SKÅNE LÄN

Rättigheter är
möjligheter

DHR – för ett samhälle med lika rättigheter
DHR, som står för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet, är en
organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Vi är alltså inget diagnosförbund, utan jobbar för
att alla personer med nedsatt rörelseförmåga
ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga
i samhället. Vi verkar genom våra 21 distrikt
och 154 avdelningar. Totalt har vi cirka 10 000
medlemmar.
Nationellt fokuserar DHR på det rättspolitiska
arbetet mot riksdag, regering och centrala

myndigheter. Vår utgångspunkt är
Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och FN:s deklaration om
de mänskliga rättigheterna. Genom att skapa
opinion och påverka de politiska besluten som
rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi
förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

DHR – Skåne
DHR Skåne har tio lokalavdelningar och cirka 1 200 medlemmar.
DHR Skåne finns representerat i ett antal råd
och styrelser inom Region Skåne. Där arbetar vi
aktivt för att få ett samhälle tillgängligt för alla. Vi
bedriver opinionsbildning genom insändare och
utspel i media.
Internt utbildar vi våra medlemmar genom
kurser och konferenser för att de ska få
kunskap och kompetens för att bedriva

aktiv funktionshinderpolitik i sina respektive
lokalavdelningar och kommuner.
På vår hemsida dhr.se/skane/ samt på vår
Facebooksida DHR Skåne Läns distrikt
@dhrskane finns vårt kalendarium och aktuella
kontaktuppgifter. Du kan kontakta oss på
mobilnummer 070-619 96 41 eller via mail,
skanelan@dhr.se.

Det lilla bolaget
med det stora tänket!
Norregatan 4b, 211 27 Malmö • 040-631 30 90
Info@animoassistans.se • www.animoassistans.se

Bli medlem – du behövs!
På DHR har vi genom åren åstadkommit
mycket när det gäller jämställdhet, jämlikhet och
delaktighet. Men vi lever fortfarande i ett samhälle
där personer med nedsatt rörelseförmåga måste
kämpa för sina mänskliga rättigheter. Samtidigt
ser vi en politik som går i helt fel riktning, med
åtstramningar och ökade svårigheter att få
olika stöd. Denna utveckling måste vi stoppa
och det bästa sättet är att organisera oss. Ju
fler medlemmar vi är, desto mer kan vi påverka.
Skriv en insändare i lokaltidningen eller mejla din
kommunpolitiker, det är mycket vi kan göra för att
vända trenden!

Fina medlemsförmåner
I medlemskapet ingår mycket. Till exempel får du
vår uppskattade tidning Funktionshinderpolitik
fyra gånger per år. Du får också möjlighet att,
tillsammans med medlemmar från andra distrikt,
bilda nätverk med fokus på frågor som just du
är intresserad av. I nätverken både höjer du din
kompetens och får nya vänner. Som medlem får
du självklart också inbjudningar till sociala event
och utbildningar samt rabatter på olika tjänster
och produkter. Dessa hittar du på riksförbundets
hemsida, www.dhr.se.

VÄGEN TILL FRIHET
Bilanpassning i Staffanstorp är Sydsveriges ledande anpassningsföretag.
Vår erfarenhet och kunskap gör dig fri. Vårt motto är alltid nöjda kunder!

Närmare 30 års erfarenhet och tusentals nöjda kunder är ett bevis på kvalitet.
Du är också välkommen att dra nytta av företagets kunnande.

Bilanpassning i Staffanstorp AB
Önsvala allé 4
245 43 STAFFANSTORP
Tel +46 (0)46 252880
info@bilanpassning.com

Öppettider
Måndag-torsdag kl 8.00 - 16.30
Fredag kl 7.00 - 15.30

Globala mål och rättigheter
DHR har gjort det många sagt borde göras, illustrerat artiklar ur Konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kopplar dem till FN:s globala
mål för hållbar utveckling, inte alla utan de som har direkt bäring på personer med
funktionsnedsättning. Vi har valt ut några du kan se här nedan och ta inspiration
ifrån till ditt eget engagemang.
Du hittar fler på www.globalarattigheter.dhr.se.

