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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014  
(20140415 - 20150415) 
 
HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: 
 
Ordförande: Criss Hagfeldt HRF 
Vice ordförande: Malin Bager Hermansson Neuro Förbundet  
Sekreterare: Kansliet HSO 
Kassör: Ulrika Hofstedt RBU 
Ordinarie led: Lars G Nilsson HL  
 Henry Lindh  Strokeföreningen 
Ersättare: Birgitta Svensson SRF 
Revisor: Thommy Falck Diabetesföreningen 
 Ove Nilson Diabetesföreningen 
Revisorersättare: Sven-Olof Andersson Diabetesföreningen 
 
Valberedning: FUB för Barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning (sammankallande) 
  Hjärt- och Lungsjukas förening 

 Hörselskadades förening 
 

Arbetsgrupper inom HSO 
HSO har under året haft representation i Kommunala rådet för 
funktionshindersfrågor och dess undergrupper: 
 
Kommunala Rådet för Funktionshindersfrågor (KRF) 
Ordinarie Ledamöter: 
Criss Hagfeldt HRF vice Ordförande 
Stig Bredberg HRF 
Ulrika Hofstedt RBU 
Monica Eriksson SRF 
Karin Ahlström NEURO Förbundet 
Arne Jonsson HL (ersattes 2014 av Per Svahn) 
Ersättare: 
Mats Linder SRF 
Liselott Köhlström NEURO Förbundet 
Malin Bager Hermansson NEURO Förbundet 
 
Unga vuxna gruppen 
Tobias Holmgren RBU 
Erik Söderlund RBU 
Malin Bager Hermansson NEURO Förbundet 
Anders Cedgren HRF 



Informations och kommunikationsgruppen 
Mats Linder SRF 
Gudbjörg Holm Dyslexiförbundet FMLS  
 
Offentlig miljögruppen  
Stig Bredberg HRF 
Birgitta Svensson SRF 
Kristoffer Lindvall RTP 
Ulrika Hofstedt RBU 
 
Kollektivtrafikgruppen 
Johanna Pettersson HRF 
Per Sundmar RBU 
Karin Widell NEURO Förbundet 
Mats Linder SRF 
 
Kultur och Fritidsgruppen 
Malin Bager Hermansson NEURO Förbundet 
Ulrika Hofstedt RBU 
Ida Andrae SRF 
 
Borådet 
Diskuterar frågor som rör våra lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDLEMSFÖRENINGAR 2014 (18 st) 
 

1. Astma- och Allergiföreningen i Norrköping  

2. BCF Moa-Lina i Östergötland 

3. Dyslexiförbundet FMLS i Norrköping 

4. Elöverkänsligas förening i Östergötland 

5. Epilepsiföreningen i Norrköping 

6. FiN Fibromyalgiföreningen i Norrköping, med omnejd 

7. FUB för Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörda 

8. Hjärt- och Lungsjukas förening i Norrköping 

9. Hörselskadades förening i Norrköping, med omnejd 

10. ILCO distriktsförening i Norrköping 

11. NEURO Förbundet Norrköping  

12. Norrköpings diabetesförening m.o. 

13. Norrköpings lokalförening i personskadeförbundet RTP 

14. Psoriasisförbundet i Norrköping 

15. Reumatikerföreningen Norrköping 

16. Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

RBU Norrköping 

17. Strokeföreningen i Norrköping med omnejd 

18. Synskadades Riksförbund Norrköping, Söderköping 

och Valdemarsvik 

 

PERSONAL 
HSO Norrköping hade följande personal anställda: 
Stig Bredberg på 100% (Trygghetsanställning) 
 
EKONOMI 
Se bilaga ekonomisk rapport. 
 
MÖTEN 
HSO har under året haft följande möten: 
14/4 Årsmöte och konstituerande möte. 
 
Styrelsemöten: 21/1, 10/3, 27/5, 19/8, 16/9, 13/10, 18/11, 9/12 
 
 
 



Representantskapsmöten: 
11/2 Då hade vi en repetition om FN - Konventionen. Ledd 
av Agneta Lindqvist från Handikappföreningarna 
Östergötland. 
 
21/5 Då hade vi besök av två personer från KiS, 
Klockartorpet i Samverkan de informerade om sina planer 
att starta ett rehab för alla. 
 
10/9 Fick vi besök av Helene Andersson Molina (S) där 
diskuterade vi kring tre viktiga saker. 
1. Bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen 
2. Mer tid för vård 
3. Mer resurser till sjukvården. 
 
