
 
 
 
 

 
 

Styrelsen för DHR Höganäs får härmed avge årsredovisning  för verksamhetsåret 
2010. 
 
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 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 alla 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 
DHR Höganäs har ur sin arvsfond  sedan 2007 gjort följande utdelningar: 
 
2007          23.165:- 
2008          32.364:- 
2009          38.427:- 
2010          58.300:- 

Totalt      152.256:-     
 
Barn och ungdomar upp till 16 års ålder kan ur vår arvsfond erhålla sådant 
ekonomiskt bistånd, som inte tillhandhålls av stat, region resp. kommun.  Utdelade 
medel omfattar stöd till rekreations- och rehabiliteringsresor samt hjälpmedel för 
träning av motorik och pedagogik.  Vi har till mottagarna av detta stöd ställt frågan 
om vilken typ av aktiviteter som skulle kunna attrahera barn och ungdomar. 
Årets resultat har som framgår av bifogade ekonomiska redovisning givit ett överskott 
på  3.449 kronor. 

 
 



 
 
 
 

 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Bengt 
Silfverstrand, v.ordf. Olof Gerdtman, kassör Jan Nilsson, sekreterare Yvonne 
Rollmark, v.sekreterare Inge Bodelsson samt ledamöterna  Ingegärd Ahlman och 
Richard Christell.  Suppleanter har varit Nils Bodelsson och Marianne Klittvall. 
 
Styrelsens sammanträden 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden.  Därutöver har vi haft 
flera informella möten inom styrelsen och med enskilda medlemmar, aktiva inom 
HSO:s verksamhetsområde och andra intresserade av vårt engagemang i frågor som 
rör personer med olika slag av funktionshinder.  Stämningen inom  styrelsen har 
präglats av glädje, gemenskap och ett konstruktivt samarbetsklimat. 
 
Mötesverksamhet - utfärd 
På årets första möte den 17 mars, som tillika var årsmöte,  gästades vi av vårt 
handikappombud Sylvia Månsson och sånggruppen ”Gobitarna” från Helsingborg.  
Sylvia Månsson informerade om den inventering av tillgängligheten i främst 
centralorten, som hon  genomför tillsammans med HSO.  Den är extra viktig mot 
bakgrund av ett riksdagsbeslut från år 2000 med innebörden att s k enkelt avhjälpta 
hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av 2010 i befintliga lokaler, dit 
allmänheten hr tillträde och på befintliga allmänna platser.  Höganäs kommun är i 
nuläget långt ifrån att uppfylla riksdagsbeslutet.  Bengt erinrade om förbundsmötets 
beslut att eliminera det otidsenliga ordet handikapp i namnet DHR.  Initialerna finns 
kvar men ska nu vid behov utläsas som Delaktighet - Handlingskraft - 
Rörelsefrihet.  Som ytterligare förklaring till DHR lägger man till ”Förbundet för ett 
samhälle utan rörelsehinder.” 
 
Årets vårresa ägde rum den 11 maj och gick till södra Halland.  27 medlemmar, 
varav några gäster från DHR Helsingborg, deltog i resan.  Som vanligt guidade oss 
reseledaren Jan Pettersson på JP-resor på ett föredömligt sätt, och det omväxlande 
programmet rönte stor uppskattning bland deltagarna. 
 
”Säkerhet i hemmet” var ämnet på vårt traditionella midsommarmöte som ägde 
rum den 16 juni.  För sakkunnig och medryckande information svarade kommunens 
ställföreträdande räddningschef Soini Hartikainen.  Soini gav åtskilliga exempel på 
vad var och en kan göra för att förbättra säkerheten i hemmet.  Han varnade bl a för 
alltför enkla och billiga stegar och underströk hur viktigt det är med halkskydd under 
mattorna.  Ett s k säkerhetspaket bl a innehållande ”spisvakt” finns utarbetat.   
 
Gunnel Wounsch kåserade om ”Mina Höganäsbilder” på medlemsmötet den 13 
oktober.  Hon berättade inledningsvis att hon hade nära anknytning till Höganäs men 
att hon som ung inte kunde tänka sig att bosätta sig här.  Efterhand upptäckte hon 
dock tjusningen med Höganäs - den gamla gruvorten vid ”fiskelejet.”  Gunnel kunde 
visa många vackra trevliga bilder på hus, varav många försvunnit i det ”rivningsraseri” 
som också drabbat Höganäs.  Den ”inbitne” Höganäsaren kunde känna igen många av 
bilderna och det blev många glada kommentarer under föredragets gång. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

Årets sista medlemsmöte den 1 december gick som  vanligt i julens tecken. 
Dragspelsklubben ”Biggs” från Helsingborg svarade för uppskattad 
musikunderhållning till vilka medlemmarna själva bidrog med allsång. Den  goda 
julmaten avnjöts under gemytlig samvaro. 
 
