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Ordförande har ordet
Så var det tid att summera året som har gått. Efter ett intensivt år med många
förändringar är nu HSO Skåne på plats i ett nytt kansli och med en ny
organisation.
Under året som gick har vi uppdaterat vårt intressepolitiska program som
kongressen beslutade, så att det är aktuellt och tydligt. Detta program har
också varit till hjälp när vi under början av året tog fram en ny
kommunikationsstrategi. Dokumentet skall ligga som grund till allt vi gör i
vår verksamhet och skall göra oss tydligare i samhällsdebatten. Detta fick vi
användning av vid ett flertal tillfällen när vi var med i media under förra året.
Vi har också satsat mer på vår informationsverksamhet. Under fjolåret
lanserade vi en uppdaterad hemsida med det senaste inom teknik. Vi
startade även upp ett nytt digitalt nyhetsbrev som många har gett oss beröm
för.
Ett annat prioriterat område är en fördjupad dialog med våra
medlemsorganisationer. Detta gör vi för att vi vill stärka banden och
involvera våra organisationer i vår verksamhetsplanering. En bra dialog är
viktig ur flera perspektiv, men framförallt för att våra medlemmar skall
känna att de är delaktiga i vårt arbete och i utvecklingen av intressepolitiken.
I augusti och december hade vi ordförandeträffar som var utmärkta tillfällen
att mötas. Responsen vid dessa har stärkt oss i att fortsätta med en fördjupad
dialog under 2016.
Ett stort tack till er alla som har varit med och hjälpt till och stöttat oss i vårt
arbete under 2015.
Sonja Jörgensen
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Våra 3 övergripande kommunikationsmål
Att presentera lösningar kopplade till problem med bristande
tillgänglighet.
Att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
Att förbättra dialogen och samarbetet med
medlemsorganisationerna och därigenom bli starkare.
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Verksamhet 2015
HSO Skånes verksamhet har under året präglats av förändringar, kansliet har
flyttats, personalstyrkan förändrats och arbetet har i viss mån fått ny
inriktning. Vid en återblick kan vi som arbetar på HSO Skåne summera ett
intensivt och i viss mån turbulent år som trots föränderliga förutsättningar
fallit mycket väl ut.
En ny organisationsstruktur har bildats med en tydlig och framåtblickande
inriktning.
Omvärlden
Under året har vi mest bevakat den verksamhet som finns inom Region
Skåne. Deras uppdrag är det område som är högt prioriterat av våra
medlemsorganisationer vid flera interna mätningar. Region Skåne har flera
verksamhetsområden, men den största är hälso- och sjukvård. Här har vi
samverkat framförallt genom det centrala funktionshinderrådet, men även
genom informella kontakter med politiker och tjänstemän. Ett av områdena
för samtal har varit den infrastruktur som planeras med framtidens sjukhus.
Kommunikationsstrategi
HSO Skåne tog under början av året fram en ny kommunikationsstrategi.
Denna kommer att vara en grund för all vår verksamhet och skall fokusera på
att hitta konstruktiva lösningar.
Kommunikationsstrategin innehåller en rad konkreta tips på hur HSO Skånes
företrädare ska kommunicera. Det gäller inte bara i kommunikation i
massmedia, utan också i sociala medier och i möten med beslutsfattare.
Kommunikationsstrategin tar upp de frågor som är viktigast för HSO Skåne
att driva. Det är profilfrågor som kongressen har beslutat om. Fokus är de tre
områden vi driver; tillgänglighet, kvaliteten i välfärdstjänsterna och
arbetsmarknad/försörjning.
Årsmöte
HSO Skåne höll sitt årsmöte i april i Hässleholm. Förutom sedvanliga
förhandlingar informerades om projekt Redskapsboden. Ett 40-tal ombud
deltog och till mötesordförande var Ewa Pihl Krabbe från Region Skåne
inbjuden.
HSO Skåne i media
Under 2015 var HSO Skåne med i media vid ett flertal tillfällen. Under hösten
