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Ordförande har ordet
Så var det tid att summera mitt första år som ordförande i HSO Skåne. Det har
varit ett år fyllt med internt arbete. Det har varit stora förändringar i verksamhetens struktur, byte av ordförande och en av HSO Skånes stöttepelare gick i pension
efter en lång verksamhetsinsats. Vi ska även komma ihåg att det var ett val både till
EU och riksdag. Vi fick ett regeringsskifte vilket även det har påverkat oss eftersom
strukturen i Region Skåne, vår prioriterade samverkanspartner, har förändrats.
Förändringar innebär alltid någon form av kaos, det gamla ska skiftas till det nya
men som vi vet så stiger alltid en ny ordning ur ett kaos.
Hur griper man sig an ett uppdrag som ordförande i en så stor verksamhet som
HSO Skåne? Det bästa är att utgå från de övergripande målsättningarna som vi
antog på kongressen 2014. Det kändes som att vi behövde få en klar struktur på
hur vi ska vara organiserade och hur vi vill uppfattas utåt. Då föll det sig naturligt
att arbeta intensivt med området som berör den interna utvecklingen. Vi har med
hjälp utifrån tagit fram en kommunikationsstrategi som vi ser fram emot att dela
med er. Den kommer att bli till hjälp för att bli en organisation som är tydlig och
enad, detta har varit en omfattande arbetsprocess under året som gick, spännande
och intressant.
I december hade vi en ordförandeträff som var ett utmärkt tillfälle att mötas. Jag
ser fram emot fler dialogmöten där vi har möjlighet att skapa kontakter och diskutera fram frågor som vi anser är viktiga och som stärker den enskilde i slutändan.
För det är ju så att tillsammans är vi starka.
Ett stort tack till er alla som har varit med och hjälpt till och stöttat oss i vårt arbete
under 2014.

Sonja Jörgensen
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Uppdrag
HSO Skånes uppdrag är att arbeta för ett samhälle där en
funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för
att leva ett bra liv.
Organisationsidé
HSO Skåne skall med hög kompetens, kvalitet och professionalism driva funktionshinderfrågor som är av betydelse för flera av
medlemsorganisationerna.
Arbetsstrategier
HSO Skåne drivs av starka värderingar om vård och stöd på lika
villkor och att behoven skall vara styrande för olika samhällsinsatser, men också av tanken att vi skall vara med och ta ett stort
samhällsansvar.
HSO Skåne vill bidra till en positiv utveckling på det socialpolitiska området genom samarbete med olika myndigheter, genom
egna utvecklingsprojekt och genom att stödja politiker och tjänstemän till bra beslut.
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Verksamhet 2014
HSO Skånes verksamhet under året har framförallt ägnats åt kongress och det
svenska valåret. Verksamheten har förutom detta också ägnats åt projekt och samverkan.
Under året har två olika utbildningar erbjudits våra medlemsorganisationer.
En tillgänglighetsutbildning hölls i februari och en utbildning i sociala medier
hölls i september. Dessa arrangemang mottogs med stort intresse bland våra medlemmar.
I december bjöds medlemsorganisationerna in till ett dialog- och informationsmöte.
Avtackning
I september avtackades HSO Skånes tidigare ombudsman, Lars Gustavsson. Efter
drygt 30 år i tjänsten som ombudsman, gick Lars i ålderspension.
Vid HSO Skånes 50-års jubileum som firades 2013, uppmärksammades Lars förtjänster i vår jubileumstidskrift. I den intervju som då gjordes med Lars, konstaterade han att HSO Skånes organisation har utvecklats mycket under de år som han
arbetade. Från att i början mest upplevas som ”gnällspikar” flyttades fokus till att
bli samverkanspartners.
Bidragsrapport
Under 2014 tog HSO Skåne fram en ny rapport som visade hur mycket landstingen i Sverige ger i bidrag till funktionshinderrörelsen. Rapporten visade på stora
skillnader i bidragsgivning. Stockholm, Västra Götaland och några mellanstora
landsting stod för de största bidragssatsningarna. Region Skåne ligger strax under
ett medeltal av landets landsting. Det uppmärksammades vid vår kongress i april
där flera partier lovade en bidragshöjning under kommande valperiod.
Omvärlden
Under året uppmärksammade vi också många av de nyheter som kom från Region
Skåne, länsmyndigheter och statliga organ.
Bland flera nyheter inom vårt verksamhetsområde noterade vi den lite större
händelsen att vi från i januari 2014 fick en ny patientlag i Sverige. En lag som var
av stort behov. Tyvärr räckte den inte riktigt ända fram och lämnade en del mer att
önska ur ett patient- och brukarperspektiv.
Valet 2014
Året som gick innehåll även ett riksdagsval o där HSO Skåne och funktionshinderrörelsen i hela landet försökte få uppmärksammhet. Gemensamma satsningar
med temat, rätt till försörjning, spred sig i både media och i vårt intressepolitiska
påverkansarbete.
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Kongress och årsmöte
Årets stora händelse var kongressen som hölls den 25 april i Helsingborg. Fyra
föredragshållare talade om funktionshinderaspekterna under de kommande åren.
Ordförande Ingrid Burman från Handikappförbunden talade om rätten till försörjning. En stark mobilisering behövs av handikapprörelsen bl.a. inom LSS där
avslagen ökar.
Mats Olsson från analysföretaget Kairos Future talade om vår gränslösa vård och
hälsa. Vården är mer internationell och fler aktörer kommer in på marknaden.
Tekniska lösningar kommer att ta mer plats i vården i framtiden. Det gäller både
hjälpmedel och digitala analysprogram som vi kan bära med oss i våra mobiltelefoner eller på andra sätt. En utmaning blir att se till att de som har svårt med tekniken inte tappas bort.
Maria Montefusco från Nordens välfärdsråd talade om funktionshinderarbetet
som pågår på nordisk nivå. Det nordiska samarbetet kommer att prioritera implementeringen av FN-konventionen och arbetet med mänskliga rättigheter.
Professor Fredrik Nilsson från institutionen för designvetenskap vid Lunds Universitet avslutade dagen. Han talade om vårdprocesser. Patienten eller anhöriga
måste inkluderas som likvärdiga medlemmar i vårdteamet. Det är viktigt att göra
rätt saker.
Deltagarna tyckte att de hade fått nya insikter och inspiration för ett fortsatt handikappolitiskt arbete.
Politikerdebatt och prisutdelning

