
 

HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.  
Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för över en miljon människor  
med olika typer av hörselskador samt deras anhöriga. 

www.hrf.se • org nr 802004–4510  
insamlingskonto pg 9003 14–6  
plusgiro 5 41 72–2 • bankgiro 550–1689 

 
Dnr 17-0175 
/NAW 
 

 
 

Hörselskadades Riksförbund 
besöksadress: Gävlegatan 16 
Box 6605, 113 84 Stockholm 
tel: +46 (0)8–457 55 00 
texttel: +46 (0)8–457 55 01 
fax: +46 (0)8–457 55 03 
e-post: hrf@hrf.se 
www.hrf.se 

 

2017-03-27 
 
Till generaldirektör 
Ann-Marie Begler 
ann-marie.begler@forsakringskassan.se 
 

Ansökan till deltagande i FKs Funktionshindersråd 
 
Hörselskadades Riksförbund, HRF, vill med denna skrivelse anhålla om att bli 
representerat i Försäkringskassans Funktionshindersråd. 

Målet med Funktionshindersrådet är enligt myndighetens regelverk ”att aktiv 
involvera funktionshindersrörelsen i samråd om Försäkringskassans arbete” och ” 
tydliggöra hur Försäkringskassan och funktionshindersrörelsen tillsammans eller 
var för sig kan påskynda ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktions-
förmåga”. 

HRF representerar en av de absolut största grupperna av personer med en funktions-
nedsättning i Sverige, nämligen de 1,4 miljoner människor som har en hörselskada. 
Det är därför vår uppfattning att HRF kan och bör har en roll i arbetet med att för-
verkliga dessa två mål och att vårt deltagande i Funktionshindersrådet vore naturligt. 

De frågor som Försäkringskassan har ansvar för har en framträdande plats i HRFs 
dagliga arbete. Det gäller hörselskadades problem vid exempelvis sjukskrivningar och 
rehabilitering, men också den för yrkesverksamma hörselskadade så viktiga möjlig-
heten till arbetshjälpmedel vilken försäkringskassan har ansvaret för.  Vår informa-
tionstjänst Hörsellinjen får regelbundet frågor som berör Försäkringskassans 
verksamhetsområde och problem som hörselskadade möter i kontakter med 
myndigheten. Hörsellinjen är öppen för alla som har frågor kring hörsel, inte bara 
medlemma i HRF. Även företag och organisationer finns bland dem som utnyttjar 
denna service. 

HRF erbjuder också sina medlemmar kvalificerad juridisk rådgivning när problem 
uppstår i kontakten med Försäkringskassan eller andra myndigheter med ansvar för 
socialförsäkringar.  

Enligt HRFs uppfattning är de erfarenheter som vunnits genom detta arbete är av 
betydelse för Försäkringskassan, och vi ser fram mot att få dela med oss av den. 
Liksom det skulle vara av stort värde för HRF att få möjlighet till en fortlöpande 
diskussion kring problem som hörselskadade möter inom Försäkringskassans 
verksamhetsområde. Det är därför vår övertygelse att Försäkringskassans för att 
fullt ut leva upp till målet arbeta för ett ”samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett 



 2(2) 

funktionsförmåga” även behöver involvera representanter för hörselskadade i sin 
dialog med funktionshindersrörelsen.  

HRF är anslutet till paraplyorganisationen Lika Unika och vi har vid tidigare 
kontakter med Försäkringskassan muntligen fått beskedet att det är upp till dess 
styrelse att nominera deltagare till Försäkringskassans Funktionshindersråd. Lika 
Unika har emellertid avvecklat denna verksamhetsuppgift och avsagt sig nomi-
neringsrätten i fall som detta. Medlemsorganisationerna uppmanas istället att på 
egen hand ansöka om deltagande i respektive myndighets samråd. HRF deltar idag 
ibland andra samråd som organiseras av Arbetsmiljöverket, Myndigheten för 
Delaktighet, Trafikverket, flera SIS Standardiseringskommittéer, Post- och 
telestyrelsen, Konsumentverket, Skolverket, Specialskolemyndigheten, Myndigheten 
för Yrkeshögskolan samt Folkhälsomyndigheten. 

HRF hoppas därför att överspelade nomineringsregler inte ska tillåtas stå i vägen för 
att även talespersoner för Sveriges hörselskadade ska ges möjlighet till deltagande i 
Försäkringskassans Funktionshindersråd. 
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