
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DHR stöder handikappombud 
Både humanitära och rationella skäl talar för en förlängning av avtalet med De  
Handikappades samarbetsorganisation - HSO i Höganäs och fortsatt anställning av 
handikappombudet Sylvia Månsson.  Verksamheten har varit omvittnat framgångsrik, 
satt handikappfrågorna i fokus och gett många enskilda med funktionsnedsättning 
hjälp till en mänskligare tillvaro.  DHR Höganäs avvisar talet om samarbetsproblem 
med HSO:s styrelse och konstaterar att samtliga framställningar till kommunen varit 
väl underbyggda.  Handikappföreningarnas syn sammanfattas väl av HSO:s 
ordförande Christer Svensson, när han i ett uttalande 2010-08-22 i HD skriver: “De 
skrivelser  som har lämnats till kommunen angående tillgänglighetsfrågor och 
handikappdagen är samtliga förankrade på Kommunala Handikapprådets förmöten, 
där alla föreningar varit eniga kring de aktuella frågorna.” 
 
Våra egna  erfarenheter talar också för ett synnerligen gott samarbete med ansvariga 
kommunala befattningshavare.  Ett färskt exempel är det fina gensvar vi i DHR 
Höganäs fått av Tekniska förvaltningen på vår framställning om förbättring av 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till badplatser och strandnära 
gångstigar.  Vi vill också peka på den inventering av tillgängligheten för 
funktionshindrade som vi i handikapprörelsen under ledning av handikappombudet 
genomfört i centralorten.  Inventeringen ska ligga till grund för en  
tillgänglighetsguide som kommunen lovat ta fram efter en motion i     
kommunfullmäktige.  Slutligen vill vi understryka att handikappföreningarna med sin 
existens på många sätt underlättar och avlastar den kommunala förvaltningen och 
därmed kommunens  ekonomi.  Som ett konkret exempel kan nämnas att vi i DHR 
Höganäs ger ekonomiskt bistånd för rehabiliterings- och rekreationsresor samt 
hjälpmedel till barn och ungdomar med funktionshinder. 
 
Om förnuft och medmänsklighet får råda har Höganäs ett handikappombud anställt av 
HSO och avlönat av kommunen även efter den 30 juni 2011.  En välbärgad  kommun 
har mer än väl råd med detta.  Däremot har vi knappast moraliskt råd att avstå. 
 
Styrelsen för DHR Höganäs 
Bengt Silfverstrand     Olof Gerdtman      Yvonne Rollmark     Jan Nilsson 
Ordförande                  V.ordförande         Sekreterare               Kassör 
 
 

 
 


