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Fabrikör Höglund och Höganäsmodellen
Samtliga hushåll i kommunen begåvades nyligen med en glättad broschyr med 
glassigt innehåll om hur mycket kommunen spenderar på olika aktiviteter.  Men inte 
ett ord ägnas  frågan om tillgänglighet för personer med någon form av 
funktionsnedsättning.  Och detta trots att s k lätt avhjälpta funktionshinder enligt 
riksdagsbeslut skulle vara åtgärdade vid 2010 års utgång.  I stället kan en lång rad av 
NEJ stå som symbol för kommunens arbete med tillgänglighetsfrågor.  Här några 
axplock.
Kommunen har sagt NEJ till:
* Handikapptoaletter i vissa offentliga lokaler
* Vistelse i lämpligaste teckenspråkiga miljö för och personlig assistent till en flicka 
med svåra funktionshinder.
* Taxiresa till konfirmationsundervisning för hörselskadad pojke
* Inarbetning av FN:s konvention om rättigheter för personer med nedsatt 
funktionsförmåga och barnperspektivet i centrala dokument, bl a instruktionen för 
Kommunala handikapprådet.
*Att Kommunala handikapprådet (KHR) och Kommunala Pensionärsrådet (KPR) blir 
remissinstanser
*Att samordningsansvaret för tillgänglighetsfrågor ligger hos kommunstyrelsen, 
vilket
också utbildningsnämnden förespråkar.
* Handikappombudets förslag att samma ersättning ska utgå till 
handikappföreningarnas ersättare vid KHR-sammanträden som gäller för kommunens 
representanter.

-Det är inte pengarna, det är principen, Månsson, utbrister fabrikören Höglund i 
filmen “Den enfaldige mördaren”, när han kastar arrendatorns surt förvärvade pengar 
för hyran i den öppna  spisen.  I rika Höganäs kommun kan det heller knappast vara 
pengarna som styr resursfördelningen utan principen.  En princip som ligger 
respektlösheten nära i fråga om synen på människor med nedsatt funktionsförmåga. 
Och särskilt respektlöst blir det förstås när kommunfullmäktigemajoriteten vid 
sammanträde den 26 maj röstar ner förslag med stark förankring i den samlade 
handikapprörelsen och att det bland de negativa rösterna återfinns personer med 
ledande positioner inom både kommunstyrelsen och handikapprörelsen (FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter och KHR som remissinstans).
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