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 Omsorgsnämnden 

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för 
verksamhetsåret 2015 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja HSO Uppsala kommun 1 743 000 kr i bidrag för år 2015 varav 125 000 kr avser 
särskilt PRIO-projekt för brukarinflytande, 
 
att beviljat bidrag delutbetalas tre månader i taget i förskott,  
 
att  HSO Uppsala kommun innan första delutbetalningen inkommer med av förvaltningen 
efterfrågade bilagor till ansökan, 
 
att  HSO Uppsala kommun kvartalsvis inför delutbetalning 2-4 samt efter årets slut lämnar en 
fullständig redovisning till nämnden av vad beviljade medel använts till och  
 
att  HSO Uppsala kommun blir återbetalningsskyldig till nämnden i det fall beviljat bidrag 
använts till annat än föreningens drift och löpande  verksamhet för år 2015. 
 
 
Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 27 november 2014 fattade nämnden beslut om fördelning av 2015 
års bidrag till handikappföreningar. I samband med detta begärde HSO Uppsala kommun 
anstånd med sin ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2015. HSO inkom med sin ansökan 
den 19 december 2014. Omsorgsförvaltningen föreslår därför nämnden att fatta beslut om 
HSO:s ansökan på sitt februarisammanträde. Kvar av handikappbidraget att fördela för 2015 
finns 1 743 000 kr. Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja HSO i Uppsala kommun denna 
bidragsumma.  
 
 
 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Ärendet 
Med den ansökan som HSO lämnat in om handikappbidrag 2015 så föreslår förvaltningen att 
omsorgsnämnden beviljar HSO i Uppsala kommun handikappbidrag för år 2015 om  
1 743 000 kronor varav 125 000 kr avser särskilt PRIO-projekt för brukarinflytande. Den 
föreslagna bidragstilldelningen är densamma som föregående år.  
 
HSO Uppsala kommun befinner sig i dagsläget i en svår ekonomisk situation och har uttryckt 
sin avsikt att söka extra medel hos kommunen för att klara sin ekonomi. Den bidragsansökan 
som är inlämnad till omsorgsnämnden avser endast föreningens kostnader för den löpande 
verksamheten 2015. Frågan om extra tilldelning av medel prövas inte av omsorgsnämnden 
utan en sådan ansökan måste i så fall ställas till kommunstyrelsen. 
 
HSO har ännu inte lämnat in samtliga bilagor till sin ansökan. Omsorgsförvaltningen föreslår 
att krav ställs på HSO att inkomma med dessa bilagor innan första delutbetalningen av 
beviljat bidrag genomförs.  
 
 
Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
 
 
Bilagor: 
 

1. HSO:s ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2015 
2. Skrivelse från HSO om föreningens ekonomiska situation 

 
 
 
 
 
 



Uppsala 
• " K O M M U N 

N Ä M N D E N F O R H A L S A O C H O M S O R G 

" U P P S A L A K O M M U N 
NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

„ 2014 -12-19", „ ^ 
NHO 

bilaga 

1(5) 

Ansökan om bidrag för handikappföreningar 2015 

Sökande förening/organisation 

UPPSALA KOMMUN 
OMSORGSNÅMNDEN 

2015 -01- 0 2 
/ ' JH ' h tT J~5 -60X2 

YP. >® >,•>,-. [gg / 

Föreningens/organisationens namn Riksorganisation Organisationsnummer 

Besöksadress 

Eventuell c/o adress 

Postadress (om annan än besöksadress) Postnummer och ort 

E-postadress till föreningen Telefon 

0 / 2 'S^Ori O O 
Webbadress 

Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 

Totalt varav kvinnor 

3 5 YV\ ed i Q ren / / \ ® a C 
varav män 

Antal anställda föregående och innevarande afr| samt tjänstgöringsgrad 

Totalt JO IH 4 2 CH.2S ftfArtSfj varav kvinnor 

ÄÖl3£q / s b p ( K A e x ) 20 )3 ^ 5 

varav män 

2(913 7 H C U 9 I ^ 8 
Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda 

Totalt 

i verksamheten 

varav kvinnor varav män 

Antal personer i styrelsen 

5 

varav kvinnor 

ti 

varav män 

7 

Ansökan bidrag 

Bankgiro/plusgirokonto 

£ 8 5 ^ 6 ^ - t 

Föreningen ansöker om totalt 

3L H 3 0 OÖ)6> kr 
Ansökan avser 

H 1 år Z l 3 år Ar 1 kr År 2 kr År 3 kr 

Kontaktperson 
Kontaktperson 

Fred ni LdrsFon 
Telefon dagtid 

E-postadress 

FRCbRt K i- D F u P f t o U u c T l O f U . s e 
Styrelsen och revisor 
Ordförande 

Fr erl ni Lgf^on 
E-postadress 

se Kon 
Telefon 

Telefon 

Sekreterare 

upjcssckJC \J(X [ i S 
E-postadress 

d \J v^rj ? fru die 
Kassör E-postadress Telefon 

Revisor 
rveviaui y 

Maud rfunr/^l/l^ 

E-postadress 

(A46tu.d * ^unclavill FD 
ri 

Telefon 

. C G kw 

Rev. 2014-09-09 
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Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal nämnd, 
projektbidrag etc.) 

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 

/ 
/ 

/ 

s 
X 

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

/ 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

/ / 
/ 

/ 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till  
Verksamhetsbidrag 

HSO af elLiAbreGsepQuHsltl c o d i / v u rtrshr^hv+-
Gc\ nnax be Köfyjd fy {fyk kfih(UKCipf£&r&n<y\£jarfa 
f Upp s ^ l ^ "^oku ^ IÄAA, -

x erbfud /v\e O&ifysfa r e <n f/v^a/n fy Mo^cS Ickäkp 
Kah£*V vice / -eKonowx \ha nFe^^<j ^ 

f i o l . ' +7rfS fe £ a ® ( 1/ b e ^ b f 

KdriSfy Y> ro]ek± sKSöiAx " B r u b r d e . I f A ^ - G ^ w / 

Utvecklingsbidrag 

HSO (Jp/>s*J^ Kotorutt^v a®e< / ci-ff- Q*i?h5(tÄ t 

€ w ombudsman p r f 1 0 0 j ö f y X c f e w f 5 ^ r ° r / " 

S o m .fri o i U S I" V-hdw ZO fy. 

Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
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Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta bidrag hos nämnden för hälsa och omsorg 
Varav eventuell finansiering från annan 

Se hnl*~e)e\ \ IDF0! STO Wblr crrrD ooo 

//983 ooo °lHg()bo 13 • o o O 

12 0 oo o 2 2 o OÖÖ 

-c i/i 0 

O
 

cn 
.fy 12T Ooo J2ST ooo 

Summa: 'åHffoob Zj3Q öoO I D ? ? DO 0 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Verksamhetsplan (för nästkommande år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag. 