Artikel 5: Allas lika värde och rättigheter
Artikeln säger bland annat att alla
människor ska behandlas lika och få
samma skydd av lagarna. All diskriminering
på grund av funktionsnedsättning ska
förbjudas och staterna ska se till att
anpassa så mycket som möjligt för personer med
funktionsnedsättning, så att de kan leva som andra och
inte bli diskriminerade.

Artikel 6: Lika fri- och rättigheter för kvinnor
med funktionsnedsättning
Artikeln säger bland annat att staterna
säger nej till att kvinnor och flickor med
funktionsnedsättning diskrimineras.
Staterna ska se till att kvinnor kan
utvecklas och få möjlighet att göra
mer själva, så att de kan få de rättigheter som står i
konventionen.

Artikel 17: Lika rätt till personlig integritet
Artikeln säger att alla personer med
funktionsnedsättning har rätt till respekt för
sin fysiska och psykiska integritet på lika
villkor som andra.

Artikel 19: Lika rätt till valfrihet och
delaktighet i samhället
Artikeln säger bland annat att
staterna ska se till att personer
med funktionsnedsättning kan välja
att leva i samhället som andra. Det
innebär till exempel att personer med
funktionsnedsättning ska kunna välja var de vill bo och
med vem eller vilka de vill leva.

Artikel 20: Lika möjligheter till personlig
rörlighet
Artikeln säger bland annat att staterna ska se
till att alla ska kunna röra sig så mycket som
möjligt på det sätt som de kan och vill. Det
ska finnas bra hjälpmedel, stöd och service, till
ett pris som personerna kan betala.

Artikel 24: Lika tillgång till utbildning
Artikeln säger bland annat att
staterna ska se till att personer med
funktionsnedsättning får utbildning som
andra. Det ska finnas alla olika slags
utbildningar för både barn och vuxna
och ingen ska diskrimineras. Det ska inte gå att säga
nej till utbildning på grund av att en person har en
funktionsnedsättning.

SYNS HÄR!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Ökad rörelse för
ökad frihet eurovema.se

SJÄLVKLARHETS ASSISTANS AB
Att välja ett bolag för personlig assistans är ett stort
beslut, det är ditt liv och din vardag det handlar om. Vi
är ett privatägt företag som tar emot kunder från hela
landet, såväl barn som vuxna.Vi har funnits sedan 2014
och vi växer och utvecklas hela tiden. Vi har mött många
fantastiska människor som vi har fått förmånen att
stötta och hjälpa.
För oss är det självklart att alla människor är lika
värdefulla, men vi tycker också att det är lika självklart
att varje människa är unik. Vi har alla unika drömmar,
förväntningar och förutsättningar. Tillsammans med dig
vill vi ta fram just dina unika önskemål genom att vara
lyhörda, respektfulla och tillgängliga men också genom
att kunna se möjligheterna i stället för hinder.
Vi som arbetar på Självklarhets Assistans AB har i många
år jobbat med människor som har olika funktionshinder.
Det har vi gjort på olika nivåer inom den kommunala
såväl den privata sektorn.

Vi har även erfarenhet som förälder till barn med funktionshinder så vi vet hur viktigt det är med ett seriöst,
kunnigt och framför allt kärleksfullt assistansbolag.
Vi kan se på din personliga assistans från olika perspektiv, vilket vi tycker är en stor styrka. Vi är väl insatta i
de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Vi
stöttar dig i alla moment som berör din personliga assistans, från ansökan till genomförande.
Berätta för oss vad du vill ha hjälp med och vi ordnar det
tillsammans med dig.
Oavsett om du redan har personlig assistans eller inte,
om du är kund, företrädare eller om du känner någon
som söker ett pålitligt assistansbolag så är du välkommen att kontakta oss!

