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1. Kongressen öppnas 

Förbundsordförande Mattias Lundekvam betonade i sitt öppningstal att kongressen är själva hjärtat i 
HRF, den demokratiska arena där alla medlemmar kan utbyta tankar och åsikter om HRFs framtid. 
- Besluten vi fattar kommer att bidra till en bättre framtid för Sveriges alla hörselskadade, sade han, 
och fortsatte: 
- En kongress på distans var väl inte vad vi önskade oss, men tack vare de digitala möjligheterna så 
kan vi överbrygga avstånd och ge alla möjlighet att delta, från Kalix i norr till Ystad i söder. Vem som 
helst kan följa kongressen via webben – och kanske någon av de om tittar blir framtidens eldsjäl i 
HRF. 
Förbundsordföranden lyfte fram att HRF är en av Sveriges mest ansedda organisationer, med mycket 
högt förtroende hos allmänheten, något som kommer av det hängivna arbete som görs på alla nivåer 
i förbundet. 
- Tillsammans kan vi arbeta vidare som en växande hörselsmart kraft för ökad delaktighet och 
jämlikhet, sade förbundsordföranden, och förklarade kongressen öppnad. 
 
 

2. Fråga om kongressen blivit utlyst i stadgeenlig ordning 

Ärendebeskrivning 
Enligt stadgarna § 5.4 ska förbundsstyrelsen kalla till ordinarie kongress senast nio månader före 
kongressens genomförande. 

Beredning 
Kallelse till kongress 2020 utsändes till postmottagarna i föreningarna samt tillövriga deltagare den 
28 augusti 2019. Kongressen sköts sedan upp på grund av coronapandemin till 2021 efter en dialog 
med förbundsmötet den 30 maj 2020. En uppdaterad kallelse skickades ut den 27 oktober 2020. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att kallelse till kongressen skett i stadgeenlig ordning. 
 
Kongressen beslutade 
att kallelse till kongressen skett i stadgeenlig ordning. 
 
 

3. Fastställande av deltagarförteckning och röstlängd 

Ärendebeskrivning 
Fastställande av deltagarförteckning och röstlängd. 

Beredning 
Förbundsstyrelsen har upprättat en förteckning över kongressdeltagare, med ombud och övriga 
deltagare. Ombudsförteckningen ska utgöra röstlängd. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att fastställa upprättad förteckning över kongressdeltagare. 
att upprättad förteckning över kongressombud ska gälla som röstlängd. 
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Kongressen beslutade 
att fastställa upprättad förteckning över kongressdeltagare. 
att upprättad förteckning över kongressombud ska gälla som röstlängd, och att denna kan komma 
att variera under kongressens gång beroende på ombudens inloggning. 
 
Bilaga 
Förteckning över kongressdeltagare 2021 
 
 

4. Val av kongressfunktionärer 

Ärendebeskrivning 
Kongressen ska utse funktionärer för kongressen. De funktionärer som ska utses är: 
a) två ordföranden 
b) en sekreterare 
c) två justerare 

Beredning 
Valberedningens förslag till funktionärer: 
a) Ellinor Eriksson och Jens Sjöström 
b) Alf Lindberg 
c) Lena Ekbring Rindsäter och Tommy Olausson 
 
Förslag till beslut 
att välja ordförande, sekreterare och justerare i enlighet med valberedningen 
 
Kongressen beslutade 
att utse Ellinor Eriksson och Jens Sjöström till kongressordförande 
att utse Alf Lindberg till sekreterare 
att utse Lena Ekbring Rindsäter och Tommy Olausson till justerare 
 
 

5. Fastställande av kongressens dagordning, tidplan och arbetsordning 

Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagordning, tidplan och arbetsordning för kongressen. 

Beredning 
Förbundsstyrelsen har utarbetat förslag till dagordning, tidplan och arbetsordning för kongressen. 

Uppdaterat förslag till arbetsordning 
Förbundsstyrelsen har tagit fram ett uppdaterat förslag till arbetsordning där det gjorts anpassningar 
till det digitala mötessystemet samt redaktionella ändringar. Följande ändringar har gjorts: 
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Reservation 
Det finns ett ändrat förslag till formulering i avsnittet om reservationer som innebär att den som vill 
reservera sig ska begära ordet direkt efter att beslutet har fattats och meddela kongressen att hen 
vill reservera sig. Därefter kommer presidiet att ge instruktioner på vilket sätt reservationen ska 
lämnas. 
Ordningsfråga 
I mötessystemet finns inte möjligheten att skriftligt ange skäl när man begär ordningsfråga. Förslaget 
är därför att ordningsfråga begärs i mötessystemet och framförs muntligt i stället för skriftligt. 
Streck i debatten 
För att underlätta processen föreslår förbundsstyrelsen att beslut om streck i debatten fattas genom 
tyst acklamation. 
Presidiets befogenheter 
Arbetsordningen är anpassad efter att vi genomför kongressen på distans. Då det är första gången 
HRF genomför en digital kongress kan det under mötets gång uppstå ett behov av göra ändringar i 
kongressens arbetssätt för att kunna genomföra kongressen på bästa sätt. Därför föreslås att det ska 
vara möjligt för presidiet att föreslå ändringar vid behov. Det är kongressen som avgör om förslaget 
accepteras. 
Redaktionella ändringar 
Det står nu digitalt mötessystem i stället för kongressverktyg genomgående i hela arbetsordningen. 
Texten i första stycket är ändrad så att den bättre speglar hur deltagarna delgetts 
kongresshandlingarna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att fastställa förslaget till dagordning 
att fastställa förslaget till tidplan 
att fastställa förslaget till arbetsordning 
 
Bilagor 
a) Förslag till dagordning 
b) Förslag till tidplan 
c) Förslag till arbetsordning 
 
Deltog i debatten 
Sune Wadenheim, förbundsstyrelsen 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
 
Kongressen beslutade 
att fastställa förslagen till dagordning, tidplan och arbetsordning 
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6. Val av utskott för kongressen 

Ärendebeskrivning 
Kongressen ska utse erforderliga utskott och ledamöter till dessa. 

Beredning 
De utskott som föreslås är: 
a) Redaktionsutskott, bestående av ledamöter samt förbundsstyrelsens föredragande som tillsätts 
vid behov. 
b) Valberedningsutskott, ledamöter enligt valberedningens förslag: 
Monika Steorn, sammankallande 
Carl-Eric Larsson 
Rose-Marie Westerholm 
Mikael Larsson 
Elin Larsson 
 
Förslag till beslut 
att fastställa förslag på utskott i enlighet med beredning 
att utse redaktionsutskott vid behov 
att fastställa förslag på antalet ledamöter i valberedningsutskottet 
att utse ledamöter i valberedningsutskottet i enlighet valberedningens förslag 
 
Kongressen beslutade 
att redaktionsutskott kan utses vid behov 
att till ledamöter i valberedningsutskottet utse Monika Steorn, sammankallande, Carl-Eric Larsson, 
Rose-Marie Westerholm, Mikael Larsson och Elin Larsson 
 
 

7. Årsredovisningar för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisningar från förbundsstyrelsen och stiftelser knutna till HRF som ska fastställas av 
kongressen: Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond, Stiftelsen Hörselskadades 
Riksförbunds Arvs- och Gåvofond, Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond, SIH Stiftelse för 
döva och hörselskadade samt Stiftelsen Hörselforskningsfondens årsredovisning för kännedom.  

