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Förslag till Prioriterade områden 2022–2025 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsstyrelsens förslag till Prioriterade områden 2022–2025 inklusive motionerna 
500–595. 

 

 

Beredning 

Tidigare HRF-kongresser har fattat beslut om handlingsprogram med mål för den 
kommande kongressperioden. Inför kongressen 2021 föreslår förbundsstyrelsen en ny 
modell, med fyra prioriterade områden för 2022–2025. 

Dessa områden är:  

• Tillsammans växer vi   
• Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv    
• Hörselvård att lita på   
• Textat, hörbart, demokratiskt   

Förbundsstyrelsen ser att dessa områden är viktiga för hörselskadade i hela landet, kan 
samla engagemang och har förutsättningar för att skapa synlighet kring HRF och våra 
medlemsgrupper. Det bifogade förslaget ger en övergripande beskrivning av vad HRF 
ska göra inom de fyra prioriterade områdena, med särskild vikt på förbundets uppdrag. 
Mer konkreta mål för varje område kan sedan anges i förbundets årliga 
verksamhetsplaner. I förslaget finns även exempel på vad föreningar och distrikt kan 
göra inom de olika områdena, som stöd för den årliga verksamhetsplaneringen.   

 

Därför föreslås prioriterade områden:   

Kongressen 2016 fattade beslut om ett handlingsprogram med en mängd olika mål 
inom en rad olika områden. Det har inneburit att HRF under de gångna åren har jobbat 
”lite med allt”, vilket i sin tur har gjort det svårt att hinna med och uppnå resultat. 
Genom att prioritera och fokusera på några områden vill förbundsstyrelsen skapa 
bättre förutsättningar för kraftsamling och genomslag. HRF kommer fortfarande att 
arbeta med ett brett spektrum av frågor som rör hörselskadade, men att prioritera 
några områden skapar mer utrymme för att kunna möta en allt snabbare 
samhällsutveckling. En intresseorganisation behöver ha handlingsfrihet och praktiska 
förutsättningar för att kunna agera snabbt och kraftfullt kring angelägna frågor som 
dyker upp under kongressperioden.   
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Motionerna och förbundsstyrelsens yttrande till motionerna är sorterade utifrån de 
fyra förslagen till prioriterade områden 2022–2025. Motioner som inte direkt berör 
förbundsstyrelsens fyra förslag till prioriterade områden är grupperade utifrån det 
område som de omfattas av i förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program. 
Det finns också några övriga motioner. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Tillsammans växer vi  

att bifalla motion nummer 570. 

att bifalla motion nummer 571. 

att bifalla motion nummer 572. 

att avslå motion nummer 573. 

att avslå motion nummer 574. 

att anse motion nummer 575 besvarad. 

att avslå motion nummer 576. 

att avslå motion nummer 577. 

att anse motion nummer 578 besvarad. 

att avslå motion nummer 579. 

att avslå motion nummer 580. 

att avslå motion nummer 581. 

att avslå motion nummer 582. 

att avslå första att-satsen i motion nummer 583, att bifalla andra att-satsen i motion 
nummer 583 och att anse tredje att-satsen i motion nummer 583 besvarad. 

att avslå motion nummer 584. 

att bifalla första och andra att-satserna i motion nummer 585 och att anse tredje att-
satsen i motion nummer 585 besvarad.  

att avslå motion nummer 586. 

att avslå motion nummer 587. 
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att bifalla första att-satsen i motion nummer 588 och att avslå andra att-satsen i motion 
nummer 588. 

att anse motion nummer 589 besvarad. 

att anse motion nummer 590 besvarad. 

att bifalla första att-satsen i motion 591 och att avslå andra och tredje att-satserna i 
motion nummer 591. 

att avslå motion nummer 592. 

att avslå motion nummer 593. 

att avslå motion nummer 594. 

att avslå motion nummer 595. 

 

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv  

att bifalla motion nummer 538. 

att bifalla motion nummer 539. 

att bifalla motion nummer 540. 

att bifalla motion nummer 541. 

att bifalla motion nummer 542. 

att bifalla motion nummer 543. 

att bifalla motion nummer 544. 