Datum Underskrift Ordförande Namnförtydligande 



B u d g e t 2015 

I n t ä k t e r 
Medlemsavgifter 55 000 
Samverkansstöd ff^ffmi <2 D # * T 0*>& 
Intäkt städ 65 000 
Försäljning av tjänst 15 000 
Statligt lönebidrag 922 000 

S u m m a i n t ä k t e r : -3^57-000 3 'M 2 - O O O 

K o s t n a d e r 
HCK-skolan 1 000 
Driftskostnader 130 000 
Lokalhyra 600 000 
El 20 000 
Städ 135 000 
Övr. Lokal 6 000 
Förbrukningsmaterial 35 000 
Resekostnader 5 000 
Data, telefoni 20 000 
Företagsförsäkring 12 000 
Medlemsavgifter 2 000 
Auktoriserad revisor 40 000 
Redovisningstjänster 50 000 
IT-tjänster 10 000 
Bankkostnader 2 000 
Övriga kostnader 15 000 

S u m m a k o s t n a d e r e x k l . l öne r : 1 083 000 

Pe rsona l kos tnade r 
Löner , inkl sociala avgifter, semesterersättning, individuella pensioner 1 550 000 
Friskvård 9 000 
Ombudsman 500 000 

S u m m a l ö n e r 2 059 000 

To ta l t s u m m a k o s t n a d e r 3 142 000 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 
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Uppsala 20140928 

Ansökan om fortsättning av 

Delprojekt: Brukardeltagande/inflytande i PRIO-satsningen, år 2 

Handikappföreningarna erhöll 2014 medel för att organisera brukarföreningar för psykisk hälsa så att 

de aktivt kunde delta i arbetet som pågår mellan kommun och landsting gällande samverkan för 

personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Brukarföreningarnas inflytande och delaktighet 

på alla nivåer betonas av regeringen i PRIO-satsningen för 2012 - 2016. Kraven från regeringen har 

för varje år ökat vad det gäller PRIO och brukarmedverkan. Det betyder att ytterligare medel til l HSO 

för 2015, för att möjliggöra brukarinflytande på alla nivåer inom psykiatrin, är nödvändigt. 

Bakgrund 

Under 2012 till och med 2014 har föreningarna deltagit i arbetet med Överenskommelsen om 

samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län. Föreningarna har 

regelbundet träffat närvårdskoordinatorerna för psykiatri, Uppsala kommun - Landstinget i Uppsala 

län, för att delta i arbetet med överenskommelsen. På nationell nivå betonas brukarinflytande 

kraftfullt. Redovisning av PRIO-arbetet i HSO Uppsala kommun första halvåret 2014 finns i en separat 

handling. 

Ökat brukarinflytande betyder att organiserandet av föreningarna kräver större insatser av HSO 

Uppsala kommun. Som största kommun med 60 procent av befolkningsunderlaget är det avgörande 

för både landstinget och övriga kommuner att krav och prestationer uppfylls av Uppsala kommun för 

att PRIO-medel ska erhållas. 

Syfte 

Syftet med projektet är möjliggöra brukarföreningarnas medverkan och inflytande i arbetet med 

PRIO-satsningen både gällande grundkrav och prestationer. Projektet ska tillvarata 

brukarföreningarnas exklusiva kunskap om individens behov av stöd och insatser vid psykisk 

funktionsnedsättning. Erfarenheterna och kunskaperna som finns hos föreningarna ska delges 

Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län. Brukarföreningarnas kompetens om 

brukarinflytande ska öka med ett samarbete med NSPH på nationell nivå. 

Metod 

A Projektet ska tillsammans med Uppsala kommun och Uppsala läns landsting ta fram en 

handlingsplan med konkreta mål om hur brukarinflytande kan se ut på inflytandets alla 

nivåer. 

• Projektet ska regelbundet, ca 1 - 2 gånger per månad, träffa föreningarna. 

• Projektet ska regelbundet organisera möten för dialog mellan föreningarna och 

kontaktpersonerna för PRIO i Uppsala kommun och landstinget. 

• Projektet ska dokumentera erfarenheter och kunskaper i aktuella frågor utifrån arbetet med 

uppföljningar och handlingsplaner. 



• Projektet ska samarbeta med Hjärnkoll, Brukarnas Revisionsbyrå, NSPH och brukarnätverket 

beroende. 

• Projektet ska samarbeta med Regionförbundets grupp för kontaktpersoner gällande PRIO. 

• Projektet ska delta i psykiatrins divisionsråd. 

Sammanfattning från år 2014 och vad det betyder för det fortsatta arbetet: 

• Kommunikationen mellan brukarorganisationema och kommunerna i Uppsala län och 

Uppsala läns landsting har ökat i jämförelse med tidigare år och ska fortsätta med minst 

samma omfattning. 

• Antalet aktiva brukare i PRIO-arbetet har ökat. Nu består gruppen av ca 17 aktiva brukare 

från hela länet. Av dessa är det tio från Uppsala kommun. Gruppen kan och bör fortsätta 

• Kunskapen om PRIO och om verksamheterna i kommunerna och landstinget har ökat i HSO:s 

arbetsgrupp. Gruppen behöver följa det fortsatta kunskapsläget om särskilda satsningar 

inom psykiatrin så att brukarinflytande kan ske i så stor utsträckning som möjligt. 

• Utsedda representanter från gruppen har deltagit i arbetet med handlingsplanerna och 

uppföljningar och det ska fortsätta under 2015. 

• Kontakter med kommunerna i länet och Regionförbundet har utvecklats, vilket ska fortsätta. 

• Brukarnas revisionsbyrås verksamhet har växt och kontakter med dem är naturlig. 

• Hjärnkolls verksamhet fortsätter under 2015. Kontakter med dem liksom med NSPH behöver 

utvecklas. 

vaxa. 

Budget 

Personal: 330 t immar a 275 kronor 91000 

Administration, ekonomihantering 6 000 

Möteskostnader inkl. lokaler 3 000 

Kontorsmaterial inkl. internet/data/telefoni 4 000 

Arvoden, reseersättning 20 000 

Övrigt 1000 

Summa 125 000 



Fredrik Larsson, ordförande 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 



Protokoll för årsmöte den 27 maj 2014 med Handikappföreningarnas 

samarbetsorgan i Uppsala kommun 

Tid: kl 18 .30-20 .00 

Plats: Kungsgatan 64, Uppsala 

§ 1. Årsmötets öppnande 

Årsmöte t öppnas av o rd fö rande Fredrik Larsson. 

§ 2. Fastställande av ombudsförteckning 

M ö t e t beslutar 

At t fastställa ombudsför teckn ingen. Det f inns åtta närvarande o m b u d . Övriga elva 

närvarande är ej röstberät t igade. 

§ 3. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Kallelse har skett i behör ig o rdn ing enligt stadgar. Handl ingarna har kommi t senare än 

vad som föreskrivs i stadgarna. Mö te t beslutar 

At t kallelsen har ut lyst i behör ig ordning. 

§ 4. Fastställande av dag- och arbetsordning 

M ö t e t beslutar 

At t faststäl la dag- och arbetsordningen med en ändr ing: at t behandla revisorernas 

berät te lse, punkt 8 före punkt 7. 

A t t göra e t t t i l lägg på punkt 17: om färdt jänsten. 

§ 5. Val av mötesfunktionärer 

M ö t e t beslutar 

a) at t t i l l o rd fö rande välja Sonja Calais van Stokkom 

b) a t t t i l l sekreterare välja Elisabeth Axberg 

c) at t t i l l två justerare välja Bo Wedin och Natalie Colombo 

d) at t t i l l två rösträknare välja de utsedda justerarna 



§ 6. Behandling av styrelsens verksamhets berättelse 2013 

M ö t e t behandlar styrelsens förslag t i l l verksamhetsberät te lse för 2013 och godkänner 

den men med fö l jande juster ingar: 

s. 3 rubr ik Hjä lpmededelsrådet , första meningen ska vara fö l jande: Hjälpmedelsrådet 

bestod av representanter från varje HSO i länets kommuner (utom Knivsta och 

Älvkarleby) och HSO i Uppsala län. 

s. 5 rubr ik Föreningsservice, sista meningen ska vara: Serviceverksamheter och lokalvård 

sköttes av en särskild förvaltningsenhet, kallas Södertull, som drevs av HSO i Uppsala län 

gemensamt med HSO Uppsala kommun. 