Beredning  
Förbundsstyrelsens arbete finns redovisat i årsredovisningar för 2016, 2017, 2018, 2019 samt 2020. 
Arbetet i stiftelser knutna till HRF finns redovisat i separata årsredovisningar för samma period.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att fastställa HRFs årsredovisningar samt årsredovisningarna för stiftelser knutna till HRF för 2016, 
2017, 2018, 2019 samt 2020  
att lägga Stiftelsen Hörselforskningsfondens årsredovisning till handlingarna 
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Deltog i debatten 
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
Ulf Olsson, Stockholm 
 
Kongressen beslutade 
att fastställa HRFs årsredovisningar samt årsredovisningarna för stiftelser knutna till HRF för 2016, 
2017, 2018, 2019 samt 2020  
att lägga Stiftelsen Hörselforskningsfondens årsredovisning till handlingarna 
 
Årsredovisningarna för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020:  https://hrf.se/om-hrf/arsredovisningar/ 
 
 

Utanför dagordningen under kongressen 

Gästtalare: Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, anförande via videolänk 
- HRFs prioritering av ett hållbart arbetsliv är också regeringens prioritering. Det sade 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i sitt tal till kongressen. Hon framhöll att den pågående 
pandemin medför djupgående konsekvenser, men att den på hennes område inte tycks ha påverkat 
personer med funktionsnedsättning mer än andra.  
Ministern sade att det är ett problem när hörselskadade inte får det stöd och de hjälpmedel de 
behöver, och hon sade att hon delar HRFs åsikt att Arbetsförmedlingen måste ha specialistkunskap. 
I talet lyfte ministern ett av HRFs nyckelord, som hon sade sig tycka mycket om: 
- Hörselsmart – det begreppet har jag tagit till mig. Det är ett uttryck som säger mycket – i dessa tider 
är munskydd och plexiglas en utmaning för oss alla. 
Ministern tackade också för att hon på detta sätt fick vara med och fira HRFs 100-årsjubileum, och 
citerade Gerda Meyersons uttryck ”organisation är makt”. 
Förbundsordförande Mattias Lundekvam tackade ministern och ställde frågor om vad regeringen gör 
när det gäller den allt hårdare arbetsmarknaden, och den enligt HRF nedsättande beteckningen 
”nedsatt arbetsförmåga”.  
I ministerns svar pekade hon särskilt på utredningen om förstärkt tolktjänst (januari 2022) och en 
departementsskrivelse som ska komma innan sommaren om likvärdigt stöd från AF oavsett var man 
bor. När det gäller ”nedsatt arbetsförmåga” menade ministern att det behövs ett begrepp som 
garanterar stöd till den som verkligen behöver det, men att konceptet behöver ses över. 
 
Under kongressen framfördes videohälsningar från följande organisationer och myndigheter: 
Unga Hörselskadade (UH) förbundsordförande Johanna Forsberg 
Synskadades Riksförbund (SRF) förbundsordförande Håkan Thomsson 
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) förbundsordförande Klas Nelfält 
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) förbundsordförande Åsa Henningsson 
Funktionsrätt Sverige, vice förbundsordförande Marie Sten 
Hörselhemmedes landsforbund (HLF) örbundsordförande Morten Buan, som också förmedlade en 
hälsning från Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) 

https://hrf.se/om-hrf/arsredovisningar/
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La Federación Nacional de Hipoacúsicos Bolivia (FENAHIBO) styrelsen 
International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) president Ruth Warrick 
European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) president Lidia Best 
Myndigheten för delaktighet (MFD) generaldirektör Malin Aldén 
Utvecklingsorganisationen My Right, ordförande Göran Alfredsson 
 
HRFs 100-årsjubileum 
För att uppmärksamma HRFs 100-årsjubileum visades en film som skildrade viktiga skeenden och 
personer under HRFs och dess föregångares historia. 
 
Årets HRF-inspiratör: Enköping 
Under kongressen offentliggjordes årets HRF-inspiratörer 2021, som gick till Hörselskadades förening 
i Enköping. Föreningen belönas med 10 000 kronor för att de ”med stort engagemang, nyfiken 
kreativitet och mod” har lyckats skapa mötesplatser i en tid av fysisk distansering. – En total 
överraskning. Vi är så stolta! sa Elsie Johansson, vice ordförande, i sitt tacktal. 
 
 

8. Revisionsberättelser för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020  

Ärendebeskrivning 
Revisionsberättelser för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020. 

Beredning 
Revisorernas berättelser avseende granskning av förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning för HRF och stiftelser knutna till HRF: Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds 
Understödsfond, Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och Gåvofond, Stiftelsen Elisabeth och 
Jacobus Machielses fond, SIH Stiftelse för döva och hörselskadade samt Stiftelsen 
Hörselforskningsfonden – för åren 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
att lägga revisorernas berättelser för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 till handlingarna 
 
Deltog i debatten 
Mikael Käll, revisor, KPMG 
Birgitta Tell, revisor 
Arne Andersson, revisor 
 
Kongressen beslutade 
att lägga revisorernas berättelser för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 till handlingarna 
 
Revisionsberättelserna för 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020:  https://hrf.se/om-hrf/arsredovisningar/  
 
 

https://hrf.se/om-hrf/arsredovisningar/
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9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens och stiftelsestyrelsernas ledamöter för 
2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 

Ärendebeskrivning 
Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens och stiftelsestyrelsernas ledamöter. 

Beredning 
Revisorerna har redovisat sina revisionsberättelser avseende granskning av förbundsstyrelsens 
verksamhet och ekonomiska förvaltning för HRF och för styrelserna i stiftelser knutna till HRF: 
Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond, Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds 
Arvs- och Gåvofond, Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond samt SIH Stiftelse för döva och 
hörselskadade – för åren 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020. 
 
Revisorerna föreslår kongressen besluta 
att kongressen beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2016, 2017, 2018, 2019 
och 2020 
att kongressen beviljar stiftelsernas styrelseledamöter ansvarsfrihet 2016, 2017, 2018, 2019 och 
2020 
 
Kongressen beslutade 
att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 
att bevilja stiftelsernas styrelseledamöter ansvarsfrihet 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 
 
 

Utanför dagordningen 

Monika Steorn, sammankallande i valberedningsutskottet, informerade om hur utskottet ska arbeta 
för att lägga fram förslag till kongressen på kommande valberedning under dagordningspunkt 18. 
 
 

10. Förslag till Revidering av stadgar jämte motioner 

Ärendebeskrivning 
Förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar inklusive motionerna 700–711. Förslaget föredrogs 
av Sune Wadenheim, förbundsstyrelsen. 