uppmärksammade SVT och andra medier att det missbrukades med Ptillstånden i framförallt Stockholm och Malmö. HSO Skåne medverkade i
inslag på Sydnytt och i Kvällsposten, där vi underströk vikten av att komma
till rätta med problemen och att det behövs åtgärder.
HSO Skåne medverkade också i ett inslag på Radio Malmöhus som lyfte fram
den möjlighet som finns att vissa personer med funktionsnedsättning kan få
ett speciellt stöd för tandvård. Bakgrunden är att få känner till det stöd som
lanserades i senaste tandvårdsutredningen för personer med
funktionsnedsättningar.
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I november fick HSO Skåne in en debattartikel i Kristianstadsbladet där vi
uppmanade finansministern att inte ställa grupper mot varandra.
Bakgrunden var utspelet där det kunde bli aktuellt att ta pengar från
assistansersättningen för att täcka kostnader för flyktingmottagande. Ett
utspel som oroade många inom funktionshinderrörelsen.
Vidare begrepp av tillgänglighet
Under året samarbetade HSO Skåne med Certec vid Lunds Tekniska högskola.
Ett av områdena handlade om tillgänglig kultur. Certec hade ett uppdrag från
Region Skåne att undersöka hur tillgänglig kulturen är för personer med
funktionsnedsättningar. HSO Skåne var med och hjälpte Certec med
fokusgrupper som diskuterade detta.
Ett annat område som Certec jobbar med är att få en spridning av Universell
design. Detta handlar om att skapa produkter, tjänster och miljöer som
inkluderar alla människor, utan särskilda anpassningar. Detta är ett vidare
begrepp än ”tillgänglighet” som används mycket av funktionshinderrörelsen.
HSO Skåne har under verksamhetsåret uppmärksammat detta och beslutat
att jobba mer strategiskt med tillgänglighet. Universell Design är en strategi
som kommer att lyftas mer i framtiden, så även inom HSO Skåne.
Flytt av kansliet
Under sommaren flyttades kansliet från Vaktgatan i Helsingborg till Västra
Hamnen i Malmö, Östra Varvsgatan 23. Flytten innebar avsevärt mindre
lokalytor, men ljusare och fräschare rum. Lokalerna är ändamålsenliga för
vår verksamhet och arbetsmiljön god. Fastigheten fungerar som
kontorshotell och förvaltas av Wihlborgs. Från det nya kansliet har vi nu ett
strategiskt läge med promenadavstånd till Region Skånes kontor i ”Dockan”.
Två ordförandedialoger
Under året hölls två ordförandedialoger, en i samband med kick-off på
Falsterbo Kursgård och en i december på Helsingborgs Stadsteater. Temat för
dessa var främst samverkan och dialog, med syfte att stärka och utveckla
samarbetet med våra medlemsorganisationer. I detta arbete är det viktigt att
hitta gemensamma intressefrågor och att hitta rätt nivå för arbetet med dem.
Detta blir också en del av projekt PUMA under 2016.
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Utbildningar
Under året bjöd HSO Skåne in till tre olika utbildningar för medlemsorganisationerna.
Hälsokonferens
I juni månad anordnades en hälsokonferens med ett 50-tal deltagare.
Läkaren och uppskattade föreläsaren Nils Simonson föreläste kring
sambandet mellan kost, motion och hälsa. Magnus Wimmercranz från
Folkhälsomyndigheten talade om hälsoläget för personer med
funktionsnedsättning. Tillsammans med Peter Groth, folkhälsostrateg på
Region Skåne, diskuterade han också hur regionen kan samverka med
brukarorganisationerna i hälsofrågor. Dagen avrundades med
hälsoinspiration från hälsocoachen Anna-Ida Bagler.
Projektutbildning
I september höll Rebecka Hansen tillsammans med Thomas P Larsson, Ted
Bergdahl och Ulla Mårtensson, Habilitering och hjälpmedel Region Skåne, i en
projektutbildning. Syftet med utbildningen var att främja projektarbete i
medlemsorganisationerna och att utbilda i metod för projektarbete.
Medieutbildning
En medieutbildning anordnades också under hösten, ledd av Ted Bergdahl
som har journalistbakgrund och flera års erfarenhet av media.
Utgångspunkten för utbildningen var hur man som representant för
funktionshinderrörelsen bäst bemöter media i olika sammanhang.

