arbetar målmedvetet för att inte någon enda funktionshindrad person i vår kommun ska 
känna sig kränkt, ensam eller misstrodd i sin relation till myndigheter och olika 
persongrupper.  Vi vet med egna erfarenheter hur det känns att vara i beroendeställning, i 
behov av förståelse, medkänsla och hjälp från människor som har makten och inflytandet över 
verksamheterna.  Vi vill efter bästa förmåga som ideellt arbetande, aktivt och i praktiska 
frågor stå till tjänst med stöd och upplysningar till medlemmar när så behövs. 
 
Ekonomi – inkl. arv – separat redovisning. 
Under året har vi delat ut 38.427 kronor ur vårt arv, där barn och ungdomar upp till 16 års 
ålder med funktionshinder kan komma ifråga för sådant ekonomiskt bistånd som inte 
tillhandahålles av stat/region-landsting resp. kommuner. Utdelade medel omfattar stöd till 
rekreations- och rehabiliteringsresor samt hjälpmedel för träning av motorik och pedagogik.  
Sammanlagt har vi sedan 2007 delat ut 93.956 kronor ur arvsfonden. 
Årets resultat har som framgår av bifogade ekonomiska redovisning givit ett överskott på 
8.410 kronor. En ny intäktskälla har kommit till stånd.  Tommy Andersson har välvilligt ställt 
sig till förfogande för försäljning av lotter för DHR:s räkning på City Gross i Höganäs.  Ett 
första lotteri på 5.000 lotter à två kronor har redan avverkats och ett nytt är på gång. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Bengt Silfverstrand, 
V.ordf. Richard Christell, kassör Jan Nilsson, sekreterare Yvonne Rollmark, v.sekreterare 
Inge Bodelsson. Suppleanter har varit Ingegärd Ahlman och Nils Bodelsson.  Olof Gerdtman 
har varit adjungerad till styrelsen. 
 
Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Därutöver har vi haft ett 
flertal informella möten inom styrelsen och med medlemmar, aktiva inom HSO:s 
verksamhetsområde och andra intresserade av vårt engagemang i frågor som rör  
 



 2

funktionshindrade.  Stämningen inom styrelsen har präglats av glädje, gemenskap och ett 
konstruktivt samarbetsklimat. 
 
Mötesverksamhet - utfärd 
Årets första möte, tillika årsmöte,  hölls den 18 mars. Vi gästades då av ”Sommarsols” 
VD Lars Håkansson.  Han presenterade verksamheten och framtidsperspektivet och 
konstaterade bl a att anläggningen för sitt fortbestånd var beroende av en konstant och 
förhållandevis hög beläggning. Planer finns bl a på att skapa lägenheter med kooperativ 
hyresrätt, där man ska kunna erbjuda olika faciliteter till rimliga priser. Vid mötet medverkade 
också vårt handikappombud Sylvia Månsson som berättade om hur hennes arbete utvecklats 
under den tid hon fungerat som de funktionshindrades ombud i kommunen, anställd av De 
Handikappades Samarbetsorganisation – HSO – där vår DHR-förening är en av 
medlemmarna. 
 
Årets vårresa ägde rum den 29 maj och gick till Ivön med omnejd.  Som vanligt hade Jan 
Pettersson på JP-resor ordnat en trevlig och omväxlande resrutt med flera uppskattade 
besöksmål.  Till behållningen hör förstås också Jans charmanta sätt att utöva sitt guide- och 
värdskap.  Till denna resa hade vi också glädjen att hälsa flera medlemmar från 
Helsingborgsavdelningen som våra gäster. 
 
På vårt traditionella midsommarmöte den 10 juni med sill och potatis som lekamlig spis 
medverkade det i vår bygd numera välkända sångarparet Ros-Marie Gréen och John 
Isberg. Efter den från Kullarevyn ”Växtverk” hämtade  sketchen ”Sura gubbar” där Bengt 
intervjuar John blev det solosång och allsång på kända melodier.  Kronan på verket blev John 
Isbergs framförande av ”O sole mio”.  Ett underhållningsprogram som rönte stor 
uppskattning. 
 
Regionrådet Ingrid Lennerwald informerade om regionens nya vårdmodell ”Hälsoval 
Skåne” på medlemsmötet den 13 oktober.  Denna vårdmodell är slutresultatet av ett arbete 
som inleddes med utredningen ”Skånsk livskraft.”  Vårdcentralerna ska vara första 
försvarslinjen vid sjukdom och efterfrågan på speciell kompetens.  Tanken är att närheten till 
sjukvård i första hand ska finnas på den lokala nivån – vårdcentralerna – så att de stora 
sjukhusen kan avlastas.  I Skåne finns det för närvarande tio sjukhus och ca. 100 vårdenheter. 
Alla har möjligheter att lista sig på den vårdenhet som bäst tilltalar den enskilde.  Ca. 30.000 
personer har hittills valt att lista om sig , d v s byta vårdenhet.  Den nya organisationen för 
akuta insatser, där de postoperativa teamen (akutbilarna)  ersatts av hembesök, har inte fallit 
väl ut.  Såväl den socialdemokratiska oppositionen som läkarprofessionen, patient- och ideella 
föreningar, som  t ex DHR, Höganäs, har motsatt sig denna nyordning.  Ingrids inledning gav 
upphov till ett flertal frågor kring tillgänglighet, bemötande och vårdbehov. 
 