§ 8. Behandling av revisorernas berättelse 

M ö t e t t o g del av revisorernas berättelse som Maud Sundqvist, fö r t roendeva ld revisor, läser 

upp: 

Bolagen och föreningen har tillsammans gått med underskott under flera år. Vid årsslutet 

2013 uppstår då frågan hur föreningens och bolagens ställning (dvs tillgångar och skulder) 

är. En av de frågor som är viktiga är värdet på de fordringar och skulder som finns mellan 

bolagen och föreningen. En viktig ingrediens i värdet på bolagen är hur verksamheten artar 

sig under 2014. På grund av den osäkerhet som fortfarande är så föreslås att bolagens 

stämmor hålls senare under juni. För att bolagens resultat och ställning på rätt sätt ska 

kunna återspeglas i föreningen föreligger inget bokslut ännu. 

I revisorernas berättelse f inns inget om ansvarsfr ihet för styrelsen fö r 2013. 

M ö t e t beslutar 

A t t lägga berättelsen t i l l handl ingarna. 

§ 7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse 

Ordförande Fredrik Larsson rapporterar om det arbete som pågår för at t skapa 

ordn ing i HSO:s ekonomiska rut iner. M ö t e t beslutar 

At t behandl ing av styrelsens förslag t i l l förval tn ingsberät te lse fö r 2013 ska bordläggas 

t i l l e t t p lanerat extra å rsmöte . 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 

M ö t e t beslutar 

A t t f rågan om ansvarsfr ihet för styrelsen fö r 2013 ska bordläggas t i l l et t p lanerat extra 

årsmöte. 

§ 10. Val av styrelse och ersättare 

M ö t e t beslutar 

a) at t t i l l o rd förande för e t t år välja Fredrik Larsson 

b) at t t i l l s tyre lse ledamöter på två år välja Inger Hjelte och Ingor Lind. På et t år, 

fyl lnadsval, väljs Fredrik Göransson. 
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c) at t t i l l styrelseersättare på e t t år välja Gunilla Ekholm, Catharina Drougge och Astr id 

Mäki ta lo . 

De ledamöter som ingått i styrelsen 2013 och har bl iv i t omvalda kan få avgå vid det 

planerade extra å rsmöte t om styrelsen 2013 inte bevil jas ansvarsfr ihet. 

§ 1 1 . Val av revisorer och ersättare för ett år 

M ö t e t beslutar 

At t som auktor iserad revisor välja företaget PWC och som fö r t roendeva ld revisor välja 

Maud Sundqvist. Ersättare fö r auktor iserad revisor utses av PWC. Val av ersättare fö r 

fö r t roendeva ld revisor hänskjuts t i l l et t extra årsmöte. 

§ 12. Val av 2 representanter till Förvaltningsstyrelsen Södertull (föreslås att de utses av 

styrelsen). 

M ö t e t beslutar 

At t styrelsen ska utse två representanter t i l l Förvaltningsstyrelsen Södertul l . 

§ 13. Val av övriga representanter 

M ö t e t beslutar 

At t hänskjuta val av övriga representanter t i l l styrelsen. 

§ 14. Val av valberedning 

M ö t e t beslutar 

At t utse Finn Hedman, Bjarne Wester och Pia-Maria Hammar l ing t i l l valberedare. Finn 

Hedman utses t i l l sammankal lande. 

§ 15. Styrelsens förslag 

Inga förslag f rån styrelsen f inns att behandla. 

§ 16. Behandling av inkomna motioner 

Inga mo t ione r f inns at t behandla. 

§ 17. Programfrågor 

Styrelsen har planer på at t bjuda in part ierna på öppna möten i august i . Förändringar 

pågår gäl lande kommunens färdt jänst . Bestäl lningscentralen behålls i kommunens regi. 

Taxorna k o m m e r at t höjas. De kommer at t beslutas i kommunfu l lmäk t ige fö rmod l igen 

under hösten. 

§ 18. Eventuellt (uttalanden; meddelanden;) 

Det f inns inga at t ta stäl lning t i l l . 
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§ 19. Avslutning 

M ö t e t avslutas. 

Sonja Calais van Stokkom, mötesord fö rande 

Elisabeth Axberg, mötessekreterare 

>A)di&Ajfy U f a J ^ 

Natal ie Colombo, justerare 

Bo W e d i n , justerare 

ZCfa kl fy 



Röstlängd 
Sonja Calais van Stokkom, DHR 

Natalie Co lombo, HRF 

Finn Hedman, Stroke 

Gunilla Marks ted t , Epi lepsi föreningen 

Bengt Oisen, OCD 

Bo Östen Svensson, SRF 

Bo Wed in , Neuro fö rbunde t 

Bjarne Wester , RTP 

Total t å t ta o m b u d . 

Övriga 

Inger Hjel te, styrelsen 

Fredrik Larsson, styrelsen 

Ingor Lind, styrelsen 

Hans Richter, styrelsen 

Claes Lindberg, styrelsen 

Fredrik Göransson, styrelsen 

Maud Sundqvist, revisor 

Anet te Nyberg-Grau 

Vivian W o l l m o 

Pia-Maria Hammar l ing 

Elisabeth Axberg, anstäl ld 



H a n d i k a p p f ö r e n i n g a r n a s s a m a r b e t s o r g a n i U p p s a l a k o m m u n 

Å r s b e r ä t t e l s e 2013 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Uppsala kommun avger 
härmed sin årliga berättelse för tiden 1 januari-31 december 2013. 

I berättelsen förekommande förkor tn ingar förtydligas i Appendix 1 på sista sidan. 

KHR 
HSO var med i Uppsala kommuns handikappråd, som bestod av fem ledamöter från 
HSO och fem ledamöter från NHO samt ersättare. Rådet sammanträdde fyra gånger. 
Från och med januari 2013 består rådet av fem ledamöter och fem ersättare från ett 
antal olika nämnder samt lika många från HSO (ett halverat antal representanter från de 
politiska partierna jämfört med 2012). Ordförande i rådet är ordföranden i NHO. Vice 
ordförande är HSOs ordförande. Rådet fick bland annat information om - och framförde 
synpunkter på - viktiga projekt i kommunen såsom planering av gaturummet, 
ombyggnaderna av å-rummet och studenternas idrottsplats, kommunens drogpolitiska 
program med mera. I oktober anordnade rådet en temakonferens på temat Det goda 
livet, där stort fokus låg på ett antal berättelser från medlemmar i HSOs föreningar om 
hur de upplever sin vardag i Uppsala kommun. 

LÖK 
I oktober 2011 anordnade kommunen en uppstartskonferens för den så kallade LÖK-
Drocessen. Syftet var att förnya en överenskommelse från början av 2000-talet om 
»amarbete mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Initiativet kom från 
Udrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg. 

Projektet leddes av processledare från Uppsala föreningsråd och kommunen. 
HSO har sedan starten medverkat aktivt i ett antal dialogmöten och under 2013 
slutfördes arbetet med en överenskommelse efter en remissrunda ti l l alla 
föreningar. Överenskommelsen antogs av kommunfullmäktige och signerades av flera 
föreningar - bland andra HSO - i januari 2014. 