Självklarhets Assistans AB
Statten Centrum 7, 254 44 Helsingborg
Verksamhetschef Maria Göthman
0703 09 35 90 | maria.gothman@sjalvklarhetsassistans.se
www.sjalvklarhetsassistans.se

DHR Malmö
Kul i Malmö och Eurogames
DHR Malmö har under åtta veckor i sommar (2021)
varit delaktig i Kul i Malmö Karavan, med aktiviteter
för barn och ungdomar på olika idrottsplatser i
Malmö. Vi bidrog med rullstolshinderbana, bowling
och boccia. Vår station var väldigt uppskattad,
speciellt rullstolshinderbanan var väldigt populär
och den visade på hur svårt det kan vara att vara
funktionshindrad i samhället.
Under WorldPride-veckan i Malmö, i augusti,
var vi engagerade i prova på-aktiviteter på
EuroGames i Baltiska hallen. Vi bidrog återigen med
rullstolshinderbana, bowling och boccia.

Tillgänglighetsarbete i Malmö
DHR Malmö ingår i Tillgänglighetsgruppen, som
arbetar med tillgänglighetsinspektioner i Malmö
stad. Gruppen arbetar med alla funktionshinder och
syftar till ökad tillgänglighet. Här handlar det om
den demokratiska rättigheten att kunna röra sig
fritt och verka i samhället, även för personer med
funktionsnedsättning. Vi är också representerade i
Malmö stads funktionshinderråd, där tillgängligheten i
Malmö är en av de viktigaste frågorna på agendan.

Vi aktiverar barn och
ungdomar på deras villkor
DHR Malmö och föreningen Alla Kan IF i Ängelholm
anordnar årligen fyra till fem läger för barn och
ungdomar med funktionshinder i åldrarna 10–25
år. Varje läger engagerar cirka 15–20 personer och
är väldigt uppskattade. Exempel på aktiviteter är
handboll, skytte, fläskboll, bad och föreläsningar.

Skolprojekt
DHR Malmö och föreningen Alla Kan IF är ute
på skolor i Skåne i syfte att elever ska prova på
hur det är att vara funktionshindrad. Tanken är
att på så sätt motverka mobbing, öka förståelsen
för olika funktionshinder, skapa tillit till kompisar
samt belysa att alla har lika värde och att alla kan
vara delaktiga i samhället. Exempel på aktiviteter
är rullstolshinderbana, rullstolsbasket, övningar
med ögonbindel, sittande vollyboll, boccia samt
föreläsningar i olika ämnen som rör situationen för
funktionshindrade.

En spårvagn för alla
– tack vare DHR Skåne
Region Skåne och Lunds kommun har gjort en miljardsatsning på
spårvagnstrafik från järnvägsstationen i Lunds centrum till Brunnshög med
ESS och Max IV-laboratoriet. Men först när DHR Skåne reagerade började
tillgängligheten diskuteras.
Spårvägen är ett omstritt projekt inom både
kommunen och regionen. Ett nytt lokalt
parti bildades år 2014 och kom in i Lunds
kommunfullmäktige med stoppande av spårvägen
som huvudfråga.
Eftersom man byggde helt nytt och beställde helt
nya fordon borde tillgängligheten vara perfekt, men
så blev det absolut inte. Region Skånes tjänstemän
utgick inte från gällande lagstiftning och regler.
Nivåskillnaden mellan spårvagn och plattform
är 50 mm. Man menar att ingen ny forskning
visar att det är en orimlig nivå. Man väljer att
bortse från att Bygglagstiftningens direktiv för
byggnader tillåter en tröskelhöjd på max 25 mm,
när det är nödvändigt med tröskel för fuktens
skull. Då ska tröskeln dessutom vara
avfasad. I byggnader finns det heller
inga horisontella gap som man
samtidigt ska ta sig över. Om man
utgår från Bygglagstiftningen
för utomhusmiljö ALM 8§ ska
dock delar av passager mellan
gångytor och platser som ansluter
utjämnas med ramp till 0-nivå.