Representation  
Vår avdelning företräds i Kommunala Handikapprådet (KHR) av Bengt Silfverstrand 
och Ricky Christell, båda som ordinarie ledamöter.  Bengt är vice ordförande i den 
lokala samarbetsorganisationen HSO.   Bengt och Ricky ingår 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.  Bengt 
representerade avdelningen vid DHR Skåne Läns Distrikts årsmöte den 24 april och 
blev vid tillfället invald i distriktsstyrelsen.   Jan Nilsson representerade avdelningen 
vid en ordförandekonferens i Länsdistriktets regi den 8 september.   Ingegärd Ahlman, 
Ricky Christell och Bengt Silfverstrand bevistade en 2-dagarskurs på Sommarsol, 
Vejbystrand den 14-16 oktober om rehabilitering.  I efterföljande planeringskurs den 
17 oktober deltog Ingegärd Ahlman, Ricky Christell och Yvonne Rollmark. På en 
tredagarskurs på Sommarsol den 26-28 november representerades avdelningen av 
Ingegärd Ahlman samt Annemarie och Alf Wallin.  Ingegärd Ahlman och Inge 
Bodelsson har deltagit i Grå Pantrarnas verksamhet i Länsdistriktets regi.  Den 4 
oktober var DHR Höganäs värd för en sådan träff på vårdboendet Sälgen i Höganäs. 
 
Övriga aktiviteter 
Styrelsen har vid  två tillfällen, den 9 april respektive den 19 november, varit samlad 
till planeringsöverläggningar på Sommarsol, Vejbystrand.  Vid dessa tillfällen har 
även valberedningens ordförande Leif Andersson och revisorn Alf Wallin varit 
närvarande.  Vid överläggningen den 19 november deltog också revisorn Kristina 
Vendt.  Bengt Silfverstrand deltog i Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg den 29 , 
maj. Avdelningen har tillskrivit kommunen angående tillgänglighetsanpassning av 
samtliga fem prioriterade badplatser, varav idag endast Kvickbadet i centralorten är 
tillfredsställande anpassat för personer med funktionshinder.  Tekniska förvaltningen 
har gett ett positivt svar och lovat att vidtaga lämpliga åtgärder inför kommande 
badsäsong. 
 
Medlemsantalet 
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 70 betalande medlemmar.  Det är en ökning 
med hela 20 medlemmar sedan förra årsskiftet. 
 
Verksamhetsplan för 2011 
Styrelsen anser fortfarande att fyra medlemsmöten per år kan vara en rimlig nivå, men  
är givetvis som alltid öppen för synpunkter på såväl antal möten som innehåll och 
mötesformer.  Vi mottar mer än gärna också idéer och uppslag på andra aktiviteter. 
Som tidigare kommer vi även framöver att se till att medlemsmötena både är 
kunskapsberikande, i form av information kring tillgänglighetsfrågor, har  
underhållande karaktär och ger utrymme för social samvaro och gemenskap.   
En vårresa till ”Söder om landsvägen” är planerad att äga rum den 10 maj.  Den 14  
maj anordnas en gemensam vårfest på Sommarsol, Vejbystrand tillsammans med  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

DHR-avdelningarna i Helsingborg och Ängelholm.  Teater- och studiebesök är andra  
aktiviteter som styrelsen kommer att aktualisera.  Det som närmast är aktuellt är ett  
studiebesök på Helsingborgs Dagblad.  Lottförsäljningen fortsätter på City Gross  
genom Tommy Anderssons försorg. 
 
Slutord 
Så kan DHR Höganäs foga ytterligare ett framgångsrikt år till sin verksamhet.   
Vinsten i förbundets medlemsvärvningskampanj 2009 var ingen tillfällighet.  Under  
2010 sökte sig ytterligare 20 nya medlemmar till vår förening, en ökning med    
hela 40% från föregående år.  Vår förening har nu också insyn och inflytande på  
regional nivå i vårt förbund och ingår som en mycket aktiv och drivande part i De  
Handikappades Samarbetsorganisation - HSO - i Höganäs.  Vi har bl a deltagit i det  
tillgänglighetsarbete som har bedrivits under ledning av den lokala  
handikapprörelsens mycket energiska och kreativa handikappombud Sylvia Månsson. 
Vi har också säte och stämma i Kommunala Handikapprådet (KHR), där samarbetet  
med kommunens övriga handikappföreningar är utomordentligt konstruktivt.   
Även om vi kan se ljuspunkter i form av förbättringar av tillgängligheten på flera 
områden, så återstår en hel del att göra för att kommunen ska leva upp till det  
riksdagsbeslut från 2000 som innebör att s k  enkelt avhjälpta hinder mot  
tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och  
orienteringsförmåga skulle vara åtgärdade till innevarande års slut i befintliga lokaler  
dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.  Kommunen visar  
tyvärr inte alltid det tillmötesgående för våra förslag som en samlad handikapprörelse  
har anledning att förvänta.  Det handlar om alltifrån sänkta bidrag till  
samarbetsorganisationen, bristande samarbete vid anordnande av handikappdag, som  
initierats av handikappföreningarna, vägran att installera handikappanpassad toalett i  
offentlig lokal där bl a handikappombud och företagshälsovård arbetar.  Allvarligast i  
sammanhanget är att kommunen sagt upp avtalet med HSO om fortsatt anställning för 
handikappombudet Sylvia Månsson, något som samtliga handikappföreningar på 
mycket sakliga grunder starkt motsatt sig. Styrelsen för DHR Höganäs är som alltid  
öppen för medlemmarnas synpunkter och förslag till hur vi kan bli ännu starkare i vårt 
arbete till gagn för personer med funktionsnedsättning.  Vi tackar alla medlemmar  
och sympatisörer för allt stöd ni gett oss i vårt arbete. 
 
 
Höganäs den 23 februari 2011 
 
 
 
Bengt Silfverstrand         Olof Gerdtman           Jan Nilsson              Yvonne Rollmark 
 
 
 
Ricky Christell                   Inge Bodelsson                Ingegärd Ahlman 
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