KÖK (Projekt Kunskapsökning av kognitiva hjälpmedel) 
Kognition är ett sammanfattande ord för människans förmåga att lära, tänka och 
bearbeta information i hjärnan. Kognitiva hjälpmedel underlättar för den enskilda 
människan att fungera utifrån dessa förmågor. 

Under året avslutade HSO det tvååriga projektet KÖK. Projektet utbildade en grupp 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar om kognitiva hjälpmedel. En 
utbildning var i form av en studiecirkel, Ordning och reda, som gick i två omgångar. 
Dessutom gavs en tvådagars kurs på PROs folkhögskola i Gysinge. En brukarföreläs-
ning om teknikstöd resulterade i ett fortsatt samarbete med Infoteket för funktions
hinder på Kungsgärdet. Under året föreläste två brukare på Infoteket vid två tillfällen. 

Kognitivt stöd ingår även som stöd vid kommunikation för personer med 
utvecklingsstörning. Personal behöver kunskap om olika tekniker för att ge 
användaren hjälp att förstå sin omgivning och förmedla sin vilja. Projektet genomförde 
därför en studie om vilket logopedstöd som fanns i daglig verksamhet och i boenden 
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med särskild service i Uppsala kommun. Resultatet var nedslående. Möjligheten att 
använda Habiliteringens resurser vad det gäller logopedstöd utnyttjades minimalt. 
Projektet slutredovisades i december 2013 ti l l kommunen via KHR, varvid kommunen 
lovade att återrapportera om sina åtgärder t i l l hösten 2014 . 

Arbetsgrupp för ökad delaktighet 
Sverige har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med 
funktionsnedsättningar, där det fastslås en rad viktiga åtaganden för Sverige och 
därmed även för Uppsala kommun. För att säkerställa att konventionen blir verklighet 
krävs ett omfattande arbete och mycket nytänkande. År 2012 bildades en grupp ledd 
av kommunens tillgänglighetssamordnare med representanter från HSO och 
representation från politiken i form av några kommunalråd och ledamöter från NHO. 
NHO fick kommunstyrelsens uppdrag att ansvara för arbetet, som sedan år 2013 
överläts på gruppen och som ska förankras i olika nämnder och bolag. Arbetet ska i 
slutändan utmynna i att kommunfullmäktige beslutar om en plan för konventionens 
genomförande i Uppsala. 

En viktig del i arbetet är att ta fram ett handikappolitiskt program för Uppsala 
kommun, vilket HSOs årsmöte ställt sig positivt t i l l i samband med en tidigare motion. 
För att ett sådant program inte bara ska bli en hyllvärmare arbetade gruppen med 
tonvikt på metoder för uppföljning av fattade beslut och fastställda mål. Gruppen 
påbörjade även arbete med att ta fram en verktygslåda med användbara verktyg för att 
uppnå full delaktighet och tillgänglighet. Som exempel kan nämnas faktablad om olika 
typer av funktionsnedsättningar samt en konsekvensanalys som ska användas 
inför viktiga beslut och projektplaneringar. 

Projekt Förstärkt brukarmedverkan 
Brukarmedverkan och brukarinflytande har allt mer diskuterats i funktionshinder
rörelsen i länet och kommunerna. Rörelsen kräver att brukare få vara med att utforma 
och styra den egna insatsen och kunna påverka de insatser som ges. Brukarinflytande 
eftersträvas på fler nivåer än den individuella. På verksamhetsnivå gäller det 
brukarnas krav på kvalitetsutveckling av vård och stöd, tex. med hjälp av 
brukarrevision och brukarråd. Även på systemnivå behövs fler möjligheter t i l l 
brukarmedverkan, tex. vid upphandlingar och då policys och riktlinjer ska tas fram 
och implementeras. 
Branschorganet SKL ser brukarmedverkan som mycket angeläget Uppsala län erhöll 

stimulansmedel från SKL för att intensifiera arbete med förstärkt brukarmedverkan 
under 2013 och 2014. Arbetet leddes av regionförbundet och lade fokus på LSS-
området Satsningen gällde dock även organisation av brukarmedverkan inom SOL-
området. Då det inte var effektivt att arbeta samtidigt med alla tre nivåer prioriterades 
brukarinflytande på verksamhetsnivån eftersom brukarinflytandet verkade fungera 
bättre på individnivån. Det bedömdes vara extra viktigt att nå ut t i l l chefer som kan 
vara ovana att tänka kring brukarmedverkan. 
Projektet identifierade olika typer av redan befintliga grupper där brukare borde 

finnas med. Ett angeläget problem att lösa var att hitta former för hur ideella 
organisationer och människor som redan har det ansträngt i vardagen ska kunna 
medverka. Medlemmar behövde förstå vad brukarinflytande är. 
Tyvärr valde regionförbundet att inte arvodera HSO för personal inom projektet 

utan att istället låta egen anställd personal arbeta med detta. HSO bevakade 
därför detta på samma sätt som övriga externa projekt i sitt intressepolitiska arbete. 
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Färdtjänst 
I slutet av år 2013 träffade HSO-representanter kommunens nya färdtjänstchef för att 
etablera ett samarbete. Uppsala kommun står i begrepp att upphandla nytt 
färdtjänstavtal och besluta om ny prismodell för färdtjänstresorna. Ett första uppdrag 
blev att lämna synpunkter på upphandlingsunderlaget för resor med specialfordon. 

PRIO 
Arbetet med PRIO, plan för riktade insatser för personer med psykisk ohälsa, som pågått 
i flera år, fortsatte under året. Planarbetet finansierades med statliga stimulansmedel ti l l 
landsting och kommuner för insatser mot psykisk ohälsa. PRIO-arbetet betonade att 
brukarinflytandet ska öka och i Uppsala kommun fick HSO ansvar för att organisera 
brukarföreningarnas medverkan. Psykiatribrukarföreningarna har i flera möten med 
Uppsala kommun tagit del av överenskommelsen och handlingsplaner och lämnat 
synpunkter som mottagits tacksamt. HSO har samarbetat med brukarnätverket för 
psykisk hälsa/NSPH i Uppsala län. Det ledde ti l l ett samarbete även med HSO i Uppsala 
län. 

Inför 2014 har regeringen ökat kraven på brukarinflytande i arbetet med psykisk 
ohälsa för att landsting och kommuner ska få del av stimulansmedel. HSO i Uppsala 
kommun sökte därför särskilda projektmedel för 2014, vilket beviljades. 

LSS-frågor 
På HSOs uppdrag arbetade FUB tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen på att 
motarbeta att LSS i praktiken urholkas. Kontakter upprättades med tjänstemän på HVK 
och politiker i NHO; studiebesök på dagliga verksamheter gjordes och samtal fördes med 
berörd personkrets och anhöriga/närstående. Under året har FUB mött alla utförare 
inom daglig verksamhet och boende minst två gånger; inför mötena förbereddes frågor. 
Flera skrivelser har gått t i l l NHO och flera debattartiklar har publicerats i UNT. FUB 
medverkade även i LSS-frågor i andra medier. FUB var med i Regionförbundets satsning 
på inflytande för personer med stöd enligt LSS. 
HSOs höstmöte den 28 november antog ett uttalande om LSS, som sändes t i l l olika 

instanser i Uppsala kommun, t i l l medlemsföreningarna och til l media. 

Personligt ombud 
Efter att HSO år 2009 vann kommunens konkurrensupphandling av verksamhet med s.k. 
Personligt ombud för uppsalabor med psykiska funktionsnedsättningar har 
verksamheten drivits i ett av HSO helägt bolag, HSO Visst AB, och så skedde även under 
år 2013. Bolaget hade fyra personer på sin lönelista. 