DO-anmälan
När spårvägen öppnades för
allmänheten reagerade rullstolsburna
över att inte kunna ta sig ombord/av utan
hjälp. Det fanns ingen plan från Skånetrafikens
sida om hur man skulle lösa tillgängligheten.
Man ansåg att det inte fanns några problem. En
anmälan till DO för särbehandling av personer
med funktionsnedsättning gjordes. I media
påstod tjänstemän från Region Skåne att de
samarbetat med tillgänglighetsrådgivare och
funktionshinderrörelsen och att det inte funnits

några invändningar. De hänvisade till ospecificerade
möten men bifogade inte minnesanteckningar.
DHR Skåne skickade en skrivelse till DO
där vi gick igenom de möten vi kände till och
visade att nivåskillnaden inte hade diskuterats.
I det presentationsmaterial som hänvisades
till i minnesanteckningarna från ett möte står
det att nivåskillnaden är 50 mm och kan vid
service korrigeras till 20 mm. Det är lägre än
de 25 mm som anses vara acceptabla enligt
Bygglagstiftningen för inomhusmiljöer och därför
reagerade ingen.

DHR Skåne gjorde skillnad
Efter den negativa mediala uppmärksamhet
som blev efter DO-anmälan, och andra
kontakter som togs med ansvariga
politiker från bland annat DHR
Skåne, undersökte man från
Region Skånes sida möjligheten
att införskaffa ramper i
vagnarna. Det förslaget man
presenterade i september
2021 fanns det en del brister i.
Genom att inte följa gällande
lagstiftning för tillgänglighet, utan
enbart se på pris vid upphandling,
har Region Skåne misslyckats med
att få en väl fungerande kollektivtrafik
för alla. Detta kostar extra att åtgärda i efterhand.
Tyvärr är det inte första gången som snålheten
bedrar visheten. Först när DHR Skåne och andra
reagerade kom tillgänglighet för alla upp. Innan
dess tog man inte frågan på allvar från ansvarigt
håll. Att vi reagerade starkt gör att även personer
med nedsatt rörelseförmåga kommer att kunna
resa med spårväg i Lund utan att riskera liv och lem.

DHR Höganäs driver på
Lokalföreningen i Höganäs arbetar aktivt och konkret för att göra Höganäs
kommun tillgänglig för alla. Vi är en tung röst i samhällsdebatten genom att
vi uppmärksammar de politiska beslutsfattarna på otillgängliga lokaler och
samhällsmiljöer.
Genom våra stadsvandringar gör vi fysiska
granskningar av tillgängligheten i närmiljön och
driver i Kommunala Funktionshinderrådet (KFR) på
kommunen för att undanröja befintliga funktionshinder.
Genom vår arvsfond lämnar vi ekonomiskt bistånd
till barn och ungdomar upp till 16 års ålder för
rekreations- och rehabiliteringsresor samt hjälpmedel
för träning av motorik och pedagogik. Vi delar ut
tillgänglighetspris till enskilda, organisationer och
näringsidkare som visar särskild framsynthet när det
gäller att främja funktionsnedsattas möjligheter att
delta i samhällslivet på jämbördiga villkor med alla
andra kommuninvånare.

Sjöcrona lekpark i Höganäs
DHR Höganäs har med ett ekonomiskt stöd från
vår arvsfond på 150 000 kronor aktivt bidragit till
lekplatsens förverkligande till förmån för barn med
funktionsnedsättning. Vi har redan från början kunnat
påverka planeringen av lekplatsen. Det gäller både
utformning och placering av lekredskapen. Alla delar
är tillgängliga för rullstolsburna. Inga kanter hindrar
framkomligheten. Det går att rulla ner till sandlådan på
rampen. Man kan sitta med stöd för ryggen i sandlådan
och gunga i hängmattan liggandes. Lekplatsen är
indelad i rum som gör det lätt att orientera sig.

DHR:s Landskronaavdelning
Landskronaavdelningens semesterstuga, avsedd för medlemmarna, är belägen ett hundratal meter
från Öresund och erbjuder en storslagen utsikt mot sundet och Ven. Läget utgör en fantastisk plats,
strandnära och med en väl tilltagen tomt för utomhusaktiviteter. Stugan uppfördes under 1950-talet
och har genom åren fungerat som en oas för rekreation och avkoppling för våra medlemmar. Stugan
har fortlöpande varit föremål för tillbyggnad med mera. Övernattningsmöjlighet finns och stugan har
ett fullt utrustat kök samt handikappanpassade toaletter och dusch. Tillgängligheten till stugan är
god och det finns egen parkering på tomten.

