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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015  
(20150415 - 20160404) 
 
HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: 
 
Ordförande: Criss Hagfeldt HRF 
Vice ordförande: Lars G Nilsson HL  
Sekreterare: Kansliet HSO 
Kassör: Ulrika Hofstedt RBU 
Ordinarie led: Malin Bager Hermansson Neuroförbundet  
 Henry Lindh  Strokeföreningen 
Ersättare: Birgitta Svensson SRF 
 Thommy Falck (avliden)  Diabetesföreningen 
 
Revisor: Ove Nilson  Diabetesföreningen 
 Sven-Olof Andersson  Diabetesföreningen 
 
Valberedning: Hjärt- och Lungsjukas förening (sammankallande) 
 Hörselskadades förening 
 Neuroförbundet Norrköping 

 
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 Neuroförbundet Norrköping 
Thommy Falck Diabetesföreningen (t.o.m. 14/10) 
Thomas Lack Neuroförbundet Norrköping (fr.o.m. 15/10) 
 
Ersättare: 
Åsa Lindstam Neuroförbundet Norrköping 
Ewa Candemo Thörn FUB 
Beatrice Gustavsson Dyslexiförbundet Norrköping 
 
 
 



Unga vuxna gruppen 
Informations och kommunikationsgruppen 
Offentlig miljögruppen  
Kollektivtrafikgruppen 
 
Dessa fyra arbetsgrupper ovan avvecklades under sista 
delen av 2015.  
Och ersattes av en Tillgänglighetsgrupp med fyra 
personer från funktionshindersrörelsen och tjänstemän från 
Norrköpings kommun. 
Criss Hagfeldt HSO/HRF 
Stig Bredberg HSO/HRF 
Monica Svensson DHR 
Lars-Erik Johansson DHR 
 
Kultur och Fritidsgruppen: 
Beatrice Gustavsson Dyslexiförbundet FMLS Norrköping 
Ulrika Hofstedt RBU 
Ida Andrae SRF 
Liselott Köhlström Neuroförbundet Norrköping 
 
Borådet: 
Diskuterar frågor som rör våra lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDLEMSFÖRENINGAR 2015 (17 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-Söderköping-Valdemarsvik. 

10. NEURO Förbundet Norrköping  

11. Norrköpings diabetesförening m.o. 

12. Norrköpings lokalförening i personskadeförbundet RTP 

13. Psoriasisförbundet i Norrköping 

14. Reumatikerföreningen Norrköping 

15. Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

RBU Norrköping 

16. Strokeföreningen i Norrköping med omnejd 

17. Synskadades Riksförbund Norrköping, Söderköping 

och Valdemarsvik 

 

PERSONAL 
 
HSO Norrköping hade följande personal anställda: 
Stig Bredberg gick ned på 50 % fr.o.m. 1 februari 2015 
Ellinor Wahab 50 % nyanställd fr.o.m. 1 mars 2015 
 
EKONOMI 
 
Se bilaga ekonomisk rapport. 
 
 
 
 
 
 
 



Möten 
 
HSO har under året haft följande möten: 
15/4 Årsmöte och konstituerande möte. 
 
Styrelsemöten: 20/1, 10/3, 31/3, 9/6, 12/8, 27/10, 5/11 och 24/11 
 
Representantskapsmöten: 
9/2 Första representantskapsmötet för detta år. Vi 
gästades av Karin Klevelid från Brukarstödet Östergötland. 
Samt Tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson. 
 
18/5 Detta möte låter vi ordet vara fritt. Vi diskuterade kring 
frågor som nya parkeringsregler, Färdtjänst, Hjärtstartare 
mm 
 
14/9  
Inställt på grund av för få anmälda. 
 
12/10  
Ordet är fritt. Denna gång kom frågor upp som gällde 
HSO:s hemsida, Varmbassänger i Norrköping, Ett 
föreningens hus mm. 
 
23/11  
I november hade HSO inbjudit Kerstin Drott från 
patientnämnden och vi diskuterade frågor kring detta 
ämne. 
 
Övrigt: 
Under året (2015) som gick har vi deltagit i Norrköpings 
kommuns råd för frågor som rör våra funktions-
nedsättningar (KRF). 
  
Under sista delen av 2015 diskuterade vi att avveckla våra 
undergrupper till KRF och i stället bilda en ny 
Tillgänglighetsgrupp med 4 representanter från 
funktinshindersrörelsen och tjänstemän från Norrköpings 
kommun. 
 
Vi har på Sandbyhovsgatan19 fått nya parkeringsregler.  
Nu måste vi betala för tiden vi står på parkeringen.  



Många tyckte det blev en försämring i och med att det 
endast går att betala med betalkort eller sms.  
Och det blev också färre handikapparkeringar. 
 
  
Detta har vi nu haft en dialog med Hemsö som är 
fastighetsägarna och fått en förbättring på så vis att vi har 
några extra handikapparkeringar på baksidan av huset. 
Samt att Hemsö har lovat att montera upp en myntapparat 
för parkeringarna. 
 
Vi har också haft ett dialogmöte med Norrköpings kommun 
om ett föreningens hus.  
Kommunen är positiv till detta och vi har fått ha önskemål 
kring detta.  
Fortsättning följer i denna fråga. 
 
UTBILDNING 
Vi har haft möjlighet att delta i Handikappföreningarna 
Östergötlands utbud.  
 
LOKALBOKNINGAR FÖR VÅRA LOKALER 
Under året som gått har medlemsföreningarna varit mycket 
aktiva med sina möten. Vi har haft 721 (613) boknings-
tillfällen med sammanlagt 2402 (2003) timmar under året. 
 
Som vi kan se har efterfrågan på lokalerna ökat med 
nästan 18 % när det gäller bokningstillfällen.  
Och med nästan 20 % när det gäller timmar. 
 
Vi har under det gångna året haft tillgång till 6 lokaler här 
på Sandbyhov. (Innanför parentes är 2014 års siffror). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slutord från ordförande: 
Flera av våra medlemsföreningar har förnyat sina styrelser 
under de senaste åren. Därför känns det viktigt att vi 
samlar oss för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla 
HSO. 
 
Vi ska därför träffas över en lunch i början på april för att 
dra upp riktlinjer för hur vi vill att samverkan skall se ut. 
 
Inbjudan kommer att skickas direkt till ordförande som har 
möjlighet att delegera till någon annan i styrelsen om 
tidpunkten inte passar. 
 
Vi har provat att tidigarelägga våra 
representantskapsmöten till eftermiddagstid och det 
innebar att flera kunde skicka någon till dessa möten. 
 
Men alla föreningar har ändå inte hörsammat inbjudan, 
detta vill vi ändra på. 
 
Det är angeläget att så många som möjligt deltar på dessa 
fyra möten per år. Vi behandlar gemensamma frågor, tar 
upp frågor till det kommunala funktionshindersrådet, 
informerar varandra om aktiviteter, bjuder in föreläsare som 
är av betydelse för oss. 
 
Enade vi stå söndrade vi falla, det är en sanning som står 
sig och tillsammans blir vi starka! 
 
Criss Hagfeldt Ordförande HSO Norrköping 
 
Norrköping i mars 2016. 
 
 
 
 
Criss Hagfeldt Lars G Nilsson Ulrika Hofstedt 
Ordförande Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
Malin Bager Hermansson Henry Lindh Kansliet 
Ordinarie. Ledamot Ordinarie. Ledamot Sekreterare  
 