Hjälpmedelsrådet 
Hjälpmedelsrådet bestod av representanter från varje HSO i länets kommuner (utom 
Knivsta och Älvkarleby). Syftet är att gemensamt bevaka vad som händer inom området 
tekniska hjälpmedel i Uppsala län och utbyta erfarenheter. Rådet är i första hand inriktat 
på kommunala hjälpmedel men bevakar även hjälpmedel inom landstingets 
hjälpmedelsområde. Rådet har också regelbundna kontakter med HUL, hjälpmedel i 
Uppsala län. 
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Hjälpmedelsrådet skrev t i l l NHO och ÄLN för att uppmärksamma avsaknaden av en 
utställningslokal och en visningslägenhet vid HULs lokaler. NHO beslöt att utreda frågan 
i avsikt att tillgodose behovet. 
Under året slutfördes arbetet med en gemensam hjälpmedelspolicy för Uppsala 

län. 
Under året hade rådet tre sammankomster. Rådets sammankallande var Hans Richter 

och dess handläggare Anne-Charlotte Nyqvist. 

QSF 
Samarbetsorganet sökte i februari 2012 projektmedel från arvsfonden för tre 
verksamhetsår för ett arbetsmarknadskoncept, kallat QSF, med syfte att skapa 
egenförsörjning och motverka arbetslöshet hos funktionsnedsatta unga vuxna i 
åldersgruppen 18-30 år. Medsökande var Uppsala kommun, Regionförbundet Uppsala 
län (FOU), RBU Uppsala län och Fyrisgården. Arbetsförmedlingen i Uppsala medverkade 
som samarbetsorganisation. Uppsala kommun/UAN beviljade HSO Uppsala kommun 
samverkansmedel ti l l en förstudie. 

En kort bakgrund för QSF: Det finns ett omfattande behov att skapa möjlighet för 
många grupper arbetssökande t i l l arbete och egenförsörjning. Målgrupp för QSF är 
unga vuxna arbetssökande (18-30 år) med någon form av funktionsnedsättningar. QSF 
utgår från en brukarstyrd samordning och partnerskap mellan aktörer och 
intressenter som en förutsättning för att skapa verkstad och nytänkande kring nya 
verksamhetsformer. QSF ska betraktas som en plattform för samverkan mellan 
arbetsmarknadsaktörer. 
Brukarmedverkan byggs kring QSF-grupper som bildas av deltagare inom 
funktionshinderrörelsen, samt från arbetsförmedling, berörda kommuner och 
Habiliteringen inom landstinget. QSF-grupperna blir beställare och kravställare av 
tjänster och hur dessa ska utföras. 

QSF-ambassadörer ur målgruppen ger som anställda i projektet en trovärdig 
förankring, information och kommunikation såväl internt hos brukare, som externt i 
samhället specifikt hos potentiella arbetsgivare (jämför "Attitydambassadörer" hos 
projektet [Hjjärnkoll samt "Brukarinflytandesamordnare - BISAM"). 
Målet för QSF är att utifrån ett brukarperspektiv och med en aktörsamverkan skapa 
egenförsörjning och möjligheter för alla att utifrån sina förutsättningar starta företag, 
alternativt erhålla och behålla förvärvsarbete, kompetensutveckla sig samt att kunna 
byta anställningar. 

Arvsfonden inhämtade under maj 2013 kompletterande informationer från HSO i 
Uppsala kommun om formerna för genomförandet. I oktober 2013 meddelade 
arvsfonden att den inte beviljat medel t i l l QSF. 

Europeiska Socialfonden, ESF - för en inkluderande arbetsmarknad 
HSO i Uppsala kommun deltog i ett stort ESF-projekt med en förstudie som syftar t i l l att 
finna metoder att minska arbetslösheten i Uppsala län med hjälp av ESF-stöd för 
perioden 2014-2020. 
Regionförbundet var projektägare och samtliga kommuner i länet, landstinget, 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, länsstyrelsen, samordningsförbundet och 
migrationsverket ingick. Länsprojektet ingick i en större helhet med fem län i region 
östra Sverige. 
Förstudien syftade ti l l att föreslå en väl förankrad strategi för att starta, genomföra och 

impiementera metoder som minskar arbetslöshet och att skapa ett forum för 
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information och planering kring frågor därom. Studien ska fortsätta under år 2014 med 
bland annat workshop kring olika spår, unga, sjukskrivningsprocessen, integration och 
55+. 

Närvårdsteam 
Samarbetsorganet företräddes i ledningsgruppen för ett närvårdsteam för neuropsykia
triska funktionsnedsättningar från och med dess start den 1 december 2013. 

Ekolnsnäs 
HSO övertog kontrakt för föreningsgården Ekolnsnäs i mitten av 2011. Tanken var och 
är att på sikt utveckla gården ti l l en kurs- och föreningsgård med hög användning. 
Socialt företagande och sysselsättning ska ges stort utrymme. 
Driften av gården sker sedan slutet av år 2011 genom ett av HSO helägt bolag, 

Föreningsgården Ekolnsnäs AB. 

Det stod under år 2013 emellertid klart att Ekolnsnäs ABs organisation och befintliga 
resurser inte förmådde att skapa den omslutning som tänktes från början. Den 
deltidsanställda verkställande direktören fick avsluta sin anställning i november och 
gården drevs på sparlåga resten av året. Arbete påbörjades med att finna ny 
organisation och få ti l l stånd de arbetssätt som tidigare beslutats. 

Föreningsservice 
Funktionshinderföreningarnas hus på Kungsgatan 64 inrymde arbetsrum för HSO i 
Uppsala kommun och HSO i Uppsala län samt ett tiotal föreningars personal, dessutom 
tre mindre samlingsrum, ett kök med stolar och bord samt ett "torg" lämpat för 
fikastunder och väntan. Lokalerna hyrdes av Akademiska Hus med HSO i Uppsala län 
som förstahandshyresgäst. Huset erbjöd en hel del praktisk och nyttig markservice ti l l 
HSOs föreningar, typ kopiatorer, datorer, sammanträdesrum, kök, möjligheter t i l l fika 
och förtäring, referenslitteratur, kylskåp, postfack, telefoner, toaletter, duschar och 
garderober. Högst upp i ett intilliggande hus, Kungsgatan 62, disponerade HSO och dess 
medlemmar en stor samlingslokal som rymde sextio personer. Serviceverksamheter 
och lokalvård sköttes av en särskild förvaltningsenhet, kallad Södertull, som från och 
med år 2013 drevs av HSO i Uppsala län enbart (dessförinnan gemensamt med HSO i 
Uppsala kommun). 

Finanser 
Resultaträkning och balansräkning redovisas separat. 

Året präglades redan från början av stora bekymmer med finanserna. HSO nödgades 
dra ner på lönekostnader och vidtog andra besparingsåtgärder för att komma i balans 
sedan Uppsala kommun utan varsel brådstörtat dragit in en stor del av sitt utlovade 
stöd. En del tidigare års transaktioner med HSO i Uppsala län med grund i 
samlevnaden i Funktionshinderföreningarnas hus med gemensam service inom ramen 
för Södertull tyngde också läget. De två samarbetsorganen utredde vilka fordringar 
respektive skulder de hade gentemot varandra. Vid årets slut återstod ännu en del att 
klarlägga. 

5 



Organisation 
Medlemmar 
Samarbetsorganet hade 33 medlemmar (föreningar). Medlemmarnas bestämmande
rätt i HSO utövades genom ombud/delegater på årsmöte och höstmöte. 
(Medlemmarnas namn listas i Appendix 2 i slutet av denna berättelse.) 