 

Hörselvård att lita på  

att bifalla motion nummer 545. 

att bifalla motion nummer 546. 

att avslå första att-satsen i motion nummer 547, att bifalla andra, tredje och fjärde att-
satserna i motion nummer 547 och att anse femte att-satsen i motion nummer 547 
besvarad.  

att bifalla motion nummer 548. 

att anse motion nummer 549 besvarad. 

att anse motion nummer 550 besvarad. 

att anse motion nummer 551 besvarad. 
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att anse första och andra att-satserna i motion nummer 552 besvarade och att avslå 
tredje att-satsen i motion nummer 552. 

att avslå första och andra att-satserna i motion nummer 553 och att bifalla tredje att-
satsen i motion nummer 553. 

att bifalla motion nummer 554. 

att avslå motion nummer 555 och att anta förbundsstyrelsens förslag: ”Att verka för 
nationella riktlinjer för CI-vård”.  

att avslå första att-satsen i motion nummer 556 och att bifalla andra att-satsen i motion 
nummer 556. 

att bifalla motion nummer 557. 

att avslå motion nummer 558. 

att bifalla motion nummer 559. 

att avslå motion nummer 560. 

 

Textat, hörbart, demokratiskt  

att bifalla motion nummer 561. 

att avslå första och tredje att-satsen i motion nummer 562 och att bifalla andra att-
satsen i motion nummer 562.  

att anse motion nummer 563 besvarad.  

att anse motion nummer 564 besvarad.  

att anse motion nummer 565 besvarad.  

att avslå motion nummer 566. 

att anse motion nummer 567 besvarad. 

att bifalla motion nummer 568. 

att bifalla motion nummer 569. 

 

Intressepolitiskt program: Hörselvård  

att anse motion nummer 500 besvarad. 

att anse motion nummer 501 besvarad. 

 



 
Hörselskadades Riksförbund   5(6) 

  Kongress 2021 
   
  Ärende 14 
 

  
 
 

Intressepolitiskt program: Hörselsmart utformning  

att avslå första att-satsen i motion nummer 502 och att anse andra och tredje att-satsen 
i motion nummer 502 besvarad. 

att anse motion nummer 503 besvarad. 

att avslå motion nummer 504. 

att avslå motion nummer 505. 

att anse motion nummer 506 besvarad.  

att  avslå motion nummer 507. 

att avslå motion nummer 508. 

att avslå motion nummer 509. 

att avslå motion nummer 510. 

 

Intressepolitiskt program: Utbildning  

att anse motion nummer 511 besvarad. 

att anse motion nummer 512 besvarad. 

att anse motion nummer 513 besvarad.  

att avslå motion nummer 514. 

att avslå motion nummer 515. 

att avslå motion nummer 516. 

att avslå motion nummer 517. 

 

Intressepolitiskt program: Vård, omsorg och trygghet  

att avslå motion nummer 518. 

att avslå första att-satsen i motion nummer 519 och anse andra att-satsen i motion 519 
besvarad.  

att avslå motion nummer 520. 

att avslå motion nummer 521. 

att avslå motion nummer 522. 

att avslå motion nummer 523. 
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att avslå motion nummer 524. 

att anse första och tredje att-satserna i motion nummer 525 besvarade och att bifalla 
andra att-satsen i motion nummer 525. 

att avslå motion nummer 526. 

att avslå motion nummer 527. 

att anse motion nummer 528 besvarad.  

 

Prioriterade områden: övriga motioner  

att avslå motion nummer 529. 

att avslå motion nummer 530. 

att avslå motion nummer 531. 

att avslå motion nummer 532. 

att anse motion nummer 533 besvarad.  

att avslå motion nummer 534. 

att avslå motion nummer 535. 

att avslå motion nummer 536. 

att anse motion nummer 537 besvarad.  

 

att anta förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 500–595. 

att anta förbundsstyrelsens förslag till Prioriterade områden 2022–2025 med av 
kongressen beslutade ändringar. 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Förbundsstyrelsens förslag till Prioriterade områden 2022–2025 

Motionerna 538–595 med förbundsstyrelsens yttranden 

Motionerna 500–537 med förbundsstyrelsens yttranden 

 