27/10 Representantskapsmötena är HSOs högsta organ. 
Inför den nya valperioden tog vi på detta möte beslut om 
vilka ledamöter som vi skulle ha till KRF och dess 
arbetsgrupper. 
KRF står för Kommunala rådet för funktionshindersfrågor. 
 
7/4 hade vi bjudit in de sju riksdagspartierna för 
diskussioner inför valet. 
Det som diskuterades var arbetsmarknadsfrågor, LSS, 
tillgängligheten, bad och ett föreningens hus. 
 
Vi har tillsammans med restaurangföreningen och 
kommunen tagit fram riktlinjer för uteserveringarna. 
Tyvärr blev det inte mottaget positivt från flera 
näringsidkare så man kommer att göra några ändringar i 
riktlinjerna under 2015. 
 
Det kommer att rivas och byggas på det område där vi 
finns vilket gör att vi kommer att få flytta på oss någon gång 
under de närmaste åren. Där har vi diskussioner med 
kommunen om ett föreningens hus. 
 
HSO har även varit behjälplig med bokföring, utskick, 
kallelser, lokalbokningar, anmälningar till olika möten, 
renskrivning av div. dokument, behjälplig vid kopiering, 
kalendarier och broschyrframställning mm. 
 



UTBILDNING 
Vi har haft möjlighet att deltaga i Handikappföreningarna 
Östergötlands utbud.  
 
LOKALBOKNINGAR FÖR VÅRA LOKALER 
Under året som gått har medlemsföreningarna varit mycket 
aktiva med sina möten. Vi har haft 613 (721) boknings-
tillfällen med sammanlagt 2003 (2175) timmar under året. 
Vi har under det gångna året haft tillgång till 6 lokaler här 
på Sandbyhov. (Innanför parentes är 2013 års siffror). 
 

SLUTORD FRÅN ORDFÖRANDE 
 
2014 var ett turbulent år för oss inom HSO, osäkerheten 
angående våra lokaler gjorde att vi tappade lite styrfart. 
Dessutom var det ett valår, många ville stötta oss om 
lokaler men det blev inget konkret förslag. 
Vi blev tipsade om en lokal i Klockartorpet, så vi bjöd in 
ansvariga för lokalen, tyvärr visade det sig att den inte var 
tillräcklig för alla våra medlemsföreningar. 
Vi tillskrev kommunstyrelsen för att väcka deras 
uppmärksamhet om vårt lokalbehov. 
I april bjöd vi in de styrande politikerna till en diskussion där 
ordförande för länets HSO, Agneta Lindkvist höll i mötet. Vi 
poängterade vårt stora behov av rehabiliteringsbad och 
dess nytta för våra medlemmar, samtidigt som vi 
senarelade vårdbehov. En samhällsvinst med andra ord. 
Kolmårdens djurpark skulle påbörja en utbyggnad så vi tog 
kontakt med dem i syfte att genom våra praktiska 
erfarenheter av tillgänglighet kunna vara till nytta. Men 
tyvärr fick vi inte ens ett artigt tack för visat intresse. 
Inför det Kommunala Rådet för Funktionshindersfrågor 
(KRF) så ville vi ha en bra dialog med våra 
medlemsföreningar i syfte att ta upp frågor på rådet som 
föreningarna har väckt. Men eftersom bara ett fåtal 
föreningar har kommit till våra representantskapsmöten så 
har inte många frågeställningar kommit den vägen. 
Vi bjöd även in Brukarstödet som är verksamma i hela 
länet men är lokaliserade till Linköping. Vår förhoppning är 
att vi ska kunna få Brukarstödet hit till Norrköping, minst en 
gång per vecka. 



Jag hoppas att det blir en större uppslutning till våra möten 
under kommande år, med tanke på att enade vi stå, 
söndrade vi falla. 
När det gäller lokalfrågan så måste det hända något snart 
för att vi ska kunna planera våra aktiviteter.  
Jag vill sluta med att tacka alla som stöttat oss på olika 
sätt. Men ett särskilt tack till Stig Bredberg och välkommen 
till Ellinor Wahab som ska lära känna vår verksamhet för att 
kunna vara oss behjälpliga framåt i tiden. 
 
Norrköping i mars 2014. 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt Malin Bager Hermansson Ulrika Hofstedt 
Ordförande Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
Lars G Nilsson Henry Lindh Kansliet 
Ordinarie. Ledamot Ordinarie. Ledamot Sekreterare 
 
  