Den 26 april inleddes med en politikerdebatt med Teddy Landén som moderator.
Därefter var det dags för utdelning av HSO Skånes pris för insatser för att få ut
personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Malmö stad, som
representerades av kommunalrådet Andreas Schönström, fick priset för att ha
antagit ”enpromillesmålet” som innebär att minst en promille av alla kommunens
anställningar viks för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamhetschefen Leif Berg på Furuboda Arbetsmarknad tog emot det andra priset. Han
har under många år arbetat med att stärka möjligheterna för personer med nedsatt
arbetsförmåga att komma in på arbetsmarknaden.
Årsmöte

På eftermiddagen var det dags för HSO Skånes årsmöte. Årsmötesförhandlingarna
leddes av regionrådet Henrik Fritzon. Gert Igheden, som har varit ordförande i
åtta år, avtackades och Sonja Jörgensen valdes till ny ordförande. Tre nya ledamöter valdes också in, Camilla Treldal från Astma- och Allergiföreningen, Christine
Fernström från Hörselskadades distrikt i Skåne och Peter Nilsson från Mag- och
tarmföreningen i Skåne.
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Henrik Fritzon höll ett avslutningstal om arbetsmarknaden, tillgängligheten och
hälso- och sjukvården.
Ordförandedialog Framtidens Region Skåne
HSO Skåne bjöd in medlemsorganisationerna till en ordförandedialog den 17 december. Mötet blev välbesökt med representanter från 20 föreningar.
Regionrådet Anders Åkesson, Mp, talade om vad som händer inom hälso- och
sjukvårdspolitiken och vilka områden som är prioriterade.
Ewa Pihl Krabbe, S, som är ordförande i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden,
talade om brukarsamverkan förr och i framtiden.
Ordföranden i Region Skånes framtidsgrupp, Ingrid Lennerwald, S, talade om
vilka utmaningar som finns och hur vi kan påverka sjukvårdens utveckling.
Thomas Larsson avslutade med att presentera HSO Skånes nya projekt Puma. I
projektet kommer vi att arbeta fram en ny modell för kommunikationen med våra
medlemsorganisationer när det gäller samverkan. Det är viktigt att få nya och yngre medlemmar att engagera sig.
Projekt Puma har tre olika faser. I den första fasen ska vi hitta nya företrädare från
medlemsorganisationerna och utbilda dem samt föra en dialog om hur de vill samverka. I den andra fasen ska verktyg och metodik för att utveckla kommunikationen tas fram. I den tredje fasen ska bl.a. samverkan med Region Skåne fördjupas.
Projekt Puma kommer att pågå i två år.