Beredning 
Förbundsstyrelsen har gjort en översyn av stadgarna för förbund, distrikt och föreningar och föreslår 
några revideringar. 
I förslaget ingår bland annat en ändring av § 7.2 Ledamöter och övriga deltagare, där det föreslås att 
kongressen ska välja två vice förbundsordförande. 
Förbundsstyrelsen har även tagit fram ett utkast till revideringar av anvisningar till stadgarna. 
Observera att anvisningarna inte ska behandlas av kongressen. Utkastet till anvisningar tillhandahålls 
endast för att underlätta förståelsen av de föreslagna stadgeändringarna. Anvisningarna revideras 
och beslutas av förbundsstyrelsen efter kongressen. 
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 700. 

att avslå motion nummer 701. 

att avslå motion nummer 702 med förbundsstyrelsen förslag till ändring i stadgarna: 
• § 5.2 Deltagare 
Kongressen består av ombud från föreningarna. Varje ombud har en röst. Rösträtten får överlåtas till 
ersättare som väljs av föreningen. 

att bifalla motion nummer 703 med förbundsstyrelsens förslag till ändring i stadgarna: 
• § 5.4 Kallelse 
Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast sju månader före kongressens 
genomförande. 
• § 5.6 Förbundsstyrelsens förslag 
Förbundsstyrelsens förslag till stadgar, program samt övriga förslag ska tillgängliggöras senast tre 
månader före motionstidens utgång. 

att bifalla motion nummer 704 med förbundsstyrelsens förslag till följande ändring i stadgarna: 
• § 5.8 Nomineringsrätt 
Nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid kongresser tillkommer HRFs föreningar 
och distrikt samt den valberedning som kongressen har valt. 

att avslå motion nummer 705. 

att avslå motion nummer 706. 

att avslå motion nummer 707. 

att avslå första att-satsen i motion nummer 708 och att anse andra att-satsen i motion nummer 708 
besvarad. 

att bifalla motion nummer 709. 

att bifalla motion nummer 710. 

att anse motion nummer 711 besvarad. 

att anta förbundsstyrelsens yttranden till motionerna 700–711. 

att anta de reviderade stadgarna med av kongressen beslutade ändringar samt att beslutet förklaras 
omedelbart justerat. 
 
Bilaga 
Förbundsstyrelsens förslag Revidering av stadgar 
 
 
10.1 Motion 700 – Samtliga medlemmar registrerade på förening 
Östergötland 

Motivering 
Medlemmar går miste om information om lokala aktiviteter och föreningsbidrag kan ej sökas för 
dessa medlemmar, ifall de är registrerade direkt under förbundet. 
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Föreningstillhörighet säkerställer att man kan få information om vad som händer lokalt. Däremot 
måste man få kunna välja om man vill ha lokala utskick eller inte. Viktigt är dock att det i 
ansökningshandlingarna för medlemskap, tydligt framgår att föreningstillhörighet inte betyder att 
man måste arbeta i den lokala styrelsen eller vara aktiv medlem. 
När föreningar söker föreningsbidrag hos kommunerna, har det betydelse att alla medlemmar är 
registrerade på bostadsorten. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att samtliga medlemmar ska ha en föreningstillhörighet i HRF och det ska vara där man bor. Om 
ingen finns på orten ska det vara den som ligger närmast 

Karin Jonsson, Östra Östergötland 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 700 
Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att alla som ansöker om medlemskap i HRF får 
tydlig information om våra föreningar och fördelarna med att vara medlem i en förening. Ambitionen 
är att alla nya medlemmar ska kunna göra ett informerat val av medlemskap och känna till de möjlig–
heter HRF erbjuder, inte minst den givande verksamhet som bedrivs lokalt. Stödmedlemskapet som 
regleras i förbundets stadgar § 2.2 fyller en viktig funktion i HRF. Bland våra stödmedlemmar finns 
bland annat personer som inte själva är hörselskadade, till exempel personer inom professionen, 
som vill stödja HRF och följa vårt viktiga arbete via Auris. Att de väljer att vara stödmedlemmar 
istället för Auris-prenumeranter är till fördel för HRF. 
Andra stödmedlemmar är personer som av någon anledning inte vill vara medlemmar i en förening 
och annars inte skulle ha varit medlemmar alls. Stödmedlemskapet kan då vara ett viktigt steg på 
medlemsresan – ett steg från svagt intresse till engagemang och föreningsmedlemskap. Stödmed-
lemskapet kan även vara en tillgång när en förening upplöses. Förbundet försöker då i första hand 
erbjuda medlemskap i en annan förening, men en del medlemmar vill inte det, till exempel om 
närmaste förening ligger långt från bostaden. Då kan valet stå mellan att vara stödmedlem eller att 
inte vara medlem alls. 
Ett 30-tal HRF-föreningar har upplösts under de senaste tio åren. Det är en del av förklaringen till att 
antalet stödmedlemmar har ökat från cirka 500 till 900 personer under samma tid. Istället för att 
förlora ett par hundra medlemmar har HRF fått behålla dem som stödmedlemmar. Det gör att 
förbundet kan kontakta dem och uppmuntra dem att bli medlemmar i en förening eller att själva 
starta förening, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag ovan. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 700 
 
Deltog i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland 
Lena Thorén, förbundsstyrelsen 
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
Stefan Holmberg, Motala-Vadstena 
Sven Edlund, distriktsrepresentant, Västernorrland 
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Ulf Olsson, Stockholm 
 
Yrkanden under kongressen 
Johanna Pettersson yrkar bifall till motionen 
Stefan Holmberg yrkar i tillägg att medlem i medlemsregistret bör var tillgänglig för distrikten för ev.  
utskick om medlem inte uttryckligen sagt att det inte får ske. 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 700 
 
 
10.2 Motion 701 – Förbundskongressens arbete 
Medlemsmotion 

Motivering 
I förbundsstadgarna &5 finns angivet kongressperiodens längd och innan vilken månad den skall 
hållas samt plats. Finns också angivet vad som skall behandlas. 
En kongressperiod på fyra år kan tyckas lång i en föränderlig värld. Beslut som fattats på kongressen 
kan ha blivit inaktuella och helt felaktiga att genomföra. Det finns andra sätt att fatta beslut på, man 
inför ett centralt representantskap, ombuden utses av distrikten. Antalet ombud bestäms utifrån 
distriktens storlek. 
Det centrala representantskapet sammanträder varje år under en dag. Man beslutar för verksamhet 
under fyra år. Det viktiga med denna beslutsordning är att vid varje tillfälle då det centrala 
representantskapet sammanträder kan man korrigera tidigare beslut och ange ett nytt år så att det i 
representantskapet alltid ligger en planering på fyra år. 
De ärenden som ska behandlas är samma som kongressen har idag. 
Förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och generalsekreterare ska närvara vid 
centrala representantskapet och har där yttrande och- förslagsrätt. 
I detta förslag ligger stora kostnadsbesparingar då övernattningar kan begränsas. 

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att Förbundsstyrelsen under kongressperioden tillsätter en arbetsgrupp som utreder ovanstående 
och kommer med förslag på inrättande av centralt representantskap. 

