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DHR-Skåne framgångsrika medlemsvärvare 

DHR Skåne Läns Distrikt vann stora framgångar i förbundets 

medlemsvärvningstävling  Ängelholm blev etta och Landskrona trea i grupp 1 (avd. 

med över 100 medlemmar),  Höganäs tog tredjeplatsen i grupp 2 (50-100 

medlemmar) och Vellinge samma placering i grupp 3 (upp till 50 medlemmar). 

Den glädjande nyheten meddelades på Skånedistriktets årsmöte på lördagen som 

leddes av regionrådet Rickard Larsson. Rickard Larsson höll ett anförande i vilket han  

underströk det bekymmersamma läget för Region Skåne och efterlyste 

blocköverskridande överenskommelser för att komma till rätta med problemen. 

 

Inom distriktets verksamhetsområde finns 11 lokalavdelningar med sammanlagt 1436 

medlemmar.  DHR är representerat i brukarråd, arbetsgrupper och kommittéer i 

Region Skåne och driver bland annat hårt arbetsmarknadsfrågor.  Detta bl a mot 

bakgrunden av att sysselsättningen sjunker brant för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Den nya styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande Bengt Silfverstrand, Höganäs 

V. Ordförande Arvid Persson Vemmenhög 

Kassör Fredrik Sahlsten, Malmö 

Sekreterare Lena Liene, Lund 

Ledamot Ulla Mårtensson, Vemmenhög 

Företrädare för Unga Rörelsehindrade adjungeras till styrelsen 

 

Ordföranden Bengt Silfverstrand konstaterade att funktionshinderrörelsen har en 

viktig funktion att fylla i samhället.  Riksdagen beslutade den 14 juni 2012 att 

otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som 

diskriminering.  Regeringen har fortfarande inte lagt fram något lagförslag.  Det 

håller inte att skylla på kostnader när det gäller att göra samhället tillgängligt för alla.  

Ytterst handlar det om politisk vilja.  Vi har ett val.  Å ena sidan handlar det om 

fortsatt utestängning, kortsiktighet och brist på helhetssyn.  Eller så väljer vi den 

progressiva vägen, inkludering, långsiktighet, hållbarhet, innovation, mänskliga 

rättigheter, investeringar för framtiden, rättvisa och kvalitet. 
 

Vid årsmötet redovisades resultatet av ombudsvalet till förbundsmötet i Stockholm 

den 18-20 oktober.  Skåne har 7 ombud enligt bifogade lista. 

 

För ev. ytterligare upplysningar kontakta: 

Bengt Silfverstrand, tel. 042-23 69 43, mobil 076-211 7481, mailadress:  

ambesi@telia.com 
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