Årsmöte och höstmöte 
HSO höll årsmöte den 16 maj. Tretton medlemmar (föreningar) var företrädda med 
varsitt röstägande ombud. 
Sedvanligt höstmöte (formellt ett extra årsmöte) hölls den 28 november. Tio 

medlemmar deltog med varsitt röstägande ombud. 

Förtroendevalda 
Styrelsen hade under året följande ledamöter: 

Inger Hjelte 
Fredrik Larson (ordförande) 
Ingor Lind 
Claes Lindbergh (17.5-31.12) 

Styrelsen hade under året följande ersättare: 
Fredrik Göransson 
Uno Lund (17.5-31-12) 

Styrelsen sammanträdde vid åtta tillfällen. 

Revisorer: Maud Sundqvist 
auktoriserade revisorn Karl Nordstedt (17.5-31.12) 

Valberedare: Finn Hedman samt Astrid Mäkitalo (17.5-31.12) 

Extern representation 
HSO har under året varit representerat i handikapprådet, samverkansgrupper med 
nämnder m.m. Utöver detta har följande representationer förekommit: 
Uppsala kommuns trafiksäkerhetsråds årsmöte: Hans Richter 
Uppsala Föreningsråd: Ingor Lind 
ABF Uppsalas årsmöte: Lars Persson 
Samarbetsorganet har även varit representerat vid konferenser ordnade av 
kommunen, riks-HSO och annat, liksom i de projekt som beskrivs ovan. 

Avlönad personal 
Elisabeth Andersson, kanslist (1.1-31.5) 
Maria Gunnarsson, handläggare (utlånad t i l l Visst AB), halvtid 
Arkan Kanaan, lokalvård, halvtid (plus 10 % åt Ekolnsnäs) 
Gunilla Lundell-Delin, fakturering och föreningsstöd, 75 % 
Lars Persson, ombudsman, 10 % 
Karin Sagrén, information, datorer och internet, 50 % 
Anne Svensson, reception, kanslist (1.1-30.4) 
Göran Frank, vaktmästarassistent (placerad på Ekolnsnäs), heltid 
Lars Jönsson, vaktmästare (placerad på Ekolnsnäs), halvtid 

Bengt Munktelius (1.1-16.5) 
Hans Richter (vice ordförande) 
Maria Wik 

Bengt Munktelius (17.5-31.12) 
Nils Rönnbäck (1.1-16.5) 
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Dotterbolag 
HSO ägde två aktiebolag: 
Föreningsgården Ekolnsnäs AB med uppgift att sköta föreningsgården Ekolnsnäs, 
belägen vid sjön Ekolns norra strand i Graneberg i södra Uppsala. 

HSO Visst AB med uppgift att svara för av Uppsala kommun beställd verksamhet med 
s.k. Personligt Ombud, en hjälpservice för uppsalabor med psykiska funktionsned
sättningar. HSO Visst hade arbetsplatser två trappor upp på Kungsgatan 64 
(Funktionshinderföreningarnas hus) i Uppsala. 

Bolagen redovisar separat. 

SLUTORD 
År 2013 blev inget vanligt år för HSO Uppsala kommun. De kraftigt minskade 
bidragen från kommunen i januari medförde stora omställningar. Dessa 
komplicerades av ett parallellt arbete med att skapa nya rutiner för ekonomi och 
bokföring - ett arbete som kommer pågå långt in på 2014. En annan stor förändring var 
att ombudsmannatjänsten drogs ner t i l l tio procent och att styrelsen beslöt att avvakta 
med nyanställningar. 

TACK! 
Styrelsen tackar alla som på olika sätt, såväl ekonomiskt som personellt, bidragit t i l l att 
vi kunnat genomföra en hel del verksamhet, både intressepolitiskt och förenings
stärkande arbete inom handikapprörelsen. Att påverka och bevaka de beslut som 
inverkar på levnadsvillkoren för oss uppsalabor med funktionsnedsättningar är ett 
arbete där vi måste vara många. Vi ser nu fram mot ett viktigt kommande valår och 
hoppas få än bättre möjligheter att stötta föreningar och samverka med kommunen. 

Styrelseledamöternas underskrifter 
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Appendix 1: Förkortningar 
FUB = Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörningar 
HCK = handikapp i centrum för kunskap (HSOs utbildningsanordnare) 
HUL = hjälpmedel i Uppsala län 
HVK = kontoret för hälsa, vård och omsorg (i Uppsala kommun) 
KHR = kommunala handikapprådet (i Uppsala kommun) 
KÖK = kunskapsökning om kognitiva hjälpmedel 
LSS = lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
LÖK = lokal överenskommelse (mellan U-a kommun och föreningslivet) 
NHO = nämnden för hälsa och omsorg (i Uppsala kommun) 
NSPH = Nationell samverkan psykisk hälsa 
PRIO = (statlig) plan för riktade insatser för personer med psykisk ohälsa 
QSF = kompetens - samhälle - företag 
RBU = Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 
SKL = Sveriges kommuner och landsting (paraplyorganisation) 
SOL = socialtjänstlagen 
UAN = utbildnings- och arbetsnämnden (i Uppsala kommun) 
ÄLN = äldrenämnden (i Uppsala kommun)  

Appendix 2 : Medlemmar 2013 
Epilepsiföreningen 
Afasiföreningen 
Astma- och Allergiföreningen 
FUB, Föreningen för utvecklingsstörda 
barn-, ungdomar och vuxna 
Föreningen Autism 
NHR, Neurologiskt handikappades 
förening 
Diabetesföreningen 
Reumatikerföreningen Uppsala-Knivsta 
RBU, Föreningen för rörelsehindrade 
barn och ungdomar 
RTP, Föreningen för trafik- och 
polioskadade 
H järnkraft 
Strokeföreningen 
Riksförbundet för social och mental 
hälsa, RSMH Club Lindormen 
HRF, Hörselskadades förening 
PSO, Psoriasisföreningen 
Bröstcancerföreningen 

Mun- och halscancerföreningen 
Tandvårdsskadeförening 
Hjärt- och lungsjukas förening 
Upplands stamningsförening 
Celiakiföreningen 
Föreningen Attention 
FMLS, Dyslexiföreningen 
DHR, Delaktighet - Handlingskraft -
Rörelsefrihet 
IFS - Schizofreniförbundet 
OCD-föreningen Ananke 
SRF, Synskadades förening 
Föreningen Balans Uppsala 
Ångestsyndromsällskapet 
RMT, Mag- och tarmsjukas förening 
Fibromyalgiföreningen 

Adjungerade föreningar 
Sveriges Dövas Förening 
Föreningen Verkstan RSMH 
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HSO Uppsala (kommun) 1(6) 
817602-5008 

Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2013-01-01-

2013-12-31 
2012-01-01-
2012-12-31 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

2 489 020 
761 141 

3 250 161 

4 575 288 
991 796 

5 567 084 

Rörelsens kostnader 
f"Y\/rino avtorno knctnaHor 
Ppr^nnplko^tnaripr 
1 C l O U I 1 Q 1 IXfe/011 l u U C l 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

1 
1 rtftl 7R7 - 1 Dö 1 1 01 

-1 619 523 
1 O I v 7 UACO 

0 A-\7 Q/11 
-3 224 1*11 

46 231 

Rörelseresultat 48 881 -28 779 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 
Övriga ränteintäkter 
Räntekostnader 