Utbildningar

Under året har HSO Skåne bjudit in till två utbildningar för medlemsorganisationerna.
Den första utbildningen var en tillgänglighetsutbildning som genomfördes i februari. Gert Igheden, HSO Skånes förra ordförande, höll i utbildningen.
Den andra utbildningen som arrangerades under året var en kurs i sociala medier.
Teddy Landén, journalist med mångårig erfarenhet från media, höll i kursen.
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Information

HSO Skåne har sedan flera år tillbaka satsat stort på vår hemsida. Under året har
det lagts ut mycket material från vår verksamhet och från våra olika projekt. Under hösten beslöt styrelsen att uppgradera hemsidan till det senaste inom webbområdet. Denna satsning kommer att ge vår hemsida ännu fler möjligheter under
nästa år.
Under 2014 fortsatte satsningen på vår facebooksida. Där finns bilder och uppdateringar från möten och andra intressanta reflektioner ur det dagliga arbetet.
Vi ger även alla som gillar oss möjligheten att lägga ut egna intressanta nyheter
som de vill dela med alla inom det funktionshinderpolitiska området.
Du hittar oss på www.facebook.com/hsoskane

Samverkan

HSO Skåne har sedan flera år tillbaka en samverkan med Region Skåne.
Mandatperioden för samverkan med Region Skåne gick i samband med valet ut
under hösten.
Under året har brukarpanelen fortsatt med de två teman som man tidigare arbetade
med, fler personer med funktionsnedsättningar i arbete och en patientfokuserad
vård.
Utöver den politiska brukarrådsnivån, finns det brukarråd inom förvaltningar för
habilitering och hjälpmedel, tandvård och trafikfrågor. 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.
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Projektarbete
Projekt DOA, De offentliga arbetsgivarnas ansvar
Projekt DOA startade 1 februari 2013 och avslutades 31 december 2014. Projektet
var ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad. Det
har finansierats av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att offentliga
verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt
arbetsförmåga i ökad omfattning.
Under 2014 har projektet haft kontakt med 15 kommuner och 8 myndigheter i
Skåne. De personer som projektet har haft kontakt med är till största delen politiker och tjänstemän som arbetar med frågor gällande arbete och social omsorg.
Vid kontakterna diskuterades vilka möjligheter och svårigheter som finns med
att anställa personer med funktionsnedsättning. Personerna blev informerade om
projekt DOA och de fick ett erbjudande om samarbete och kostnadsfria stödåtgärder om de vill rekrytera personer med funktionsnedsättning. Stödåtgärderna kan
bestå av utbildning om funktionsnedsättning och bemötande till chefer, ledare och
arbetslag och stöd vid anställning/praktik till både arbetsgivare och arbetstagare.
Furuboda Arbetsmarknad har fungerat som konsult och expertstöd inom projekt
DOA hela projekttiden igenom. Mycket av nätverkande och kontaktskapande
insatser med informationsspridning och erfarenhetsutbyte har skett i nära samarbete med HSO Skånes projektledare. Intresset, ambitionen och intentionen att det
utanförskap som det innebär att stå utan arbete och dessutom ha funktionsnedsättning måste brytas är en stor gemensam utgångspunkt.
Vi tror att vi genom projekt DOA har lagt grunden för att fler personer med funktionsnedsättning kommer att få arbete i framtiden. Undersökningar visar att om en
arbetsgivare har tidigare erfarenhet av att ha en person med funktionsnedsättning
som anställd, är det lättare för den arbetsgivaren att anställa fler personer med
funktionsnedsättning. Kunskapen kring personer med funktionsnedsättning och
bemötande har ökat hos de personer som vi har träffat och föreläst för i projektet.
Med större kunskap minskar rädslor och fördomar kring området, vilket i sig kan
göra att fler arbetsgivare vågar rekrytera personer med funktionsnedsättning.
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Redskapsboden- Från FN-konvention till vardagsverklighet
Projektets mål och syfte är att ta fram redskap för att förenkla och förverkliga
användandet av FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Projektet är finansierat av Arvsfonden och samarbetar med bland
andra Region Skåne, Helsingborgs stad, Malmö Högskola och Finsam MittSkåne.
Projektet är ett deltagarbaserat projekt där deltagarnas upplevelser och erfarenheter tillsammans med de mänskliga rättigheterna, som de är fastslagna i konventionen, ligger till grund för hur arbetsredskapen ska utformas. Redskapen ska
sedan kunna användas av alla, enskilda likväl som organisationer, myndigheter,
kommuner m.fl., som vill undersöka om en viss verksamhet följer FN-konventionen. Redskapen ska även kunna ge råd och förslag till hur verksamheten ska kunna
förbättras till att bättre beakta de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Under 2014 har projektet samarbetat med samtliga 37 medlemsorganisationer som
HSO Skåne företräder. En del av de genomförda samarbetena har skett på individnivå då en stor del av arbetet inom projektet utgår från individers erfarenheter