Tommy Olausson 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 701 
Förbundsstyrelsen anser att den beslutsordning HRF har i dag ger oss en organisation som kan hålla 
ihop och ta ansvar för verksamheten på såväl lång som kort sikt. Vår organisationsmodell lägger vikt 
vid dialogen inom HRF mellan kongresserna, samtidigt som förbundsstyrelsen kan agera snabbt när 
behov finns. 
Kongressen är HRFs högsta beslutande församling och lägger fast våra långsiktiga prioriteringar och 
mål. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen HRFs högst beslutande organ. Det innebär att 
förbundsstyrelsen alltid ska respektera kongressens beslut, men också ta ansvar för att fatta 
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nödvändiga beslut om vår omvärld förändrar förutsättningarna för HRFs arbete eller om nya frågor 
aktualiseras. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen förbundsmötet, ett rådgivande organ där förbunds-
styrelse och distrikt diskuterar aktuella frågor. Förbundsstyrelsens ambition är att dessa möten ska 
vara forum för fördjupad dialog, där förbundsstyrelsen kan förankra frågeställningar som inte 
nödvändigtvis är stadgebundna. Vår uppfattning är också att det är viktigt att vara lyhörd för de 
synpunkter som kommer in vid dessa möten. 
Denna beslutsmodell har varit mycket effektiv, anser förbundsstyrelsen. Det förtroende kongressen 
har lagt på förbundsstyrelsen skapar förutsättningar för att vara snabbfotad i en komplex och 
föränderlig värld. Samtidigt innebär förbundsmötet att förbundsstyrelsen får möjlighet att diskutera 
vägval och förankra beslut med representanter från hela HRF-Sverige. 
Förbundsstyrelsen anser inte att det vore bra för HRF att återinföra representantskap. Det är nu 16 år 
sedan HRFs kongress ersatte det beslutande representantskapet med rådgivande förbundsmöten. 
Det skedde efter en längre tids missnöje kring ineffektiviteten i beslutsvägarna. Ofta fördröjdes 
åtgärder i väntan på representantskapets beslut. Dessutom ägnade såväl distrikt som förbund massor 
av tid åt de formalia som omgärdade beslutsprocesserna. 
Inför kongressen 2004 efterlystes mer dialog och mindre formalia och beslutsadministration. Det 
ledde fram till den nuvarande organisationsmodellen med förbundsmöten. Förbundsstyrelsens 
intryck är att denna form har stora fördelar och är en uppskattad mötesplats. 
Tre dagars kongress ger våra föreningars ombud goda förutsättningar att debattera och behandla de 
förslag som kommit in. Flera endagsmöten ställer höga krav på effektivitet och riskerar att både 
begränsa debatten och försämra förutsättningarna för djupare analyser och långsiktiga beslut. 
Självklart ska HRF alltid undvika onödiga kostnader och hushålla med de resurser vi har. Men 
kongressen är en kostnad som vi anser vara nödvändig för att kunna upprätthålla vår demokratiska 
verksamhet. Kongressen är ett viktigt forum för HRF, där representanter från hela landet kan mötas 
för att gå på djupet i viktiga framtidsfrågor – och dessutom under förhållanden som är fullt 
tillgängliga för alla deltagare. 
I spåren av pandemin och restriktionerna som följer med Covid-19 har vi genomfört flera 
förbundsmöten på distans och vi träffas på på distans även under kongressen 2021. Att kongressen 
genomförs på detta sätt gör det också möjligt för observatörer och andra intresserade att följa 
debatten. Distansmötena har inneburit lägre kostnader, men vi utgår från att vi kan ha en fysisk 
samlingsplats för kommande kongresser. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 701 
 
Deltog i debatten 
Tommy Olausson, Tranås 
Sune Wadenheim, förbundsstyrelsen 
 
Yrkanden under kongressen 
Tommy Olausson ändrar yrkande på så sätt att yrkandet slutar med ordet ovanstående, och yrkar 
bifall till motionen med den föreslagna ändringen. 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 701 
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10.3 Motion 702 – Ordinarie kongressombud ska kunna ha en ersättare 
Tranås 

Motivering 
I förbundsstadgarna § 5:2 finns angivet vad som reglerar kongressombuden. Föreningarna har ett 
ombud för varje påbörjat trehundratal medlemmar. Detta uppfattas som att ombudet också ska 
utföra uppdraget själv. 
I Tranås HRF-förening finns förslag på att man bör kunna få välja ersättare till ordinarie kongress-
ombud. Det finns flera skäl till att ett uppdrag som ombud bör kunna delas av två individer. Att 
deltaga i en kongress är för många ett stort steg med många intryck som skall bearbetas. Flertalet av 
kongressombuden är till åren komna. Det är oerhört tröttsamt att hålla koncentration under hela 
kongressen. Man ska lyssna uppmärksamt i plenum och samtidigt hantera tekniska hjälpmedel. 
De flesta kongressombuden har en hörselnedsättning vilket medför att mycket energi krävs för att 
uppmärksamt ta del av allt som sägs. Det är tröttande och slitsamt både fysiskt och psykiskt. 
Kongressombudet ska också hinna med att förbereda sina eventuella inlägg i debatten. Detta kräver 
extra mycket av koncentration och uppmärksamhet. 
Det finns medlemmar på lokal nivå, som är väl skickade att representera sin förening som ombud, 
men som tyvärr tackar nej då uppdraget är alltför krävande. 
Vi i Tranås HRF-förening vill att i begreppet ett kongressombud ska det också innefattas, att man kan 
dela på uppdraget efter viss tid, dvs. när tjänstgörande kongressombud behöver vila upp sig eller 
bara pausa. Förslagsvis kan den av föreningen valda observatören tillika vara ersättare till ordinarie 
kongressombud. 
Detta skulle medföra att ombudet är mer på alerten den tid hen är tjänstgörande kongressombud. 
Det skulle också föra med sig att ordinarie ombud har en nära person att bolla ärenden med, vilket 
leder till mer genomtänkta beslut. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att kongressen beslutar att ett kongressombud kan bytas ut när berörda föreningar så begär. Detta 
byte kan ske med hjälp av distriktets observatör. 
att förbundsstyrelsen utarbetar anvisningar till förslaget. 

Annica Nordqvist 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 702 
Förbundsstyrelsen vill gärna underlätta föreningarnas deltagande på kongressen. Vi instämmer i att 
det skulle vara en fördel om det fanns ersättare att tillgå. Att skapa en sådan möjlighet förutsätter 
ändringar i stadgarna. Det kräver också en översyn av arbetssätt och anvisningar, bland annat med 
avseende på hanteringen av röstlängden. Förbundsstyrelsen anser att det ska vara möjligt att utse 
ersättare för ombud som av olika anledningar får förhinder eller behöver avbryta sitt deltagande 
under pågående kongress. Vi föreslår därför en stadgeändring under §5.2, som gör det möjligt för 
föreningar att utse ersättare för sina ombud. Men förbundsstyrelsen anser inte att en ersättare ska 
tillåtas fungera som en avbytare och gå in och ut ur rollen som ombud under pågående kongress, så 
som motionären föreslår. En ersättare bör till exempel inte kunna ersätta ett ordinarie ombud varje 
gång detta ombud vill ta en paus. 
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Om ett sådant förfarande tilläts skulle det medföra flera stora svårigheter, inte minst logistiska 
problem för presidiet och risk för oklarheter kring vem som har rösträtt vid varje givet tillfälle. När 
kongressen inleds tar presidiet fram en röstlängd, som anger vilka av ombud som är närvarande och 
därmed beslutande. Varje gång en ersättare går in istället för ett ombud måste röstlängden ändras. 
Vid kongressen 2021 har HRFs föreningar möjlighet att närvara med totalt 161 ombud. Om alla 
föreningar skulle anmäla ersättare för dessa ombud skulle det totala antalet närvarande, med 
rösträtt till och från, dubblas till 322. Det är många personer att hålla reda på. Om det blir byten fram 
och tillbaka under pågående förhandlingar är risken är stor att det skulle skapa stor förvirring för 
presidiet och ombuden. Det skulle också vara mycket tidskrävande och försena kongress-
förhandlingarna. Det kan även göra det svårt att säkerställa att rätt personer utnyttjar rösträtten vid 
voteringar. 
Förbundsstyrelsen förslår även att anvisningarna till stadgarna utvecklas för att klargöra processen 
kring ombudens ersättare. 
I dag har ombuden en subventionerad kongressavgift. Föreningar kan också anmäla observatörer, 
som deltar till självkostnadspris. Utgångspunkten för en utredning om hur ett förfarande kring 
ersättare ska fungera måste vara att denna möjlighet inte ökar kostnaderna för kongressen. Därför 
behöver en förutsättning för införandet av ersättare vara att föreningar betalar självkostnadspris för 
ersättaren. Detta gäller om föreningen skulle ha två personer på plats – inte om ordinarie ombud 
lämnar återbud och ersättare går in i dess ställe. 
Förbundsstyrelsen vill också upplysa om att en distriktsobservatör inte kan fungera som ersättare. 
Det är föreningen som är valkrets för kongressombuden, inte distrikten. Observatörer är inte heller 
valda representanter. 
 