Information
Arbetet med våra kommunikationskanaler fortsatte under året och i augusti
lanserades en ny hemsida som tagits fram med hjälp av Funka. Den nya
hemsidan håller en modernare och mer funktionell standard med särskilt
fokus på tillgänglighet och pedagogisk men ändå tilltalande design. Den nya
hemsidan är numera responsiv vilket innebär att den är anpassad både till
dator, läsplatta och smarttelefon.
Under året lanserades också ett nytt digitalt nyhetsbrev. Tidigare har vi lagt
mycket pengar på att skicka ut nyhetsbrev i tryckt form. Allt fler önskade att
få nyhetsbrevet i digital form och under 2015 övergick vi till att endast skicka
ut det på detta sätt.
En annan allt mer använd informationskanal är facebook. Besöken och
interaktiviteterna har ökat under 2015 och är ett snabbt och bra sätt att hålla
våra intressenter uppdaterade på vår verksamhet.
Du hittar oss på www.facebook.com/hsoskane
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Samverkan
HSO Skåne har sedan flera år tillbaka en samverkan med Region Skåne.
Denna samverkan är både på politisk- och tjänstemannanivå.
I februari 2015 beslöt Region Skånes regionstyrelse att bilda en ny
organisation för brukarsamverkan. På övergripande nivå behålls ett centralt
samrådsorgan mellan förtroendevalda och representanter för
brukarorganisationerna. Även samrådsorgan på förvaltningsnivå
återinfördes.
Utöver den politiska brukarrådsnivån, finns det brukarråd inom
förvaltningar. Dessa har mer specifika områden att samverka kring. I
samtliga av dessa brukarråd finns representanter från HSO Skåne. Dessa
samverkansledamöter har ett mandat från HSO Skåne att representera
samtliga medlemsorganisationer som ingår i HSO Skåne. En viktig uppgift för
HSO Skåne är att samordna och stödja samverkansledamöterna i deras
arbete i brukarråden.
Brukarrådens uppgift är dels att förmedla de synpunkter som
funktionshinderrörelsen har, och att dessa skall leda till
kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården samt att
funktionshinderrörelsen får information om förändringar etc. från politiker
och tjänstemannaledning.
Under 2015 har frågor om bland annat budgetprocessen,
arbetsmarknadsområdet, brukarrevision, framtidens sjukvårdsstruktur m.m.
lyfts upp. Ett arbetsutskott till det centrala funktionshinderrådet förbereder
ärenden.
Övrig samverkan
Under verksamhetsåret har HSO Skåne deltagit och samverkat med flera
andra verksamheter inom Region Skåne. Dessa har främst varit på
tjänstemannanivå. Ett av dessa har varit med koncerninköp som under året
bjöd in till att medverka i upphandlingar som Region Skåne gör. Detta
kommer att fördjupas under 2016.