och uppfattningar om sin vardag och de svårigheter och lösningar som finns eller
skulle kunna finnas. Det samarbete som har skett med medlemsföreningarna på
organisationsnivå har varit fokuserat på att hitta individer och representanter från
föreningarna som velat delta i projektet och på att anordna utbildningstillfällen i
verktygen som projektet tagit fram.
Förutom samarbetet med HSO Skånes medlemsföreningar har projektet samarbetat med HIF Glimten, Unga Funkisar, HSO Malmö och Föreningen Värnet.
Projektet har även under året startat upp samarbeten med flera skånska kommuner. Dessa samarbeten har möjliggjort att kommunerna och deras olika förvaltningar på olika sätt har kunnat delta i projektets olika aktiviteter.
Projektet har också fortsatt att fördjupa samarbetena med de samarbetspartners
som har tillkommit under året, Kommunförbundet Skåne, det skånska nätverket
Onödig Ohälsa, Malmö Stad och de skånska samordningsförbunden. Det har skett
genom gemensamma konferenser, projektet och aktiviteter. Vid samtliga evenemang har projektet kunnat visa upp verktygen och informera om möjligheterna att
delta i projektets aktiviteter.
Samarbeten med redan tidigare etablerade samarbetspartners, Region Skåne, Finsam MittSkåne och Furuboda folkhögskola har fortsatt att utvecklas under året.
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Projekt Tankesmedjan
Projekt Tankesmedjan som har genomförts 2012-2014 har haft en bred idédiskussion om funktionshinderpolitiken och om funktionshinderrörelsens arbete i Skåne.
Målsättningen har varit att hitta nya idéer, tankar och lösningar på de problem som
både funktionshinderrörelsen och samhället står inför under det 21:a århundradet.
Mycket av den debatt som borde föras av funktionsnedsattas och patienters organisationer förs av politiker, administrativa tjänstemän och den medicinska professionen. Tankesmedjan har haft som intention att ge funktionshinderrörelsen verktyg
för en plats i idédebatten.
Detta för att ge det brukar- och patientperspektiv, som ofta efterlyses men dessvärre ofta saknas, både i debatten och i det praktiska hälso- och sjukvårdsarbetet.
Bakgrund
Både Sverige och funktionshinderrörelsen står inför en rad utmaningar under
de kommande åren. Befolkningsutvecklingen är en av dem. Den innebär att fler
människor på olika sätt kommer att vara i behov av vård och omsorg. Minskad
tillgång till arbetskraft är en annan. Hur ställer vi oss då till nya lösningar inom
e-hälsa och andra möjligheter?
Frågor som har diskuterats och behöver fortsätta att diskuteras är bl.a.: Vad skall
ingå i samhällets ansvar och vad är individens eget? Var går gränserna för ideell
respektive kommersiell välfärdsverksamhet?
Vilken roll vill/bör den framtida funktionshinderrörelsen ha, lobbyist, servicegivare till medlemmar, samarbetspart med samhället? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna, hur ser funktionshinderrörelsens analys inför framtiden ut? Ny storregion
och utökat geografiskt arbetsområde, vad betyder det och hur ser vi på det? Vilka
krav ställer det på funktionshinderrörelsen? Vad betyder europeisering och internationalisering av många frågor för handikapprörelsen? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna, vilken är funktionshinderrörelsens analys inför framtiden?
Material
Projektet som har finansierats genom bidrag från Habilitering och hjälpmedel,
Region Skåne, har producerat tre diskussionsmaterial och rapporter, till hjälp för
de organisationer som vill ta sig an framtiden.
Dessa finns tillgängliga på HSO Skånes hemsida.
Deltagare
Lars Gustavson har varit projektledare. I projektet har ingått Sonja Jörgensen, Lena
Landin och Carina Stenkilsson från HSO Skåne, Carina Bergström Bång från Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB Skåne, Jan Linné
från HjärtLung länsföreningen Skåne, Lotta Lagerholm från Autism- och Aspergerföreningen Skåne och under de första mötena Gunilla Jarehult från Förbundet
Blödarsjuka i Sverige Södra regionföreningen.
Projektet avslutades våren 2014.
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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 hälsooch sjukvård.
- Utveckla kommunikationen med medlemsorganisationerna med användning av
de sociala medier som finns, och utveckla dessa.
I projektet utgår vi från tre olika faser:
- Hitta nya och utbilda företrädare från medlemsorganisationerna
- Ta fram verktyg och metodik för att utveckla kommunikationen
- Pröva formen för att fördjupa metodik- och kommunikationsverktyget i samverkan med Region Skåne
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 37 medlemsföreningar finns det närmare
40 000 medlemmar med funktionsnedsättningar. De områden som är prioriterade
är främst sjukvård, rehabilitering/habilitering, hjälpmedel, social omsorg samt stöd
och service.
Verksamheten bedrivs främst genom informationsmaterial, utbildningar, projektoch utredningsarbeten. Högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelse,
fastställer planer för handikappolitiska frågor, ekonomi och den övergripande
verksamheten.
Styrelsen 2014
Ordförande:

Sonja Jörgensen, FUB
1:e vice ordförande:

Lena Landin, FUB, med ansvar för tillgänglighet, habilitering och hjälpmedel samt
skola och utbildning
Ledamöter:

Sven-Olof Johansson, Attention
Annika Ralsmark, NHR
Gerd Winoy Mowitz, Mag- och tarmföreningen
Christine Fernström, HRF
Camilla Treldal, Astma- och allergi
Ersättare:

Peter Nilsson, Mag- och tarmföreningen
John Andersson, RSMH
Ingeborg Öster, Tandvårdsskadeförbundet,
Revisorer:

Kjell Nilsson, Revikonsult revisionsbyrå AB
Sven Wallander, Mag- och tarmföreningen
Ersättare:
Roland Svensson, NHR
Valberedningen:

Birgith Linde, PSO, sammankallande
Carin Nilsson, HRF
Christer Svensson, IFS
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Styrelsen

Ordförande

1:e vice ordförande:

Ledamot:

Sonja Jörgensen

Lena Landin

Annika Ralsmark

Ledamot:

Ledamot:

Sven-Olof Johansson

Camilla Treldal

Ledamot

Christine Fernström

Ersättare:

Peter Nilsson
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Ledamot

Gerd Winoy Movitz

Ersättare:

Ersättare:

Ingeborg Öster

John Andersson

Personal
HSO Skåne har kansli i Helsingborg. 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 handikappolitiska arbetet.
Lars Gustavsson har arbetat på deltid som projektledare för HSO Skånes projekt
Tankesmedjan. Han avslutade sin anställning 2014-09-30.
Thomas P Larsson ansvarar för intressepolitiken, ekonomi, samverkansorganisationen och administration.
Annette Svensson arbetar med administrativa arbetsuppgifter, register, utskick och
korrekturläsning som huvudarbetsuppgifter.
Carina Stenkilsson arbetar med HSO Skånes hemsida, tillgänglighetsfrågor, att ta
fram utredningsunderlag, information och vissa administrativa uppgifter. Carina
var sjukskriven sedan juni månad.
Emelie Rydberg var projektledare för projekt DOA, De offentliga arbetsgivarnas
ansvar.
Susanne Svensson var projektledare för projekt Redskapsboden, Från FN-konvention till vardagsverklighet.

