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HSO i Östhammars kommun, Stångörsgatan 10, 742 21 Östhammar 

 

 

PROTOKOLL 
 

Fört vid styrelsemöte. 

Datum: Torsdagen den 31 januari 2019 

Plats:  Konferensrummet, Vinkelboda, Östhammar  

Tid: 18.00 – 20.00 

 

Närvarande:  Pia-Maria Hammarling, ordförande, SRF 

 Christina Hermansson-Norberg, Astma/Allergi 

 Olle Andersson, sekreterare, HLF 

 Arne Westerberg, HRF 

 Bertil Alm, kassör, RfCF 

 Inga Alm, RfCF 

 Gösta Mattsson, SRF 

 

 

Anmält förhinder:  Birgitta Burman Johansson, HRF, Birgitta Johansson, FUB, 

Birgitta Mattsson, RSMH, Bengt Sjöberg, SRF och Örjan Wedin, NEURO  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Pia-Maria Hammarling hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

 

§ 2 Val av justerare för dagens protokoll 

Beslut: 

- Att Inga Alm jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 3 Förslag till dagordning 

Beslut: 

- Att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet från styrelsemötet 6 december och lägga det till 

handlingarna. 
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§ 5 Svar från kommunen på våra frågor 

Vår skriftväxling med kommundirektör Peter Nyberg har fortsatt med ett brev 

från oss (se föregående protokoll) till kommunen i slutet av december. Peter 

Nyberg har besvarat brevet i ett mejl med i sammandrag följande innehåll: 

 Peter Jansson på kultur och fritid kommer att bjuda in HSO till att se vilka 

möjligheter till samarbete som finns. 

 Carina Kumlin, Vård- och omsorgschef, vill ha Pia-Marias 

kontaktuppgifter för att kunna stämma av om de har någon lämplig lokal 

för våra behov. Även Vård och omsorg är intresserade av att få igång ett 

samarbete med HSO och/eller våra medlemsföreningar. 

 Tekniska kontoret har inventerat hörselslingor men har inte hunnit med 

alla kommunens lokaler ännu. Följande lokaler har hörselslingor: 

Rummen Örskär och Gräsö i kommunhuset, Edsvägen 16, Olandskolan, 

Storbrunn, Österbyskolan, Öregrundskolan. En slinga är beställd till nya 

biblioteket i Österbybruk. Kommunen har även en portabel slinga. 

 Kommunens kartfunktion och tekniska kontoret tittar på hur man ska få 

igång tillgänglighetsguiden. Peter Nyberg anger att vårt bidrag blir att 

komma in med fakta om affärslokaler och liknande. 

 

Sammantaget är det ett positivt svar som vi kan jobba vidare med. 

Beslut: 

- Olle tar fram ett förslag till ett positivt svarsbrev med bland annat 

önskemål om att kommunen närmare specificerar vilka lokaler i de olika 

byggnaderna som har hörselslinga. 

- Raymond Bohlok ska bjudas in till nästa styrelsemöte för diskussion om 

uppdraget att vara HSO:s representant när det gäller att hålla 

tillgänglighetsguiden uppdaterad. För detta ska Raymond erbjudas ett 

lämpligt timarvode. 

- Bertil undersöker vilka eventuella skatter och sociala avgifter en 

arvodering innebär. 

 

§ 6 Tillgänglighetsguiden 

Se § 5 när det gäller samverkan med kommunen för att hålla 

tillgänglighetsguiden uppdaterad. Barbro Mattssons arbete med 

tillgänglighetsguiden berömdes! 

 

Christina Hermansson Norberg meddelade att Astma/Allergi kommer att följa 

upp tidigare skrivelser om bland annat doftfrihet i offentliga lokaler i kommunen. 

Doftfrihet är en tillgänglighetsfråga. 
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§ 7 Ledamöter KFR 

Varje förening får utse en ordinarie och en ersättare till kommunala rådet för 

funktionsnedsatta (KRF). Ledamöternas mandattid är fyra år, men föreningarna 

har möjlighet att byta ut ledamot under mandattiden. 

 

Astma/Allergi, HLF, RSMH och SRF har nominerat ledamöter vilka godkänts 

av kommunstyrelsen. Bertil och Pia-Maria pushar övriga föreningar att också 

utse ledamöter. 

 

§ 8 Ekonomisk rapport 

Bertil Alm redovisade det ekonomiska läget per 2019-01-31. Redovisningen 

motsvarar föreningens balans- och resultaträkning för 2018. 