8 (20)

Projektarbete
Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet
I projekt Redskapsboden, ett treårigt arvsfondsprojekt, gjordes ett omtag
under 2015. I början av året konstaterade styrelsen att projektet tagit ett
sidospår och att man kommit bort från projektets primära målgrupp,
personer med funktionsnedsättning. Man gav då Bertil Lindström, Svalevad
Konsulter, i uppdrag att granska projektet för att se om det följt
projektbeskrivningen. Utifrån Bertils granskning bestämde sig styrelsen för
att inte gå vidare med projektledare Susanne Svensson. I stället gav man Ted
Bergdahl i uppdrag att komma med förslag kring hur projektet skulle kunna
omarbetas med utgångspunkt i den ursprungliga projektidén. Ted återkom
med förslaget att ta fram ett webbaserat test, där man skulle kunna testa
olika vardagsmiljöer i förhållande till FN:s konvention. Detta förslag fick
godkännande av styrelsen och Ted började arbeta i projektet, ett arbete som
till en början främst innebar översyn och genomgång av befintligt material.
En ny styrgrupp tillsattes och man beslutade att Ted regelbundet skulle
återrapportera till styrelsen.
Under sommaren började Ted och Rebecka Hansen att ta fram underlaget till
webbtestet, som senare fick namnet Konventionskollen. Testet producerades
av webbföretaget Square Moon Industries i Malmö och blev ett tydligt
verktyg i konkretiseringen av FN:s konvention. Testet kan användas av en
bred målgrupp som vill testa om en specifik vardagssituation verkar leva upp
till FN-konventionen. Sammantaget består Konventionskollen av nio olika
test inom områdena tillgänglighet, arbetsliv, kvaliteten i välfärden samt
demokratisk och politisk tillgänglighet. Testsituationerna är:
• Åka tåg
• Besöka restaurang/krog
• Besöka bio
• Besöka teater
• Arbetsplats
• Vårdgivare
• Friskvårdsutbudet i kommun
• Bli medlem/vara medlem i en organisation
• Möjlighet att delta demokratiskt i Region Skåne eller kommun
I testet får man direkt återkoppling av olika slag. Dels får man information
om vilka delar av testet som inte verkar leva upp till FN-konventionen, dels
får man förslag på åtgärder i de olika situationerna. Man kan också dela sitt
testresultat på Facebook samt lämna en underskrift för att FN-konventionen
ska bli svensk lag. Lanseringen av Konventionskollen skedde under en
”uppmärksamhetsvecka” i januari 2016, genom utåtriktade events på bland
annat Kristianstad sjukhus, Centralstationen i Malmö samt Knutpunkten i
Helsingborg. HSO Skåne blev också inbjudna som utställare till en nordisk
konferens i Helsingfors, med syfte att presentera projekt Redskapsboden och
Konventionskollen. Intresset för konventionskollen har varit stort och
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responsen från användarna har varit positiv. Tanken är att framöver, med
jämna mellanrum, samla in de testresultat som kommit in och analysera dem
för att kunna använda dem i HSO Skånes intressepolitiska arbete.
Utöver framtagandet av Konventionskollen har två utbildningar hållits. Den
första utbildningen fokuserade på att utbilda medlemsorganisationernas
företrädare kring FN-konventionens uppbyggnad och innehåll. Det andra
utbildningstillfället fokuserade på att, tillsammans med
medlemsorganisationerna och företrädare för offentlig sektor, hitta
gemensamma lösningar och samverkansformer för de behov som finns ute i
organisationerna. Efter detta utbildningstillfälle sammanställdes en
metodsamling, med exempel på olika metoder och principer för att praktiskt
arbeta med FN-konventionen.
Projekt PUMA
Projektet är ett mindre projekt med syfte att utveckla en samverkan med
Region Skåne utifrån brukarnas perspektiv. Projektets tre faser bygger på att
hitta och utbilda lämpliga företrädare, hitta en kommunikationsmodell för
intern samverkan och sedan engagera dessa företrädare i samverkan med
Region Skåne.
Målgruppen i projektet är i första hand HSO Skånes medlemsorganisationer.
Projektet har fyra inriktningar: - Utveckla en kommunikationsmodell och en
struktur för att få en väl underbyggd intern samverkan som utgår från
medlemmarnas faktiska behov och förutsättningar. - Få igång en dialog och
en förändrad kommunikation med medlemsorganisationerna som utgår från
deras perspektiv. - Få de yngres perspektiv när det gäller synen och behoven
på framtidens hälso- och sjukvård. - Utveckla kommunikationen med
medlemsorganisationerna.
Projektet är tvåårigt och finansieras av Region Skåne.
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Organisation och funktion
HSO Skåne är en samarbetsorganisation för huvuddelen av de
handikappföreningar som är aktiva i Skåne. I dessa 36 medlemsföreningar
finns det närmare 40 000 medlemmar med funktionsnedsättningar.
Verksamheten bedrivs främst genom informationsmaterial, utbildningar,
projekt- och utredningsarbeten. Högsta beslutande organ är årsmötet som
väljer styrelse, fastställer planer för intressepolitiska frågor, ekonomi och
den övergripande verksamheten.