Habo gård i Lomma
Habo gård har varmvattenbassäng, konferenslokaler
och servering för bokade sällskap. Lokalerna
är tillgängliga och anpassade för personer med
funktionsnedsättningar. Detsamma gäller för
trädgårdarna. Habo gård ligger naturskönt nära havet
i Lomma kommun. Det finns möjlighet att åka med
flotten längs Höjeå ner till Lomma hamn även när
man sitter i rullstol.
Habo gård ägs av Lunds kommun och riktar sig
speciellt till personer med funktionsnedsättningar
samt äldre. Man bedriver olika typer av verksamhet
men även föreningar och andra organisationer kan
hyra lokalerna. DHR Lund bedriver det mesta av
sin verksamhet på Habo gård. Även DHR Skåne
använder sig av Habo gård för endagars-konferenser,
utbildningar och stormöten.

Ett personligare assistansbolag
www.sundholmenassistans.se

DHR Helsingborg
Lokalföreningen i Helsingborg jobbar aktivt med många frågor inom
funktionshinderområdet, till exempel färdtjänst, kollektivtrafik, tillgänglighet och
hjälpmedel. Vi arrangerar många olika aktiviteter, så som föreläsningar, boccia,
temakvällar, grillningar och utflykter. Vill du veta mer om vår lokalförening är du
välkommen att kontakta oss, säkrast via mail på helsingborg@dhr.se.

Tillgänglighetspris
DHR Höganäs delar sedan 2015 ut tillgänglighetspris/
bevis till enskilda, organisationer och näringsidkare
som visat särskild framsynthet när det gäller att främja
funktionsutsattas möjligheter att delta i samhällslivet
på jämbördiga villkor som andra samhällsmedborgare.
Hittills har fyra sådana priser delats ut. Det handlar om
en allroundbutik som bland annat är utlämningsställe
för livsuppehållande medicin, två restauranger och
entreprenören bakom ”Greengolf” vid Kvickbadet i
Höganäs och en dövblind som förebild och inspiratör i
kampen för funktionsnedsattas rättigheter i samhället.

Rullstolszipline i Sandåkra
Jag har varit några gånger i Sandåkra på MultiLevel och åkt
rullstolszipline. Verksamheten bedrivs utanför Hässleholm.
Efter besöket går du därifrån med en häftig känsla! Tänk
dig själv att sitta fastspänd i din rullstol 60 meter upp i luften och sedan
susa fram fritt hängandes i ziplinen! Spännande, utmanande och en
unik naturupplevelse på samma gång. Under åkturen kittlar det i magen
när ziplinen tar sig neråt slutpunkten! Jag snurrar runt några gånger på
vägen ner, jag tittar på träden och riktar blicken upp mot himmeln och
den vackra naturen viner förbi mig. Wow!”

DHR TomelillaSjöboSimrishamn-Ystad
Avdelningen bildades den 22 oktober
1950 och arbetar inom Tomelilla, Sjöbo
Simrishamn och Ystad. Vi jobbar för att
bevaka de funktionshindrades rättigheter
i dessa kommuner angående bostäder,
arbete och fritidssysselsättning. Vi bevakar
också utformningen av bostäder, gator och
ytterområden. Bevakningen utförs av våra
valda KHR-representanter (Kommunala
Handikapprådet). I Ystad är vår avdelning
medlem i Ystad Tillgänglighetsråd/HSO. I detta
råd är vi 15 medlemsföreningar som samarbetar
för ett tillgängligare samhälle.

