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Funktionshindrade gör viktiga samhällsinsatser
- Kommunen har noll koll på hur det ser ut på jobbfronten för folk i min målgrupp”,  
säger MS-sjuka Karin Berg i HD 8/5.  Det kan vi inom DHR - Förbundet för ett 
samhälle utan rörelsehinder - till fullo bekräfta.  Ty det är mot bakgrund av att 
personer med nedsatt funktionsförmåga har svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden som vi i DHR:s Skånedistrikt just nu driver ett 2-årigt projekt 
finansierat av Region Skåne.  Projektet - betitlat “Jobbmentorn” syftar till att stärka 
förutsättningarna för personer med nedsatt rörelseförmåga att komma in på 
arbetsmarknaden.  Detta förutsätter i sin tur att det finns en vilja hos såväl offentliga 
som privata arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättningar.

Man blir därför ganska beklämd när man tar del av Höganäs kommuns vägran att 
bevilja färdtjänst till en person som för sitt jobb med att hjälpa andra 
funktionshindrade personer in på arbetsmarknaden på grund av sin egen 
funktionsnedsättning är beroende av denna samhällsservice.  Jodå, jag vet att 
handläggande tjänstemän har att luta sig mot gällande regelverk och att man genom 
sin vägran att medge Karin Berg färdtjänst till Malmö inte formellt brutit mot någon 
lag..  Men det finns något som heter  politisk vilja och ytterst ansvariga politiker som 
inte heller skulle bryta mot lagen om man utifrån humanitära och sociala skäl och de 
särskilda omständigheter som råder i det  här fallet skulle bevilja färdtjänst.

I stället för att låta snålheten bedra visheten borde socialnämnden fundera något 
djupare och inse att en social och humanitär insats för en enskild kommuninvånare i 
det här fallet också befrämjar samhällsnyttan i allra högsta grad.  Och medan 
socialnämnden förhoppningsvis lägger pannan i djupare veck ska jag å min sida
omgående be en riksdagsledamot att agera för att få till stånd en översyn av det 
uppenbarligen mycket stelbenta regelverk som omger riksfärdtjänsten.
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