Styrelsen 2015
Ordförande:
Sonja Jörgensen
Ledamöter:
Sven-Olof Johansson
Gerd Winoy Mowitz
Peter Nilsson
Camilla Treldal,
Ersättare:
Janeric Sundberg
John Andersson
Ingeborg Öster
Revisorer:
Kjell Nilsson, Revikonsult revisionsbyrå AB
Arne Andersson, Föreningsrevisor
Ersättare:
Roland Svensson
Valberedningen:
Birgith Linde, sammankallande
Carin Nilsson
Christer Svensson
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Personal
HSO Skåne flyttade under året kansliet till Malmö. Kansliets personal är
ansvariga för att genomföra verksamheter enligt årsmötets och styrelsens
beslut och genomföra de projekt som drivs av HSO Skåne. Personalen skall
också stödja förtroendevalda med samordning, material och underlag för det
intressepolitiska arbetet.
Thomas P Larsson är kanslichef och ansvarar för verksamhet och ekonomi.
Ted Bergdahl är projektledare för Redskapsboden.
Rebecka Hansen anställdes i augusti månad och är projektadministratör.
I samband med flytten av kansliet valde två medarbetare att inte följa med
verksamheten till Malmö.
Annette Svensson var kanslist med administrativa arbetsuppgifter. Annette
valde att inte följa med till Malmö och var arbetsbefriad från juni månad.
Annette Svensson avled i samband med kortare tids sjukdom i mars 2016.
Carina Stenkilsson jobbade med information och tillgänglighetsfrågor. Carina
valde att inte följa med till Malmö och slutade sin tjänst i oktober. Carina var
arbetsbefriad fram till oktober.
Annetje van der Sluis hade en visstidsanställning som verksamhetsutvecklare
under juni – oktober. Styrelsen valde att inte förlänga denna tjänst.
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Medlemsförteckning
Handikapporganisationerna i Skåne, HSO Skåne, är en samarbetsorganisation
för 36 medlemsorganisationer som är verksamma inom Skåne. Dessa 36
medlemsorganisationer har närmare 40 000 funktionshindrade medlemmar.
Högsta beslutande organ inom HSO Skåne är årsmötet och styrelsen. Varje
medlemsorganisation har rätt att utse två ombud och två ersättare. Ombud
och ordförande kallas till årsmötet och ordförande till en
ordförandekonferens som hålls varje år.
Afasiföreningen i Skåne
Ombud:
Carl-Bertil Ahlgren och Ann-Britt Herre
Ersättare:
Robert Lagerquist
Astma- och Allergiföreningen i Skåne län
Ombud:
Mona Nilsson och Jan-Erik Olsson
Ersättare:
Linda Andersson och Sari Olsson
Autism & Aspergerföreningen Skåne
Inga uppgifter
Bröstcancerföreningen i Skåne
Ombud:
Birgitta Nilsson och Margareta Ahlgren
Ersättare:
Ragnhild Collbo och Susanne Dieroff Hay
Cystisk Fibros regionföreningen i Södra Sverige
Ombud:
Hans Johansson
Diabetesföreningen i Skåne län
Ombud:
Laila Jandelin och Göte Roth
Ersättare:
Bengt Ericson
Döva och hörselskadade barn i södra Sverige
Ombud:
Magnus Röman
Förbundet Blödarsjuka i södra regionen
Ombud:
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Nils Holmqvist
Ersättare:
Helen Ahlström och Bo Johansson
Dyslexiförbundet FMLS i Skåne län
Ombud:
Aase Jönsson och Ingrid Andersson
Ersättare:
Ingalill Sjunnesson
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn Lund och Skåne
Inga uppgifter
Elöverkänsligas förbund i Skåne län
Ombud:
Sylve Söderström och Lars-Erik Ohlin
Förbundet Sveriges Dövblinda Skåne
Ombud:
Ulrika Ahlquist
Ersättare:
Ingvar Kristensson
Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB Skåne
Ombud:
Carina Bergström Bång och Helene Larsson
Ersättare:
Ulf Ragnarsson och Jan Åke Wendel
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Skåne län
Ombud:
Britt Pettersson
Hjärtebarnsföreningen Region Syd
Inga ombud
Länsföreningen Skåne, HjärtLung