Nytt förslag till beslut 
att till §5.2 göra ett tillägg: 
5.2 Deltagare 
Kongressen består av ombud från föreningarna. Varje ombud har en röst. Rösträtten får överlåtas till 
ersättare som väljs av föreningen. 
att förbundsstyrelsen utvecklar anvisningarna genom översyn av kongressens arbetssätt, bland annat 
med avseende på hanteringen av röstlängden. 
 
Motionen avslås, förbundsstyrelsen förslår kongressen besluta: 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till tillägg i § 5.2 
att förbundsstyrelsen utvecklar anvisningarna genom översyn av kongressens arbetssätt, bland annat 
med avseende på hanteringen av röstlängden. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 702 
 
Deltog i debatten 
Tommy Olausson, Tranås 
 
Yrkanden i debatten 
Tranåsföreningen tar tillbaka sin motion och yrkar bifall till förbundsstyrelsen förslag enligt 5.2 
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Kongressen beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till tillägg i § 5.2 
att förbundsstyrelsen utvecklar anvisningarna genom översyn av kongressens arbetssätt, bland annat 
med avseende på hanteringen av röstlängden. 
att avslå motion 702 
 
 
10.4 Motion 703 – Motionstidens längd 
HRF Stockholm, Stockholm 

Motivering 
Förbundsstyrelsen föreslår en komprimering av de olika ledtiderna inför kongressen. Enligt § 5.1 ska 
kongressen äga rum vart 4:e år före juni månads utgång, vilket föreslås vara oförändrat. 
Juni månad är en ”dålig” månad för en kongress med tanke på nationaldagen, skolavslutningar, 
midsommarfirande, och semester. Så i praktiken kommer kongressen även i framtiden att 
genomföras i slutet på maj månad. 
Om man utgår ifrån ovanstående, så kommer det nya förslaget till ledtider innebära att 
förbundsstyrelsens förslag skickas ut senast i slutet på november, och att motioner ska skickas in 
senast i slutet på januari (då motionstiden föreslås förkortas från tre till två månader). 
Dessa två kalendermånader infaller under jul-, nyårs- och trettonhelgen. Så i praktiken har föreningar 
en månad till förfogande för genomläsning av förbundsstyrelsens förslag och att skriva motioner. 
Därför vore det bra om motionstiden även i fortsättningen är tre månader. Således bör 
förbundsstyrelsens förslag skickas ut sju månader före kongressen, d.v.s. i slutet på oktober. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att § 5.4 Kallelse får följande lydelse i första stycket: Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie 
kongress senast sju månader före kongressens genomförande. 
att nuvarande lydelse i § 5.6 Förbundsstyrelsens förslag lämnas oförändrad. (Förbundsstyrelsens 
förslag till stadgar, program samt övriga förslag ska sändas ut senast tre månader före motionstidens 
utgång.) 

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 703 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det kan bli en för kort motionstid och att 
motionstiden även i fortsättningen ska vara tre månader. Förbundsstyrelsen yrkar därför på bifall på 
första att-satsen och att stadgarna får följande lydelse: 
§5.4 Kallelse 
Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast sju månader före kongressens 
genomförande. 
Förbundsstyrelsen bifaller motionärens förslag att nuvarande lydelse i stadgarna § 5.6 ska lämnas 
oförändrad gällande tidpunkten tre månader. Däremot föreslår förbundsstyrelsen att ”sändas ut” ska 
ändras till ”tillgängliggöras” för att det ska vara möjligt att handlingarna kommer ombuden tillhanda 
på det sätt som är bäst givet var tids möjligheter. 
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Nytt förslag till beslut: 
§5.6 Förbundsstyrelsens förslag 
Förbundsstyrelsens förslag till stadgar, program samt övriga förslag ska tillgängliggöras senast tre 
månader före motionstidens utgång. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 703 
- Kommentar för att-sats 2: Bifalla motionärens förslag att förbundsstyrelsens förslag till stadgar, 
program samt övriga förslag ska sändas ut senast tre månader före motionstidens utgång, men att 
“sändas ut” ändras till “tillgängliggöras” i §5.6. 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion 703 
att i att-sats 2 byts orden ”sändas ut” mot ”tillgängliggöras” 
 
 
10.5 Motion 704 – Ge distrikten nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid 
kongresser 
Tranås 

Motivering 
I förbundsstadgarna Nomineringsrätt 5:8 framgår det vilka som har nomineringsrätt till 
förbundsstyrelse och övriga uppdrag. 
Enligt den paragrafen är det föreningarna (uppfattas som lokal förening) som har nomineringsrätt. 
Det innebär att distrikten inte kan nominera ledamöter till förbundsstyrelse, ordförande, kassör eller 
andra uppdrag. 
Tranås HRF-förening vill att nomineringsrätten utökas även till distrikten och nomineringsbeslutet ska 
kunna tas på ett ordinarie distriktsmöte. 
En nominering som samtliga föreningar i distriktet ställer sig bakom borde ha större tyngd än en 
enskild nominering från en förening. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att rätten till att nominera till förbundsstyrelse och övriga uppdrag utökas och ska gälla även 
distrikten. (Nomineringsrätt 5:8) 

Annica Nordqvist 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 704 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är rätt att utöka nomineringsrätten till 
distrikten. I dag har distrikten rätt att skriva motioner och distriktens representanter har yttrande 
och förslagsrätt på kongressen. Den föreslagna ändringen ligger därför i linje med de övriga 
rättigheter som tillfaller HRFs distrikt. 
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Förslag till ny text i stadgarna: 
5.8 Nomineringsrätt 
Nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid kongresser tillkommer HRFs föreningar 
och distrikt samt den valberedning som kongressen har valt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 704 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion 704 
 
 
10.6 Motion 705 – 1:e och 2:e vice ordförande 
Stockholm 

Motivering 
Bakgrund: Idag har förbundet en vice förbundsordförande. 
Om HRF i fortsättningen ska ha två vice förbundsordförande kan det uppstå risk för förvirring. ”Är du 
vice förbundsordförande? Men jag träffade en annan person för ett tag sedan som också påstod sig 
vara vice förbundsordförande i HRF!” 
Om förbundsordförande är frånvarande på ett styrelsemöte träder normalt vice förbunds-
ordförande in som mötesordförande. Om styrelsen i fortsättningen har två stycken vice förbunds-
ordförande, måste man på styrelsemötet besluta vem som ska vara mötesordförande. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundsstyrelsen ska ha en 1:e vice och en 2:e vice förbundsordförande. 
att paragraf 7.2 får följande lydelse: 
Kongressen väljer en förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande, 1:e vice 
förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande, kassör samt sju övriga ledamöter. 
Ordförande, de båda vice förbundsordförandena och kassör väljs särskilt. 

