
 

 

 

 

Insändare i Helsingborgs Dagblad 13 februari 

 

Peter Kovacs (m) kommer till klarhet 

Det är något av ett ödets ironi att det krävdes en personlig halkolycka för att Höganäs 

kommuns högst ansvarige politiker, kommunalrådet Peter Kovacs (m) skulle upptäcka 

att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inte är kommunens bästa 

gren.  Sent ska syndaren vakna.   Vi inom funktionshinderrörelsen har aldrig sett 

Peter Kovacs i sammanhang där tillgänglighet stått på dagordningen, t ex vid 

arrangemang i samband med internationella handikappdagen.  Snarare har vi känt oss 

motarbetade då alltför många frågor om att avhjälpa hinder i lokaler och yttre miljöer 

ständigt dras i långbänk.   

Och det är sannerligen inte bara detaljer (som kommunchefen påstår i tisdagens 

HD-reportage) som mankerar. I tre decennier har vi i funktionshinderrörelsen m fl 

ideella organisationer begärt att få tillgång till en tillgänglighetsanpassad 

samlingslokal - hittills utan resultat.   

Sedan är det en oändlig tur för Peter Kovacs att han inte behöver hämta ut postpaket 

eller dosförpackad medicin.  Den affär som ansvarar för detta - Bogren/Direkten - är 

nämligen inte åtkomlig för rullstolsburna m fl.  Affärsinnehavaren Christer Bogren är 

positiv till att ekonomiskt bidra till en lösning.  Nu hoppas vi bara att Peter Kovacs 

också, med sin plötsliga insikt om att det är illa ställt med tillgängligheten i 

kommunen, ska lätta på den kommunala plånbok, som vi vet är ganska välfylld. 

Om Peter Kovacs sedan ska ha någon trovärdighet i sin nya roll som avhjälpare av 

funktionshinder, bör han omgående stoppa alla planer på att inskränka 

funktionshinderorganisationernas representation i Kommunala Handikapprådet liksom  

handikappombudets befogenheter.  Sådana förslag lades nämligen på fullt allvar 

senast fram på ett sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 december 

ifjol, men drogs tillbaka efter protester från socialdemokraterna, folkpartiet och 

kristdemokraterna. 

 

Bengt Silfverstrand 

Ordförande i DHR Höganäsavd. och DHR Skåne Läns Distrikt av Förbundet 

för ett Samhälle utan Rörelsehinder. 

 


