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Protokoll fört vid HSO Norrköpings representantskapsmöte. 
När: Måndag den 9 februari. Klockan 18.00 
Var: Kooptima kafé, sandbyhovsgatan 19 
Närvarande: se bilaga. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet för öppnat. 

 
§ 2 Brukarstödcenter Östergötland med Karin Klevelid 

Karin informerade att hon jobbar med Brukarstödcenter 
och kurser för Handikappföreningarna Östergötland.  
Brukarstödcenter verkar precis som man heter i hela 
Östergötland. Man hjälper personer med funktionshinder.  
Många upplever en stor klyfta mellan samhällets 
regelverk och den hjälp som personen faktiskt får. 
 
Vad kan Brukarstödscenter hjälpa till med: 

 Ansökningar av olika slag 

 Överklagningar 

 Rehabilitering – rehabiliteringsinsatser 

 Vårdbidrag, handikappersättning 

 LSS- ärenden 

 Hjälpmedel 

 Rådfrågning 

 Bilstöd och anpassningar 

 Hjälp med att fylla i blanketter 

 Diskutera allt vad du vill: livet, universum, sport och 
allting. 

 
Alla är välkomna 

 Vi har tystnadsplikt 

 Du kan vara anonym 

 Brukarstödscenter är helt kostnadsfritt 
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§ 3 Tekniska kontorets ordförande 
Tekniska kontorets nya ordförande Karin Jonsson kom till 
oss med information om kommunala rådet. Vi i 
funktionshindersrörelsen har skrivit brev till kommunen att 
vi vill ha vår tillhörighet under Kommunstyrelsen (KS). Vi 
har haft de senaste året vår tillhörighet under Vård- och 
Omsorgsnämnden men vi tycker att våra frågor inte bara 
är vårdfrågor. 
Nu kommer vi att ha en tydligare koppling till KS.  
Kommunala rådet kommer att förändras lite. Politikerna 
kommer att tas från KS och ska ha en så bra spridning 
som möjligt politisk och från nämnder. 
Våra undergrupper kommer man att se över.  
Och funderingar finns om man skulle banta ned rådet. 
Mindre grupper kan vara effektivare. Men detta är inte 
riktigt klart ännu. 
Från mötet kom frågor om  
Föreningens hus 
Parkeringar 
Bad mm. 
Karin har precis börjat och hade inte svar på alla frågor 
men tar med sig dem. 

 
§ 4 Frågor till kommande KRF 
  Inga frågor fanns för tillfället. 
 
§ 5 Övrigt 
  Inga övriga frågor fanns. 
 
§ 6 Avslutning 

Criss tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 
för avslutat. 

 
 
 
 
Criss Hagfeldt Stig Bredberg 
Ordförande Sekreterare 