Ombud:
Krister Klemedsson, Torsten Bengtsson
Ersättare:
Mikael Nissen
Hörselskadades distrikt Skåne
Ombud:
Kristina Olsson och Mikael Larsson
Ersättare:
ILCO
Tarm- uro- och stomiförbundet Skåne
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Ombud:
Rose-Marie Hultman och Marianne Jönsson
Ersättare:
Lars Nilsson
Mag- och tarmföreningen i Skåne
Ombud:
Peter Nilsson
Ersättare:
Bettina Lundberg
Migränföreningen Skåne
Ombud:
Leif Stålhammar och Elisabeth Stålhammar
Mun- & Halscancerföreningen i Södra Sverige
Ombud:
Hans-Åke Ellvén och Corneliu Hangan
Ersättare:
Annika Axelsson
Neuroförbundet Skåne
Ombud:
Marita Bergsten
Ersättare:
Anita Ling och Ronnie Olofsson
Njurförbundet Sydsverige
Ombud:
Rolf Mattisson
Parkinson Skåne
Ombud:
Björn Lundgren
Personskadeförbundet RTP Skåne
Ombud:
Marianne Möllerstedt Persson och Per Jakobsen
Ersättare:
Sylvi Salomonsson och Glenn Ljungqvist
Psoriasisförbundet i Skåne län
Ombud:
Birgith Linde och Solveig Bååth
Reumatikerdistriktet i Skåne
Ombud:
Anita Bryniel och Leif Schrewelius
Ersättare:
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Bertil Andersson
Riksförbundet för social och mental hälsa i Skåne
Ombud:
John Andersson
Schizofreniföreningen i Skåne, IFS-Skåne
Ombud:
Harald Wilhelmsson och Bent Nielsen
Ersättare:
Ingvar Helgesson
Svenska Celiakiförbundet i Skåne län
Inga ombud
Skånes Dövas länsförbund
Ombud:
Hauke Hagedorn och Helen Molnar
Skånes Stamningsförening
Ombud:
Anders Olsson
Strokeföreningen i Skåne län
Ombud:
Thord Bergman
Ersättare:
Chatarina Lindgren
Epilepsiföreningen i Skåne
Ombud:
Anita Levin och Wiveca Jönsson
Ersättare:
Agneta Fjelkner och Lars Ohlsson
Tandvårdsskadeförbundet Malmöhus
Ombud:
Jytte Bengtsson, Ingrid Åström
Vuxendöva i Skåne
Ombud:
Krister Weidenmark
Ersättare:
Åke Trygg
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Ekonomi
HSO Skånes omsättning var under 2015 drygt 4,5 miljoner kronor.
Verksamhets- och projektbidrag från Region Skåne svarar för ungefär två
miljoner kronor. Bidrag från Allmänna Arvsfonden till olika
utvecklingsprojekt är en huvuddel av de resterande intäkterna, tillsammans
med medel för lönebidrag och kapitalinkomster.
Förvaltning av fondmedel och kapital har en mycket låg riskprofil med
förvaltning i banksparande.

(för ytterligare information om HSO Skånes ekonomi, kontakta vårt kansli)
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HSO Skånes styrelse avger denna årsredovisning för 2015
Malmö den 30 mars 2016

Sonja Jörgensen

Gerd Winoy Mowitz

Sven-Olof Johansson

Camilla Treldal

Peter Nilsson

Janeric Sundberg

Ingeborg Öster

John Andersson

Revisionsberättelsen har angivits den 31 mars 2016
HSO Skåne

Arne Andersson
Revikonsult Revisionsbyrå AB

Kjell Nilsson
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSO Skåne, org.nr 843000-1027
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för HSO Skåne för år 2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag
har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp
och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens
förvaltning för HSO Skåne för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
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Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Jag anser att de revisonsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mitt uttalande.
Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Helsingborg den 31 mars 2016
HSO Skåne

Revikonsult Revisionsbyrå AB

Arne Andersson
Föreningsrevisor

Kjell Nilsson
Auktoriserad revisor
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