Det lönar sig att kämpa
Två av våra medlemmar kontaktade oss eftersom Vägföreningen i Kämpinge, i
Vellinge kommun, hade flyttat handikapparkeringen från en lugn sidogata till framför
en av EON:s transformatorstationer längre ner på vägen längs med stranden. Den
kontakten gav resultat!
Man hade samtidigt reducerat antalet platser från
två till en. Detta var en temporär lösning på grund av
att de tidigare handikapparkeringsplatserna använts
till containrar medan en stor villa byggdes. Efter att
bygget var klart valde man att sätta dit stora stenblock
för att förhindra att någon skulle kunna parkera där.
DHR Skånes ordförande Carolina Nordbeck och
vice ordförande Conny Stringheim, tillika
ordförande DHR Vellinge, åkte ner
och träffade en av medlemmarna på
plats. De blev chockerade över att
man från Vägföreningens sida inte
insett hur illa placerad den nya
handikapparkeringen var. Den var
placerad precis framför EON:s
transformatorstation och det var
förenat med livsfara att parkera där.
DHR Skåne kontaktade
Vägföreningens styrelse och visade
både hur olämplig placeringen var och att
man bröt mot sina egna stadgar genom att sätta
ut stora stenblock på vägrenen längs med vägen. Det
försvårade tillgänglighet till stranden och medförde att
ett bredare fordon som ambulans skulle haft svårt att
möta en bil. Vi efterfrågade protokoll och ifrågasatte
beslutsprocessen.

Trägen vinner
Vi krävde att få se att EON gett Vägföreningen
tillstånd att anordna en parkeringsplats mindre än
två meter från deras transformatorstation. Vi hade
kontakt med markägare som gärna upplät mark till
en handikapparkering, men som vägrade att sälja
till tomtmark. Vägföreningens styrelse ville inte
lämna ut protokoll, inte ens till sina egna
medlemmar. De hänvisade till sekretess
(gäller för myndighet för att skydda
privatperson). Vi påtalade det
absurda i det.
Många av Vägföreningens
medlemmar reagerade när de
fick information om styrelsens
agerande. Efter några veckor valde
Vägföreningens ordförande att
avgå. Den nya styrelsen har tagit tag i
handikapparkeringen. Det finns numera
tre platser inom området som är enkla
att nå och stenblocken är borttagna. Genom att
uppmärksamma medlemmar tog kontakt med DHR
kunde vi driva på så att det blev bättre tillgänglighet
för alla (stenblock togs bort) och att nya säkra
handikapparkeringsplatser skapades. Det lönar sig att
agera och kämpa för bättre tillgänglighet!

Greengolf
Greengolf-banor finns i Skåne i Malmö, Helsingborg och Höganäs (Kvickbadet). Greengolf kan sägas vara
långgolf i miniatyrformat. Till skillnad från en vanlig minigolfbana påminner de nio hålen om en park. Hindren är
naturliga och utgörs av bunkrar, rinnande vatten och rejäla greener. Vem som helst kan spela greengolf. Banorna
är handikappanpassade och framkomliga för både rullstolar och barnvagnar. Banorna uppfyller härigenom DHR:s
högt ställda krav när det gäller att underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Björka Assistans skapar
genom personlig assistans
god livskvalité för barn
och vuxna i hela Sverige.
För oss är det en självklarhet att matchningen av
assistenter passar dina
behov och de aktiviteter
som du är intresserad av.

Kontakta oss så berättar vi mer.
www.bjorka-assistans.se • 010-330 85 00

PERSONLIG ASSISTANS I SKÅNE?
Furuboda assistans är en personlig assistansanordnare som vill att du
själv ska vara delaktig i utformningen av din assistans.
Vi kan hjälpa dig med helheten - allt ifrån att
hitta rätt personliga assistenter till löneutbetalningar och givande utbildningar.
Du kan tillsammans med stöd från våra
assistenter skapa en smidigare och mer
välfungerande vardag med utvecklande
aktiviteter.

Furuboda assistans har även ett samarbete
med Föreningen Furuboda utanför havsnära Åhus, där vi erbjuder tillgängliga vistelser
och spännande utbildningar för både dig
och dina personliga assistenter.

För Emmy är det viktigt inte bara att få hjälp med
omsorg utan också att få hänge sig åt sina stora
intressen ridning, kaninhoppning och fotografering!
Med videon om Emmy vill vi belysa att oberoende av
vilka utmaningar man har i livet är det viktigt att få
vara den man är. Men också visa hur viktigt det är att
jobba för att förverkliga sina drömmar och idéer även
om vi har olika förutsättningar!

Läs mer om oss på
furubodaassistans.se
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