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Prioriterade områden – förslag till beslutsprocess
Förbundsstyrelsen har föreslagit prioriterade områden i syfte att skapa bättre
förutsättningar för kraftsamling och genomslag.
Alla motioner med förslag som kräver resurser av förbundet under den kommande
kongressperioden kommer att hanteras under punkten ”Prioriterade områden”. En del
av de inkomna motionerna stödjer förbundsstyrelsens förslag till prioriteringar. Det
finns också motioner som föreslår insatser inom andra områden än de som förbundsstyrelsen vill prioritera.
Prioriterade områden:
Motionerna 538-595 yrkar på insatser inom områden som förbundsstyrelsen föreslår
som prioriterade. De är placerade under respektive prioriterat område.
• Tillsammans växer vi – motionerna 570-595.
• Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv – motionerna 538-544.
• Hörselvård att lita på – motionerna 545-560.
• Textat, hörbart, demokratiskt – motionerna 561-569.
Andra områden:
Motionerna 500-537 yrkar på insatser inom andra områden än de som
förbundsstyrelsen föreslår som prioriterade. De har sorterats områdesvis, utifrån
rubrikerna i intressepolitiska programmet och organisationsprogrammet samt övriga
motioner:
• Intressepolitiskt program: Hörselvård – motion 500- 501
• Intressepolitiskt program: Hörselsmart utformning – motion 502-510
• Intressepolitiskt program: Utbildning – motion 511-517
• Intressepolitiskt program: Vård, omsorg och trygghet – motion 518-528
• Övriga motioner – motion 529-537

Förslag på beslutsprocess
Det är viktigt att kongressen tar ett samlat grepp om vilka prioriteringar förbundet ska arbeta
efter under kommande kongressperiod. Detta förutsätter att alla beslut om motioner ligger i
linje med kongressens prioriteringar. Därför föreslår förbundsstyrelsen följande beslutsprocess:
1. Förbundsstyrelsen presenterar sitt förslag till fyra prioriterade områden.
2. Kongressen diskuterar, utifrån förbundsstyrelsens förslag samt berörda motioner:
a. Vilket antal områden som ska prioriteras
b. Vilka områden som ska prioriteras
3. Kongressen fattar beslut om:
a. Vilket antal områden som ska prioriteras
b. Vilka områden som ska prioriteras
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4. Motionerna behandlas utifrån beslutet på punkt 3.
a. Kongressen fattar beslut om de motioner som inte föreslås prioriteras.
b. Kongressen fattar beslut om de motioner som ligger under prioriterade
områden.
5. Kongressen fattar beslut om hela dokumentet ”Prioriterade områden 2022-2025”.
Om det skulle uppstå behov av att ta fram ett nytt beslutsunderlag för prioriterade områden kan
kongressen besluta om att tillsätta ett redaktionsutskott med uppdraget att ta fram ett förslag
utifrån kongressens diskussioner.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att godkänna förbundsstyrelsens förslag till beslutsprocess om prioriterade områden.

