
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ska inte lyskraften i Höganäs omfatta alla? 
Insändare i Helsingborgs Dagblad 2012-03-03 
Om Höganäs har lyskraft så lyser ljuset svagt och ibland  inte alls över 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.  Den 3 november 1980 
föreslog undertecknad mfl i en motion till kommunfullmäktige att kommunen skulle 
”medverka till anskaffning av ändamålsenliga lokaler för de lokala   
handikapporganisationernas verksamhet.”  Frågan om en sådan allaktivitetslokal står 
fortfarande högst på den dagordning som den samlade handikapprörelsen möte efter 
möte fört fram i Kommunala Handikapprådet - KHR. 
 
Handikappanpassade  toaletter saknas både i centralorten, Viken m fl platser.   
Rullstolsburna m fl med funktionsnedsättning hindras att ta sig fram med olika 
typer av hjälpfordon på gångstigen mellan Viken och Lerberget. Den inventering av  
brister i tillgängligheten som handikappombud och föreningar genomförde för snart  
fyra år sedan och som ska ligga till grund för en s k tillänglighetsguide saknar  
fortfarande en genomförandeplan. 
 
Efter fyra statliga utredningar kom rapporten ”Bakom fagert tal” äntligen på  
riksdagens bord.  Där föreslås att Sverige liksom Norge, USA och Sydafrika m fl 
ska få en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Men 400 dagar efter 
remisstidens utgång hörs fortfarande inte ett ljud från regeringen. 
 
Vår övertygelse är att man inte kan sätta pris på mänskliga rättigheter men att  
vinsterna för samhället i stort är mångfalt större.  Så t ex har Svensk Handel 
uppskattat köpkraften hos personer med funktionsnedsättning till ca.100 
miljarder per år. 
Vi har  väntat tillräckligt på en lag som Sverige, 22 år efter det USA fick en 
diskrimineringslag, fortfarande saknar.  Vi har också väntat länge nog på besked 
om hur Höganäs politiker ser på tillgänglighetsarbetet i kommunen och 
på att inarbeta FN-konventionen om mänskliga rättigheter i alla kommunala 
verksamheter.  Socialdemokraterna har svarat.  Vänsterpartiet och miljöpartiet har 
lovat att svara, men ännu inte gjort det.  Från övriga partier har inte hörts ett ljud.  
Nu har ni chansen att visa att den omtalade lyskraften också ska omfatta personer med 
någon form av nedsatt funktionsförmåga. 
 
Bengt Silfverstrand 
Ordf. i DHR Höganäs 
T.f. ordf. i DHR Skåne Läns Distrikt 
 
 
 
 
 
  
 
 


