
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debattinlägg i Helsingborgs Dagblad 2014-08-27 

 

Öppet brev om ett Höganäs tillgängligt för alla 

Välgörenhet av olika slag är komplement till insatser finansierade via skattsedeln.   

Men så kommer vardagen då glansen kring den upplevelserika och själsligt läkande 

sommarresan eller sidvagnsturen flagnat. Då finns de där hindren i vardagstillvaron.  

De höga trottoarkanterna som gör rullstolsfärden vådlig, de höga trapporna och 

trösklarna i affären, samlingslokalen eller restaurangen, som gör det svårt eller 

omöjligt för funktionshindrade att ta sig in i lokalen.  Flera sommarreportage i denna 

tidning har visat att det trots allt händer en del för att undanröja dessa hinder.  Det 

mesta är en följd av initiativ från företrädare för funktionshinderrörelsen. 

Men än återstår en hel del för att göra vår kommun tillgänglig för alla oavsett 

funktionsnedsättning.  Vi vill nu inför förestående val ha svar på följande frågor av 

de partier som är representerade i kommunens beslutande församling. 

 

1. För ca. fyra år sedan biföll kommunfullmäktige en motion om att upprätta en s k 

tillgänglighetsguide i kommunen.  När blir denna guide, som visar tillgängligheten 

på allmänna platser, samlings- och affärslokaler m m  färdig? 

2. Kommunledningen har tidigare beslutat att kraftigt minska antalet företrädare för 

handkappföreningarna i Kommunala Handikapprådet - KHR?  Samtliga föreningar 

har starkt motsatt sig detta.  Är ert parti berett att ompröva beslutet och låta vår 

representation vara oförändrad? 

3. Kommunen stöd till handikappföreningarna motverkar medlemsrekrytering genom 

att bidraget per medlem kan minska vid en ökning av medlemsantalet.  Är ert parti 

berett att verka för en höjning av grundbidraget samt ett högre och fast belopp vad 

gäller bidraget per medlem? 

Alla vinner på ökad tillgänglighet.  Oavsett om vi använder rullstol, kör barnvagn 

eller någon gång under livet kommer att gå med rollator har vi nytta av avfasade 

kanter, ramper, breda dörröppningar och bussar utan trappsteg. 

 

Bengt Silfverstrand                             Leif Andersson 

DHR  - Förbundet för ett samhälle     RTP-Riksförbundet trafik- och polioskadade   

utan rörelsehinder 

                                                                      
                                                            