Den 9 december hade vi bjudit in samtliga medlemmar till ett dignande och 
välsmakande julbord på Restaurang Bryggan vid hamnen i Höganäs.  Samkvämet 
finansierades av de prispengar på 10.000 kronor som vår avdelning tilldelats som första pris i 
den medlemsvärvningstävling som anordnats av förbundet.  Initiativet blev mycket uppskattat 
av de närvarande drygt 30-talet medlemmar, varav flera deltog i ett DHR-arrangemang för 
första gången.  En särskild eloge vill vi gärna rikta till Bryggan för dess föredömliga 
arrangemang med största hänsyn tagen till våra funktionshindrade medlemmar. 
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Representation 
Vår avdelning företräds i Kommunala Handikapprådet (KHR) av Bengt Silfverstrand och 
Richard Christell, båda som ordinarie ledmöter.  Bengt är vice ordförande i 
samarbetsorganisationen HSO och ingår i denna egenskap i dess arbetsutskott och 
förhandlingsdelegation.  Bengt och Ricky ingår också i den ”Tillgänglighetsgrupp” inom 
HSO som fått kommunens uppdrag att ta fram ett underlag till en s k ”Tillgänglighetsguide” 
för funktionshindrade.  I Trafiksäkerhetskommittén representeras DHR av Bengt 
Silfverstrand.  Jan Nilsson och Bengt Silfverstrand representerade avdelningen vid Skåne 
Läns distrikts ordförandekonferens den 1 april. Inge och Nils Bodelsson representerade 
avdelningen vid Skåne Läns distrikts årsmöte den 25 april.  Inge Bodelsson och Ingegärd 
Ahlman deltog i Länsförbundets tvådagarskonferens kombinerad med planeringskonferens 
den 18-20 september.  Bengt Silfverstrand fick flest röster av Länsförbundets sex ombud till 
Förbundsmötet som ägde rum i Göteborg den 8-10 oktober.  På mötet agerade Bengt bl a  till 
förmån för bättre forskningsstöd till hjälpmedel för funktionshindrade.  Han mottog 
tillsammans med vår kassör Jan Nilsson förbundets pris i form av diplom och en penninggåva 
på 10 000 kronor för segern i förbundets medlemsvärvningstävling. 
 
Övriga aktiviteter 
Styrelsen har vid två tillfällen, den 2 maj på Sommarsol och den 14 november på 
Margretetorps Gästgivaregård, varit samlad till planeringsöverläggningar.  Vid dessa tillfällen 
har även valberedningens ordförande Leif Andersson och revisorn Alf Wallin varit 
närvarande.   Bengt deltog i den Tillgänglighetsmarsch som anordnades i Helsingborg den 13 
juni. 
 
Medlemsantalet 
Medlemsantalet uppgick vid årsmötet till 50 betalande medlemmar.  Det är en ökning med 
hela 13 medlemmar sedan förra årsskiftet. 
 
Verksamhetsplan för 2010 
Styrelsen anser fortfarande att fyra medlemsmöten per år fyller sitt ändamål men är självfallet 
öppen för synpunkter på såväl antal möten, som mötesformer och aktiviteter av andra slag.  Vi 
kommer även för innevarande verksamhetsår att se till att mötesverksamhet både är 
kunskapsberikande i form av information kring tillgänglighetsfrågor, har inslag av mera 
underhållande karaktär och ger utrymme för social samvaro och gemenskap.  En vårresa till 
södra Halland kommer att äga rum tisdagen den 11 maj.  Ytterligare en omgång på 5.000 
lotter kommer att försäljas på City Gross. 
 
Slutord 
Ytterligare ett ur många synvinklar framgångsrikt år för DHR Höganäs har kunnat 
inregistreras.  Medlemmar fortsätter att strömma till vår förening och som belöning för våra 
gemensamma ansträngningar kan vi inte minst notera vår seger i förbundets 
medlemsvärvningstävling.  För första gången var vår förening representerad på vårt högsta 
beslutande organ förbundsmötet, som det här året ägde rum i Göteborg den 8-10 oktober.  Vi 
ingår som en mycket aktiv part i det arbete för förbättrad tillgänglighet som bedrives inom 
HSO med vårt handikappombud Sylvia Månsson som sammanhållande länk. 
Sylvias energiska och kreativa arbete som handikappombud har redan gett resultat i form av 
förbättrad tillgänglighet på flera punkter.  Tillsammans med vårt handikappombud lyckades vi 
i DHR förmå Posten att sätta tillbaka en handikappvänlig brevlåda utanför Apoteket i 
Höganäs.  Än återstår ett närmast gigantiskt arbete för att åtminstone närma oss det mål som 
riksdagen satt upp nämligen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och 
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användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade 
före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga 
allmänna platser.  DHR har tillsammans med övriga medlemsföreningar i HSO en viktig 
uppgift att fylla i arbetet för att Höganäs kommun ska bli tillgänglig överallt även för 
människor med någon form av funktionshinder.  Vi i DHR Höganäs är öppna för nya idéer 
och synpunkter på hur vi ska kunna bli ännu starkare i vårt arbete till gagn för 
funktionshindrade.  Vi tackar alla medlemmar och sympatisörer för det stöd ni gett oss i vårt 
arbete. 
 
Höganäs den 17 mars 2010 
 
 
Bengt Silfverstrand                                                         Yvonne Rollmark 
Ordförande 
 
 
Jan Nilsson                                                                       Richard Christell 
 
 
Inge Bodelsson 
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