-206 650 
199 

-150 
43 

-307 

Resultat efter finansiella poster -157 720 -29 043 

Resultat före skatt -157 720 -29 043 

Årets resultat -157 720 -29 043 



HSO Uppsala (kommun) 
817602-5008 

2(6) 

Balansräkning  
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 2 100 000 

100 000 
150 000 
150 000 

Summa anläggningstillgångar 100 000 150 000 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

349 361 
247 132 

13 509 
51 497 

1 028 378 
264 882 

13 509 

Kassa och bank 

661 499 

56 139 

1 306 769 

244 233 

Summa omsättningstillgångar 717 638 1 551 002 

SUMMA TILLGÅNGAR 817 638 1 701 002 

1 J 



HSO Uppsala (kommun) 3(6) 
817602-5008 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 

E G E T KAPITAL OCH S K U L D E R 

Eget kapital 

Eget kapital vid årets början 
Årets resultat 

75 278 
-157 720 

-82 442 

104 321 
-29 043 
75 278 

Summa eget kapital -82 442 75 278 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Övriga skulder till kreditinstitut 
Övriga långfristiga skulder 8 221 

8 221 

506 550 
175 000 

18 221 
699 771 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

103 373 
28 491 

613 071 
146 924 
891 859 

57 961 
707 395 
160 597 
925 953 

SUMMA E G E T KAPITAL OCH SKULDER 817 638 1 701 002 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 

inga 
inga 

inga 

i n 9 a * J 



HSO Uppsala (kommun) 
817602-5008 

4(6) 

Redovisningsprinciper och boks luts kommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 



HSO Uppsala (kommun) 
817602-5008 

Noter 

Not 1 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

5(6) 

2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31 

Män 
Kvinnor 
Totalt 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

3 3 
J_ 7 
10 10 

2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31 

Löner och andra ersättningar: 
Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

Not 2 Andelar i koncernföretag 

1 112 579 2 291 017 
1 112 579 2 291 017 

503 023 930 482 
131 810 207 705 

2013-12-31 2012-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 150 000 150 000 

Ackumulerade uppskrivningar: 

Ackumulerade nedskrivningar: 
-Årets nedskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 
Givna aktieägartillskott 

150 000 150 000 

-50 000 
-50 000 
100 000 150 000 
156 650 

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 

Antal Redovisat 
Dotterföretag I Org nr/Säte andelar i_% värde 
Föreningsgården Ekolnsnäs AB, 556866-4063, Uppsala 500 100 
HSO Visst AB, 556785-3717, Uppsala 500 100 100 000 

100 000 
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Ordförande 
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 2J \1 "fr® fö 
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Karl Norstedt Maud Sundquist 
Auktoriserad revisor revisor 



Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSO Uppsala Kommun, org.nr 817602-5008 

Rapport om årsbokslutet 
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för HSO Uppsala Kommun 
för år 2013. 

Styrelsens ansvar för årsbokslutet 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet 
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för 
att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga 
felaktigbeter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, 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 årsbokslutet i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn t i l l 
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 årsbokslutet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för HSO Uppsala Kommun för år 2013. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsbokslutet 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. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uppsala den 2 december 2014 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

f—i ^ - 4 -
Karl Norstedt 

Auktoriserad revisor 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med bokföringslagen. 

Övriga upplysningar 
Årsbokslutet för år 2012 har inte varit föremål för revision och någon 
revision av jämförelsetalen i årsbokslutet för år 2013 har därmed inte 
utförts. 



R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e 

HSO Uppsala kommun Org.nr 817602-5008 

Undertecknad vald revisor för HSO Uppsala kommun har granskat årsredovisningen och 

bokföringen samt förvaltningen i HSO Uppsala kommun för räkenskapsåret 2013. Det är 

styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Revisorns ansvar är att 

uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen. 

Revisionen är utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkrat oss om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 

ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 

revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och tillämpningen av dem samt 

bedöma de betydelsefulla uppskattningar som gjorts när årsredovisningen upprättas samt 

att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 

Som ett underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i föreningen granskats för att bedöma om någon styrelseledamot är 

ersättningsskyldig mot föreningen. Granskning har också gjorts om någon styrelseledamot 

på annat sätt har handlat i strid med lagstiftning om ekonomiska föreningar, 

årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Revisionen ger en rimlig grund för 

nedanstående uttalande. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för föreningen, disponerar 

underskottet enligt förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Uppsala den 1 dec 2014 

Maud Sundquist 

Revisor, förtroendevald 



<å)Anticimex <1 
Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala 

FAKTURA 
676811390051251 

2014-11-22 

Kundnummer: 

Avtalsnummer: 

Urspr. avtalsdatum: 

Referens: 

2319842 
1000454908 
20120101 
LARS PERSSON 

FÖRENINGSGÅRDEN EKOLSNÄS AB 
C/O HSO 
KUNGSGATAN 64 
753 18 UPPSALA 
SVERIGE 

Din kontakt vid fakturafrågor 

Konton Uppsala 
Telefon: 018-490 39 00 
E-post: kundservice.uppsala@anticimex.se 

Period/Objekt 

2015-01-01-2015-12-31 
FÖRENINGSGÅRDEN EKOLSNÄS AB 
FÖRENINGSGÅRDEN EKOLSNÄS 
FÖRENINGSGÅRDEN EKOLSNÄS AB 
752 46 UPPSALA 

Produkt/Tjänst 

Inspektion brandskydd 
Revidering systematiskt brandskydd 
Support - brand 
Inspektion skadedjur 
Service - övervakningssystem 
Uppföljning skadedjur 
Skadedjursbek. - gnagare & insekter 
Support - skadedjur 

Summa 

7 952,00 

Ange faktura/OCR-nummer vid betalning: 

676811390051251 
Summa att betala: 
O s s tillhanda senast: 

9 940,00 SEK 
2014-12-31 

Momspliktigt belopp: Momsfritt belopp* Moms 6%: Moms 12%: Moms 25%: 
7 952,00 1 988,00 

v J 
Vid tjänst som avser fartyg - undantagen från momsplikt 
Vid gasning i direkt samband med export - omsatt utomlands 
Vid byggtjänst till byggföretag - omvänd betalningsskyldighet 

Anticirnex AB 
Box 47025 
100 74 Stockholm 
www.aniicimex.se 

Bankgiro: 5095-0385 
Plusgiro: 492 6i 03-5 

Godkänd för F-skatt 
Momsreg. nr: SE55603292Ö501 
Örganisationsnr: 556032-9285 

IBAN-nr SE46 9500 0099 6034 0298 5000 
SWIFT/BIC-kod NDEASESS 
Acc.nr: 6155 208 412 612 



<å) Anticimex 
Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala 

FAKTURA 

2014-11-22 

H ä l s o s a m t o c h t r y g g t - b å d e 

h e m m a o c h p å j o b b e t ! 

Anticimex erbjuder både privatpersoner och företag 
många olika tjänster idag. Allt från besiktningar och 
rådgivning till försäkringar och företags lösningar. 

VARJE ÅR G E N O M F Ö R VI cirka 85 000 hus-

och lägenhetsbes ik tn ingar som gör 

bostadsaffären t ryggare. Med t jänster 

såsom radonkon t ro l l , byggrådgivn ing, 

energideklaration och krypgrundsavfuktning 

säkrar vi våra pr iva tkunders boendemi l j ö . 

Dessu tom erb juder vi ol ika försäkr ingar 

s o m skyddar m o t o fö ru tsedda kostnader. 