Beslut: 

- Att godkänna redovisningen. 

 

Budgeten och verksamhetsplanen för 2019 har tidigare beslutats och ska slutligt 

godkännas vid årsmötet. 

 

§ 9 Årsmöte och vårfest 

Årsmötet är inbokat till 12 april. Pia-Maria ska kontakta Bruksgymnasiet 

angående vårfesten samt Birgitta Johansson på FUB angående underhållning. 

 

Ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 lästes upp.  

Beslut: 

- Att godkänna förslaget för påskrift efter rättning av några mindre skrivfel. 

 

§ 10 Aktuellt i föreningarna 

 

Astma/allergi 

 Skrivelser angående doftfrihet i Östhammar och övriga kommuner som är 

representerade i föreningen ska följas upp. 

 I januari hade föreningen bokat Gimo simhall. Tyvärr var det bara två 

familjer som utnyttjade badtillfället men Upplands Nyheter har gjort ett 

reportage från badet för ett kommande nummer av tidningen. Föreningen 

har för motsvarande aktivitet bokat badet i Örbyhus i början av mars. 

 16 mars ska föreningen besöka Knutsmassomuseet och kaféet i Kvarnen i 

Gimo. 

 Årsmötet blir 11 februari i ABF:s lokaler i Gimo. Bland annat kommer en 

representant för Region Uppsala för att presentera regionens Astma/KOL-

program. 
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 Astma/Allergi i Norduppland har 66 medlemmar varav 42 har adress i 

Östhammar. 

 

Cystisk Fibros, RfCF 

 Årsmötet blir 10 mars på restaurang Korfu i Uppsala. 

 Riksförbundet planerar en aktivitet i Furuvik för att fira förbundets 50-

årsjubileum.  

 De som har cystisk fibros eller PCD kan ansöka om ett friskvårdsbidrag 

på 1500 kronor. 

 Föreningen planerar flera ”pröva på aktiviteterna” som klättervägg och 

skidor i Fjällnora mm.  

 RfCF har ca 10 medlemmar med adress i Östhammars kommun. 

 

HLF, HjärtLung 

 Föreningen kommer att uppmärksamma Alla Hjärtans Dag 14 februari vid 

vårdcentralen och apoteket i Öregrund. 

 Länsföreningens hälso-coach har lett en diskussionsgrupp med målet att 

motivera deltagarna att förbättra sin hälsa. Samtalsgruppen har haft 5 

möten om ca 1½ timme vardera. Det sista mötet hölls i december. 

 Årsmötet blir 23 februari i Kvarnen i Gimo med Pia-Maria som 

mötesordförande. 

 HLF Östhammar har 37 medlemmar. 

 

HRF, Hörselskadade 

 Årsmötet blir i slutet av mars. 

 Föreningen har fått faktura för en hörselslingprovare men apparaten har 

ännu inte levererats. 

 HRF Östhammar har över 100 medlemmar. 

 

SRF, Synskadade 

 Den 8 december var det julbord på Forsmarks värdshus med deltagande 

av ca 40 personer varav tre från HLF och en medlem med assistent från 

NEURO. 

 Ett möte planeras med personal från biblioteket i Storbrunn för att få 

information vad de har att erbjuda synskadade. 

 Årsmötet blir i mars. 

 SRF Östhammar har 37 medlemmar. 

 

Inga representanter för FUB, NEURO eller RSMH var närvarande. 
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§ 11 Möte med HSO Uppsala län om och kring samverkan 

HSO Uppsala län bjöd in de lokala HSO-föreningarna till ett möte 30 januari för 

att diskutera vilka frågor vi kan/bör samverka kring. På mötet diskuterades 

också anhörigfrågor och det stegvisa införandet av AKER-modellen i Region 

Uppsala. HSO Östhammar representerades av Pia-Maria Hammarling, Inga Alm 

och Bengt Sjöberg. 

 

§ 12 Kommande styrelsemöten 

Nästa ordinarie styrelsemöte blir 21 mars kl. 18.00 i konferensrummet i 

Vinkelboda. 

 

Årsmötet hålls i anslutning till den planerade vårfesten 12 april klockan 18 i 

Gimo. 

 

§ 13 Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor varför punkten frångicks. 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Pia-Maria tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Olle Andersson 

sekreterare 

 

 

 

Pia Maria Hammarling   Inga Alm 

ordförande    justerare 


