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Lars Gustavsson, länsombudsman för HSO (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan) 
Skåne konstaterade i ett inlägg här den 12/8 att inget parti har anledning att slå sig för bröstet 
när det gäller insatserna för att stödja människor med funktionsnedsättningar. Jag delar den 
uppfattningen. Riksdagen har i en nationell handlingsplan slagit fast att s k enkelt avhjälpta 
hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och eller 
orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av 2010 i befintliga lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. 
Såväl HSO:s som länsstyrelsens inventeringar visar att samtliga nordvästskånska kommuner 
står långt ifrån dessa mål. En färsk rapport från Socialstyrelsen kring funktionshindrades 
levnadsförhållanden ger vid handen att vuxna personer med funktionsnedsättning har det 
betydligt sämre än genomsnittssvensken. Folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet, 
socialdemokraterna och vänsterpartiet har på frågor från HSO Skåne och undertecknad svarat 
att det stödjer tillkomsten av en lag som förbjuder diskriminering mot personer med 
funktionsnedsättning som idag förekommer i vårt land. 
 
Därutöver har jag ställt följande konkreta frågor till samtliga partier verksamma i Helsingborg 
med omnejd.: 

1. Hur långt har ni kommit i arbetet med att förverkliga den nationella handlingsplanens 
mål om s k enkelt avhjälpta hinder? 

2. 2. Vilka särskilda insatser gör ni för att målet ska kunna förverkligas? 
 
På dessa frågor har svaren hittills uteblivit. Nu har ni chansen att inför väljarna visa om ni är 
beredda att gå från ord till handling och leva upp till mer eller mindre stolta deklarationer på 
handikappolitikens område. Samtliga partier uppmanas svara. Och nog vore det väl skräp, inte 
minst, om i så många andra sammanhang mycket talföra personer, företrädare för valets 
huvudmotståndare (s) och (m), Jan Andersson och Peter Danielsson, här blev svaren skyldiga. 
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