Så mycket 
mer än 

skadedjur! 

VI HJÄLPER OCKSÅ VÅRA FÖRETAGSKUNDER att förbät t ra 

deras l i vsmedelshyg ien, a rbetsmi l jö och brandsäkerhet . 

Våra u tb i l dn ingar hö jer personalens kunskap och bidrar 

t i l l f ramgångsr ika verksamheter. För att förebygga fukt-

och möge lskador s o m kan orsaka hä l sop rob lem erb juder 

vi u t redn ingar och effektiva av fuk tn ingsmetoder anpassade 

för såväl arbetsp latser s o m lägenheter och vi l lor. 

O C H HAR D U PROBLEM M E D SKADEDJUR Sä kan VI självklart 

även hjälpa d ig med det ta ! 

V/7/ du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Välkommen att kontakta 
ditt lokala Anticimex-kontor eller besök www.anticimex.se 

(bankgirot 
Vid betalning på annat sätt, var god 
ange faktura-/OCR-nr: 676811390051251 

Summa att betala: 
Oss tillhanda senast: 

9 940,00 S E K 
2014-12-31 

BETALNINGSAVI 
Till Bankgiro: 

5095-0385 
Avgift: 

Betalningsmottagare: 

Anticimex AB 

Kassastämpel: 

Avsändare (namn och postadress) 

FÖRENINGSGÅRDEN EKOLSNÄS AB 
C/O HSO 
KUNGSGATAN 64 
753 18 UPPSALA 

Inga meddelanden kan lämnas på avin. 
Eget kontonr. vid girering: 

Skriv ej under denna linje. Avin avläses maskinellt. 
Belopp (får inte ändras) 

Svenska kronor 
Skriv ej under denna linje. Avin avläses maskinellt. 

6 7 6 8 1 1 3 9 0 0 5 1 2 5 1 # 9 9 4 0 00 8 > 5 0 9 5 0 3 8 5 # 4 1 # 



Från: Fredrik Larsson
Till: Karlsson Daniel (HVK)
Ärende: Lägesbeskrivning HSO med verksamheter
Datum: den 29 januari 2015 08:17:44

Hej!

Jag beskriver här det som inte syns i de rapporter du får vad gäller läget
2014.

Kanske något för nämnden att se också.

Mvh Fredrik

HSO Visst

Avvecklingen av bolaget kommer ta tid. Det finns ett antal olyckliga
kontrakt som löper under stora delar av 2015 och några i vissa fall till
2016 om jag minns rätt. Det senare är främst telefonabonnemang men med
surftjänster och annat så får ju de rätt höga fasta kostnader även fast
ingen ringer. Hyran löper t.o.m sept. 2015.

Kostnader som vi får för dessa kontrakt är ca 300 000 kr, vad jag vet nu.
Utöver detta finns en tvist med en av de anställda vi övertog från
kommunens PO-verksamhet. Tvisten omfattar ca 50 000 kr. Det är inte
avgjort ännu. eftersom gränsen där man delar på rättegångskostnaderna
jämfört med att den som förlorar betalar dem, går runt 50 000 så kan jag
inte säga mer exakt vad den kostnaden kommer bli. Vi abröt VD:s uppdrag i
HSO Visst AB i förtid pga hanteringen kring en del av dessa kontrakt, samt
eftersom vi inte vann upphandlingen. Tyvärr har detta lett till ca 15 000 kr
ytterligare i förseningsavgifter till Bolagsverket i samband med
årsredovisning 2013.

Vill helst inte avveckla bolaget innan tvisten med den tidigare anställda,
är avgjord. Å andra sidan är det ju inte heller aktuellt förrän alla
kontrakt löpt ut och bolaget kan avsluta bokföringen helt och hållet.

Ekolnsnäs

Bolaget har avskedat VD och styrelseordförande. Trots detta har
verksamheten svårt att gå runt. Styrelsen som valdes i mars 2014 klarade
inte av att genomföra arbetet med kontrollbalansräkningen och hanteringen
av likvidation på det sätt jag önskade, så styrelsen har bytts där igen i
nov. Nu är emellertid formalian klar och vi har för tillfället ingen
likvideringsskyldighet. Vi vill däremot gärna ombilda till ideell förening
men absolut inte gå i konkurs. Ett orosmoln är en pågående tvist med
tidigare VD som fått sin semesterersättning utbetald mycket sent, pga
detta. Vad Vision har för vitesanspråk har man inte meddelat ännu.

Det är svårt att sätta siffror på vad denna hantering kommer kosta HSO.
Klarar vi oss ur den tvisten är det ju ändå så att HSO lagt en hel del
pengar på ekolnsnäs. Man kan tänka sig att en del av aktiekapitalet går åt
under avvecklingen av bolaget, men vi kan åtminstone slippa anlita extern
likvidationsexekutor nu när vi med kontrollbalansräkningens hjälp kunnat
visa på att aktiekapitalet inte är förbrukat. Däremot skulle jag vilja
undvika att kalla på externa borgenärer innan tvisten med tidigare VD är
avgjord.

HSO Uppsala kommun

mailto:fredrikl@flproduction.se
mailto:daniel.karlsson@uppsala.se


HSO har lånat pengar från medlemsorganisationer, för närvarande 200 000 kr,
men det kommer behövas mer. Det finns en eller två organisationer som kan
tänkas ställa upp, men de vi lånat av behöver också få tillbaka pengar
närmaste kvartalet. Vi har betalat tillbaka skulder till
medlemsorganisationer, ca 55 000 kr. Till Södertull, där vi tillsammans
med HSO Uppsala län hanterar gemensamma driftskostnader, har vi under året
betalat ca 70 000 kr. Det återstår ca 110 000 kr som är helt odiskutabla.
därutöver har HSO Uppsala län stoppat in 460 000 kr i extra bidrag. en del
av dessa har man kunnat ta tillbaka via vinster i Södertull. Det är för
närvarande inte klart hur mycket av det övriga som HSO Uppsala kommun bör
stå för -- och det är inte säkert att den siffran är vad HSO Uppsala län
vill att vi står för. Gemensamma kontrakt finns som löper på flera år.
Rent juridiskt står olika av våra HSO:n på kontrakten men moraliskt är det
nog att betrakta som gemensamma åtaganden.

HSO har ordentliga likviditetsproblem. varje årsskifte är besvärligt,
numera varje månadsskifte. Jag har själv lånat ut nästan 100 000 kr. Jag
kommer behöva låna ut mer om personalen ska få lön. Kanske lika mycket till.
Det förutsätter också att alla tvister i övriga verkamheter går bra och att
organisationerna vi lånat av inte vill ha tillbaka sina pengar akut.

Vi jobbar för tillfället med kompletteringen av ansökan. Vi bedömer att vi
sökt vad vi behöver för att kunna klara likviditetsproblemen framöver, men
helst skulle vi behöva bygga en buffert på banken för detta. Det låter sig
inte göras nu.

Det är förstås också så att hälsotilståndet för oss som sliter med detta
är vacklande. Vi försöker ändå blicka framåt mot mer normal
intressepolitisk verksamhet. Det är ordning nu eftersom i vet ung.
vad vi har att hantera, och saker verkar ordna sig sakta men säkert. Det
tar dock på krafterna och därför hinner en och annan ytterligare
förseningsavgift på fakturor slinka igenom. Det beror dels på att pengar
inte alltid finns, men också på att en del fakturor måste flyttas till
andra verksamheter -- och att beslut om uppsägningar och ändringar kanske
inte verkställts eller hanteras som beslutat.
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