
 

 

 

 

Funktionshinder inte Höganäs bästa gren 

En 90-årig kvinna vänder sig till DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 

- sedan hon vägrats tillgång till en rollator för inomhusbruk.  Kvinnan understryker att 

hon inte vill tala bara i egen sak utan också för äldre och andra personer med 

funktionsnedsättningar.  Vi finner kvinnans argument beaktansvärda och anser i en 

skrivelse till kommunen att det med hänsyn till hög ålder med åtföljande ökade risker 

för olycksfall och därmed också ökade samhällskostnader finns särskilda skäl att 

bifalla kvinnans ansökan om en rollator för inomhusbruk.   

 

Först efter två månader återkommer kommunen med en redogörelse  för en av oss 

redan känd upphandlingsordning som omfattar samtliga Skånekommuner, men som 

tolkas mer eller mindre generöst av de olika kommunerna.  Rehabenheten motiverar 

bl a sitt avslag, som sedan blir socialnämndens beslut, med att detta “inte är något 

stort problem” i Höganäs kommun, något som man uppenbarligen inte kan veta 

eftersom saken inte närmare undersökts.   

 

Vi erbjuder i det läget kvinnan att bekosta en rollator för inomhusbruk.  Hon 

uppskattar vårt initiativ, går in som medlem i vår förening, men avböjer vänligt vårt 

erbjudande med den bestämda uppfattningen att det är kommunens skyldighet att 

svara för denna service.  Det finns här anledning att upplysa om att DHR Höganäs 

för närvarande står till tjänst med stöd till verksamheter som kommunen resp. i 

förekommande fall dess “underentreprenör” borde ha svarat för.  Det handlar om stöd 

till Tornlyckeskolans gula särskola och LSS-enheten för sommarutflykter och 

körstolar till Revalyckans äldreboende. 

 

Man kan utan någon som helst överdrift påstå att funktionshinderfrågor inte är 

Höganäs kommuns bästa gren och inget politiskt parti har anledning att här slå sig för 

bröstet. Som rent hyckleri framstår därför den annonskampanj där kommunen 

uppmanar kommuninvånarna att ”Handla hemma” med motiveringen att butikerna i 

city är unika med avseende på shopping-kunskap-personlig service.  Om något är 

unikt så är det att flera affärslokaler, bl a en butik för utlämning av paketer, spelbutik, 

kemtvätt och café, inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.   

 

Bengt Silfverstrand 

Ordförande i DHR Höganäs 

och DHR Skåne Läns Distrikt



 

 

 

 

 