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 705 
Förbundsstyrelsen håller inte med motionären i resonemanget om att titeln, rollen och ansvaret är 
otydligt eller förvirrande. Vi anser att det är viktigt att lämna frågan om hur förbundsstyrelsen 
organiserar och delar upp arbetet till den förbundsstyrelse som blir vald. 
Syftet med förslaget om vice förbundsordförande är att underlätta arbetsfördelningen inom 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen i föredrar därför en modell med två vice förbundsordförande 
utan en inbördes rangordning. På så sätt tydliggörs att det handlar om två personer som delar på 
precis samma uppdrag – inte två olika uppdrag, där 1:e vice förbundsordförande väger tyngre än 2:e 
vice förbundsordförande. 
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 705 
 
Deltog i debatten 
Ulf Olsson, Stockholm 
Tommy Olausson, Tranås 
Sune Wadenheim, förbundsstyrelsen 
 
Yrkanden i debatten 
Ulf Olsson, Stockholm yrkade bifall till motion 705. 
Tommy Olausson, Tranås, yrkade bifall till motion 705 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 705 
 
 
10.7 Motion 706 – Representation i FS för intressegrupper 
Göteborg 

Motivering 
Utifrån det prioriterade området ”Tillsammans växer vi” i FS kongressförslag, så är det viktigt att 
medlemmar oavsett var man befinner sig i organisationen, upplever en tydlig samhörighet med de 
förtroendevalda på högsta nivå. Det är viktigt för alla berörda att ha en känsla av att kunna vara med 
och påverka utvecklingen i en organisation av det slag som HRF utgör. Utöver hörselskada och 
nedsatt hörsel finns intresseområden – såsom tinnitus, ljudöverkänslighet, yrkesverksamma, 
menieres, föräldrar och anhöriga. 
Allt fler föreningar för dessa områden går i bästa fall över till att verka som lokala intressegrupper. I 
några fall bildas också nätverksgrupper, som har ett rikstäckande kontaktnät. Representanter för 
intressegrupperna/nätverksgrupper är de som bäst har kontakt med medlemmarna för att scanna in 
behov som kan tillfredsställas inom HRF. Det bör också vara utifrån dem man skapar nätverk och 
kännedom om varandra mellan styrelser och föreningar på alla nivåer. Därför är det viktigt att alla 
intresseområden har representation även i FS. Respektive representant ska kunna nås för personlig 
kontakt för att delta/bjudas in till utvecklingsarbete för det specifika intresseområdet. På så sätt 
tänker vi att också den enskilde kan komma att känna sig betydelsefull i ett sammanhang, oavsett om 
man är den som t.ex. kokar kaffe eller ordnar gruppträffar på ideell basis. 
Undertecknad vill att varje intresseområde inom Hörselskadades Riksförbund skall ha representation 
i förbundsstyrelsen. Representanterna skall utgöra en del av de ordinarie ledamöterna 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att via valberedningen komplettera FS förslag i stadgepunkten ”§ 7.2 Ledamöter och övriga 
deltagare” – så att förbundsstyrelsens sammansättning har representation för varje intressegrupp 

Christer Valderås 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-29, som beslutade att bifalla motionen. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 706 
Det är viktigt att alla HRFs medlemmar känner sig sedda och upplever att de kan vara med och 
påverka utvecklingen i organisationen. 
Förbundsstyrelsen är därför mån om att ha en levande dialog med olika medlemsgrupper, för att på 
så sätt kunna fånga upp brister och behov, nya möjligheter och idéer och tillsammans utveckla såväl 
HRFs påverkansarbete som vår organisation. Detta gäller inte minst medlemmar med till exempel 
tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet och cochleaimplantat samt yrkesverksamma och 
föräldrar, som ofta benämns ”intressegrupper”. 
Förbundsstyrelsen tror att det skulle vara bra att inom sig utse kontaktpersoner för olika medlems-
grupper. Det kan vara ett sätt att underlätta och stimulera dialogen ytterligare. Detta innebär 
emellertid inte att förbundsstyrelsen delar upp ansvaret för olika frågor mellan sig. Förbunds-
styrelsen har ett samlat ansvar för hela HRF och varje ledamot har därför ansvar för alla delar av 
verksamheten och samtliga medlemsgrupper. De kontaktpersoner som utses kan ta frågor vidare till 
förbundsstyrelsen, men fungerar inte som representanter för ”sin” medlemsgrupp inom förbunds-
styrelsen. 
Valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag när det gäller att föreslå en förbundsstyrelse med 
bästa möjliga sammansättning. Förbundsstyrelsen tror att det bästa är att ha tillit till denna process. 
Det finns många faktorer som valberedningen ska väga samman för att hitta en optimalt fungerande 
förbundsstyrelse och det blir svårt att uppnå om det finns krav på att alla intressegrupper ska vara 
representerade i varje förbundsstyrelse. 
I riktlinjerna för valberedningens arbete står det bland annat att ”nominerade personer kan bidra 
med kunskaper, erfarenhet, kontakter, eller annat som kan utgöra en tillgång i förbundsstyrelsens 
arbete. Valberedningen ska också eftersträva mångfald bland de nominerade, bland annat utifrån 
geografisk spridning, köns- och åldersfördelning, samt sätta samman ett fungerande arbetslag med 
god dynamik.” 
Valberedningen är vald av kongressen och har därmed medlemmarnas förtroende att se till deras 
bästa i arbetet med att ta fram förslag på vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Det förtroendet 
delar även förbundsstyrelsen. 
Precis som motionärerna vill förbundsstyrelsen utveckla och underlätta dialogen med olika 
medlemsgrupper. Genom att förbundsstyrelsen själva kan fördela arbetsuppgifter och 
representation blir det lättare att uppnå på ett sätt som gynnar både olika medlemsgrupper och 
organisationen som helhet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att förbundsstyrelsen inom sig ska fördela ansvar för kontakter med olika medlemsgrupper. 
att avslå motion nummer 706 
 
Deltog i debatten 
Sune Wadenheim, förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 706 
att förbundsstyrelsen inom sig ska fördela ansvar för kontakter med olika medlemsgrupper 
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10.8 Motion 707 – Tydligare regler för intressegrupper inom HRF 
Skaraborg 

Motivering 
HRF:s intressegrupper fyller ett stort behov som mötesplats för hörselskadade med gemensamma 
problem att hantera, ex-vis tinnitus. Vår erfarenhet är att reglerna för medlemskap i de olika 
intressegrupperna är oklara, exempelvis råder det en osäkerhet huruvida medlemmar i en 
intressegrupp "måste" vara medlemmar i HRF. 
I anvisningarna till HRF:s stadgar står: "en intressegrupp består av medlemmar som vill organisera 
verksamhet...". Vi vill skärpa formuleringen till: "en intressegrupp kan bara bestå av medlemmar som 
vill organisera verksamhet..." 
Eftersom medlemskap i HRF är en självklarhet för att intressegruppernas medlemmar skall få det 
stöd som krävs av förening och distrikt för att driva verksamhet, ha ett fullgott försäkringsskydd samt 
få del av värdefull information föreslår vi: 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över och skärpa reglerna för intressegrupper 
inom HRF, särskilt beträffande medlemskap. 