Lars Gustavsson

Annette Svensson

Thomas Larsson

Emelie Rydberg

Carina Stenkilsson

Susanne Svensson
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Medlemmar och ombud 2014
Handikapporganisationerna i Skåne, HSO Skåne, är en samarbetsorganisation för
37 medlemsorganisationer som är verksamma inom Skåne. Dessa 37 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
Alfa-1 Sverige
Ombud:
Inger Ahlbin
Astma- och Allergiföreningen i Skåne län
Ombud:
Mona Nilsson och Jan-Erik Olsson
Ersättare:
Linda Andersson och Sari Olsson
Autism & Aspbergerföreningen Skåne
Inga uppgifter
Bröstcancerföreningen i Skåne
Ombud:
Christel Petersen och Eva Miller
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
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Döva och hörselskadade barn i södra Sverige
Ombud:
Magnus Röman
Förbundet Blödarsjuka i södra regionen
Ombud:
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
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Länsföreningen Skåne, HjärtLung
Ombud:
Krister Klemedsson, Torsten Bengtsson och Ingegerd Klemedsson
Ersättare:
Mikael Nissen och Janeric Sundberg
Hörselskadades distrikt Skåne
Ombud:
Inga uppgifter
Ersättare:
Carin Nilsson och Yvonne Mattsson
ILCO
Tarm- uro- och stomiförbundet Skåne
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:
Kjell-Åke Persson och Rolf Mattisson
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Parkinson Skåne
Ombud:
Björn Lundgren
Personskadeförbundet RTP Skåne
Ombud:
Marianne Möllerstedt Persson och Per Jakobsen
Ersättare:
Ingrid Persson
Psoriasisförbundet i Skåne län
Ombud:
Birgith Linde och Solveig Bååth
Reumatikerdistriktet i Skåne
Ombud:
Anita Bryniel och Leif Schrewelius
Ersättare:
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
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Epilepsiföreningen i Skåne
Ombud:
Anita Levin och Wiveca Jönsson
Ersättare:
Agneta Fjelkner
Tandvårdsskadeförbundet Malmöhus
Ombud:
Jytte Bengtsson, Ingrid Åström och Ingeborg Öster
Vuxendöva i Skåne
Ombud:
Krister Weidenmark
Ersättare:
Åke Trygg
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Ekonomi
HSO Skånes omsättning var under 2014 drygt fem 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 blandad
förvaltning i banksparande, likviditetsfond och obligationer. Räntesatserna på de
svenska bankerna har minskat under året. Med anledning av detta har ränteintäkterna minskat något.
HSO Skåne har under 2014 fått ett överskott. Detta överskott beror till största
delen av minskade personalkostnader, bland annat på grund av långtidssjukskrivning.
Under 2014 hade vi en lägre personalstyrka, jämfört med tidigare år.
Överskottet kommer att användas till personalförstärkningar under 2015.
Viss översyn och utvärdering av våra verksamheter är ständigt pågående, för att
mäta insatt tid och resurser, i förhållande till det funktionshinderpolitiska resultatet. Det innebär också ett ansvar för styrelsen att vidta åtgärder för att uppnå en
god ekonomisk balans.
Vår ambition är att spela en viktig roll i det funktionshinderpolitiska utvecklingsarbetet i Skåne och inom Region Skåne.
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Revisionsberättelse
Till föreningstämman i HSO Skåne, org.nr 843000-1027
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för HSO Skåne för år 2014.
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 2014 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 2014.
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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.
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 26 februari 2015
HSO Skåne			

Revikonsult Revisionsbyrå AB

Arne Andersson		
Föreningsrevisor		

Kjell Nilsson
Auktoriserad revisor
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