HRF Skaraborg /Kerstin Ekelöf och Ingrid Nordquist 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 707 
Förbundsstyrelsen håller med om att medlemskap i HRF utgör grunden för att delta i vårt 
föreningsarbete. Det är vi medlemmar som bygger HRFs demokratiska verksamhet och utan 
medlemmar finns inget HRF. 
Samtidigt anser förbundsstyrelsen att grupper och föreningar själva måste få avgöra när det passar 
bäst att bjuda in icke-medlemmar till aktiviteter. Nuvarande regelverk ger föreningar och grupper 
stort självbestämmande över sin verksamhet, vilket är bra. 
Verksamhet som bedrivs i HRFs namn brukar i första hand rikta sig till medlemmar. Men att 
kategoriskt utestänga icke-medlemmar från aktiviteter innebär att dessa kanske inte får chansen att 
se verksamheten innan de väljer. Risken är att HRF då går miste om nya medlemmar med stort 
engagemang, vilket vore olyckligt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 707 
 
Deltog i debatten 
Ingrid Nordquist, Lidköping-Götene 
Lena Thorén, förbundsstyrelsen 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland 
 
Yrkanden i debatten 
Ingrid Nordquist, Lidköping-Götene yrkade bifall till motionen 



21 
 

Kongressen beslutade 
att avslå motionen 
 
 
10.9 Motion 708 – Motion om stadgeändring för föreningsstyrelserna. 
Västra Götaland 

Motivering 
Den stora utmaningen för hela HRF är att få medlemmar, men inte heller tappa medlemmar. Det är 
då av mycket stor vikt att distriktsstyrelserna och förbundet får vetskap om vad som de olika 
föreningarna och intressegrupperna i vårt land arbetar med. Genom att få tillgång till 
årsredovisningen, som innefattar årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan, 
ekonomisk rapport och revisionsberättelse får man en heltäckande bild och kan då också hjälpa till 
på ett annat sätt än som sker nu. Dessa dokument kan också ge styrelser och förbund bättre 
förståelse för verksamheterna. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att kongressen beslutar att förbundsstyrelsen får denna uppgift till stadgeändring 
att kongressen beslutar att årsmötesdokumenten skickas in inom en månad efter årsmötet 

Mimmi Claesson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-18, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 708 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är av mycket stor vikt att föreningar skickar 
sina årsrapporter innehållande verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och rapport etc. till 
både distrikt och förbund. 
Redan i dag finns det tydliga rutiner kring motionärens önskan att distrikt och förbund får tillgång till 
dessa handlingar. 
I början av varje år skickar förbundet ett brev till postmottagare i alla föreningar och distrikt med 
information om vilka uppgifter som ska skickas in till förbundet, och när. Tillsammans med brevet 
skickas ett antal blanketter som ska fyllas i. I det brevet begär förbundet in verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning samt att blanketterna gällande kontakt- och kontouppgifter, förtroendevalda 
och ekonomisk rapport fylls i. Förbundet uppmanar att skicka in detta cirka 1-2 månader efter 
genomfört årsmöte och att skicka kopior på alla dokument även till distriktet. Distriktet har ett 
arkiveringsansvar för föreningarnas uppgifter enligt de anvisningar för arkivering som finns i 
dokumentarkivet på Hörnet. 
Sedan december 2020 har HRF ett nytt medlemsregister. I det nya registret är det möjligt att skriva in 
årsrapporter direkt i systemet. Årsrapporterna blir då direkt synliga för förtroendevalda i distrikts-
styrelsen och förbundet. 
I nuvarande stadgar § D1. Uppdrag framgår att det är distriktets uppdrag 
• Att samordna, stödja och utveckla påverkans-, organisations-, studie- och informationsverksamhet 
inom distriktet. 
Förbundsstyrelsen anser att det framgår redan tydligt i stadgarna att distriktet har ett samordnande 
ansvar gällande föreningarnas verksamheter samt att ovan nämnda rutiner kompletterar stadgarna. 
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Förbundsstyrelsen bedömer att ingen stadgeändring behövs. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå att-sats 1 
att anse att-sats 2 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att avslå första att-satsen i motion 708 
att anse andra att-satsen besvarad 
 
 
10.10 Motion 709 – Region i stället för landsting 
Stockholms län 

Motivering 
Sedan den 1 januari 2019 har alla Sveriges landsting status som regioner. Det som tidigare kallades 
landsting heter numera Region xxx. Till exempel heter tidigare Stockholms läns landsting nu Region 
Stockholm. 
I HRFs stadgar omnämns landsting vid två tillfällen. Bland annat i § D2.1 Verksamhetsområde, där det 
står ”Distriktets verksamhetsområde ska utgöras av ett län/landsting eller annat av förbundsstyrelsen 
fastställt område”. 
I och med övergången från landsting till regioner bör en uppdatering av begreppen göras i HRFs 
stadgar. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att § D2.1 Verksamhetsområde i HRFs stadgar ändras till följande lydelse: 
Distriktets verksamhetsområde ska utgöras av ett län/region eller annat av förbundsstyrelsen 
fastställt område. 
att § D5.1 Uppgift i HRFs stadgar ändras till följande lydelse: 
Distriktsstyrelsen är mellan årsmötena distriktets högsta beslutande organ och ansvarar för det läns-
/regionövergripande intressepolitiska och organisatoriska arbetet. 

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 709 
Samma yttrande som motion 710. Se yttrandet under motion 710. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 709 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion 709 
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Motion 710 – Landsting till region 
Stockholm 

Motivering 
Alla Sveriges landsting har status som regioner sedan 1 januari 2019, och heter numera Region xxx. 
Därför bör även motsvarande ändring göras i våra stadgar för distriktet. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att § D2.1 Verksamhetsområde ändras till följande lydelse: 
Distriktets verksamhetsområde ska utgöras av ett län/region eller annat av förbundsstyrelsen 
fastställt område. 
att § D5.1 Uppgift ändras till följande lydelse: 
Distriktsstyrelsen är mellan årsmötena distriktets högsta beslutande organ och ansvarar för det läns-
/regionövergripande intressepolitiska och organisatoriska arbetet. 

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 710 
Samma yttrande som motion 709. 
Beteckningen landsting har ändrats till region i hela landet och också i många av Sveriges lagar. 
Förbundsstyrelsen stödjer följaktligen förslaget om att göra redaktionella ändringar i HRFs stadgar, så 
att alla förekomster av beteckningen landsting ändras till region. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 710 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion 710 
 
 
10.11 Motion 711 – Stadgeändring för att kunna bilda länsförening 
Örebro 

Motivering 
Det har blivit svårare att engagera medlemmar för uppdrag i lokalföreningarnas styrelser och det är 
svårt att fylla vakanser när någon slutar. En länsförening med en styrelse rekryterad från en hel 
regions medlemmar kan väntas leda till ett ökat engagemang för att utveckla verksamheten. Vi ser 
också att en länsförening kan bli en stimulans för det lokala engagemanget genom att medlemmar, 
gruppvis eller enskilt, kan finna former för föreningens utveckling och driva lokala aktiviteter för 
social samvaro utan att behöva sitta i en styrelse. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
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att ändra förbundets stadgar så att det blir möjligt för lokalföreningar i ett distrikt att gå samman i en 
länsförening. 

Birgitta Svensson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-11, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 711 
Förbundsstyrelsen tar frågan med att engagera medlemmar för uppdrag på största allvar. Satsningar 
för att komma till rätta med vikande medlemsantal samt att stödja kämpande föreningar och distrikt 
är därför högt prioriterade i förbundsstyrelsens förslag till kongressen. 
I förbundsstyrelsens förslag till kongressen föreslås ett helt nytt organisationsprogram som lägger 
vikt vid långsiktiga insatser för att utveckla HRF som en levande organisation i hela landet. 
Förbundsstyrelsen föreslår även att ”Tillsammans växer vi” ska vara ett av fyra prioriterade områden 
under den kommande kongressperioden, 2022-2025, med fokus på åtgärder som syftar till att HRF 
växer och utvecklas som medlemsorganisation. 
Motionären yrkar för att det ska vara möjligt för lokalföreningar i ett distrikt att gå samman i en 
länsförening. Redan idag finns det möjlighet att bilda föreningar med medlemmar i kommun eller 
kommuner enligt: 
§ F2.1 En HRF-förening kan bildas av medlemmar i kommun eller kommuner. En HRF-förening kan 
också bildas av medlemmar på kommun- eller länsnivå, som delar intresse utifrån 
medlemskategorier*. 
Det finns alltså inget hinder för detta i dagens stadgar. 
Sammanslagning av föreningar ur olika kommuner förekommer redan – både av praktiska skäl men 
även för att bevaka ett intresseområde exempelvis CI-föreningen eller HYVIS i Stockholm. 
För- och nackdelar bör dock noggrant övervägas tillsammans med distriktsstyrelsen inför 
sammanslagningen. Framförallt gäller det när sammanslagning av hela regionens föreningar sker. 
Fördelarna kan vara, som motionären skriver, att en aktiv länsförening kan leda till ett ökat engage-
mang för att utveckla verksamheten där man kan jobba med arbetsgrupper som engagera sig i det 
lokala arbetet. Det kan även bli lättare att bevaka de intressepolitiska frågar. Men sammanslagningar 
kan också i längden leda till att utarma HRFs lokala föreningsliv och påverka medlemmarnas 
möjligheter till verksamhet i närheten där de bor. Och saknar man aktiva personer lokalt kommer det 
bli svårt att bevaka intressepolitiska frågor. 
Det bör också beaktas att dagens bidragsformer i kommunerna kan göra det svårt för föreningar från 
flera kommuner att söka pengar då bidraget är riktade till lokal verksamhet i kommunen. Varje 
kommun har sitt egna regelverk för hur de beviljar bidrag och vad föreningarna kan få bidrag för. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anse motion nummer 711 besvarad 
 
Deltog i debatten 
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland 
Lena Thorén, förbundsstyrelsen 
Tommy Olausson, Tranås 
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Kongressen beslutade 
att anse motionen besvarad 
 
 
10.12 Förbundsstyrelsens förslag till Reviderade stadgar 

Kongressen beslutade 
att anta de reviderade stadgarna med av kongressen beslutade ändringar 
att notera att beslutet antogs med två tredjedelars majoritet 
att förklara beslutet omedelbart justerat 
 
 

11. Förslag till HRFs vision 

Ärendebeskrivning 
Förbundsstyrelsens förslag till HRFs vision. Förslaget föredrogs av Eivor Johansson, 
förbundsstyrelsen. 

Beredning 
HRFs vision är en kortfattad beskrivning av vårt yttersta mål, som finns med i HRFs värdegrund. 
Förbundsstyrelsen föreslår några mindre justeringar som de tycker gör visionen ännu bättre. 
Inga motioner har kommit in på förslaget. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att revidera HRFs vision, så att den blir som följer: 
HRFs vision är ett hörselsmart samhälle, där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och 
jämlikhet. Ett samhälle där våra rättigheter respekteras och där vi kan förverkliga oss själva, på våra 
villkor. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
att anta förbundsstyrelsens förslag till HRFs vision. 
 
Bilaga 
Förbundsstyrelsens förslag till HRFs vision 
 
Kongressen beslutade 
att anta förslaget till HRFs vision 
 
 

12. Förslag till Intressepolitiskt program jämte motioner 

Ärendebeskrivning 
Förslag till intressepolitiskt program inklusive motionerna 200–205.  

Beredning  
HRFs nuvarande intressepolitiska program antogs av kongressen 2012. Mycket har hänt sedan dess 
och förbundsstyrelsen har därför tagit fram ett förslag på nytt intressepolitiskt program, som innebär 
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en vidareutveckling av det tidigare programmet. Ambitionen är att få ett program som vilar på en 
tidlös, intressepolitisk grund, men som samtidigt är mer aktuellt och uppdaterat än det nuvarande 
programmet. Förslaget till nytt intressepolitiskt program är indelat i sex områden, med tillhörande 
mål. Det utgör en gemensam utgångspunkt för vårt påverkansarbete i hela HRF – förbund, distrikt 
och föreningar. Programmet är långsiktigt; några mål kan kanske uppnås under den kommande 
kongressperioden, andra kan det ta årtionden att uppnå. Det intressepolitiska programmet har inget 
bäst-föredatum, utan gäller tills kongressen beslutar något annat. Motionerna och förbunds-
styrelsens yttrande till motionerna är sorterade utifrån de sex olika samhällsområdena i förslaget till 
intressepolitiskt program.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  
att bifalla motion nummer 200.  

att anse motion 201 nummer besvarad. 

att anse motion 202 nummer besvarad.  

att bifalla motion nummer 203. 

att anse motion nummer 204 besvarad.   

att avslå första att-satsen i motion nummer 205  

att anse andra att-satsen i motion nummer 205 besvarad.  

att anta förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 200–205.  

att anta förbundsstyrelsens förslag till Intressepolitiskt program med av kongressen beslutade 
ändringar. 
 
Bilaga 
Förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program 
 
 
12.1 Motion 200 – Omformulering av att-sats 
Medlemsmotion 

Motivering  
I en att-sats står det följande: att produkter inte får säljas under benämningen "hörapparat" om de 
inte har stöd av relevanta hörapparatstandarder och håller erkänt hög kvalitet. Inom den tekniska 
professionen är det inte vedertaget säga att en produkt har stöd av en/flera standard(er). Istället 
brukar man säga att en produkt uppfyller en/flera standard(er).  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att ovanstående att-sats omformuleras till att produkter inte får säljas under benämningen 
"hörapparat" om de inte uppfyller relevanta hörapparatstandarder och håller erkänt hög kvalitet.  

Ulf Olsson 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 200  
Förbundsstyrelsen tycker att motionärens förslag gör att-satsen i intressepolitiska programmet blir 
tydligare.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 200. 
 
Kongressen beslutar 
att bifalla motion 200 
 
 
12.2 Motion 201 – Köerna i hörselvården 
Jokkmokk, Gällivare, Kalix, Boden, Piteå 

Motivering  
Köerna till att få ett hörselhjälpmedel tenderar att öka, detta är ett levnadsöde som ingen med 
behov ska behöva acceptera.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF verkar för att kostnaderna för hörselhjälpmedel likställs i landets alla regioner.  

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 201  
Hörselvård är livsviktigt för hörselskadade. Rätt insatser i rätt tid förebygger ohälsa och skapar 
förutsättningar för fungerande kommunikation och delaktighet genom hela livet. Långa väntetider är 
därför helt oacceptabelt, anser förbundsstyrelsen. Långa köer inom hörselvården är ett stort problem 
i en del regioner. Men hur stora problemen är, var de finns och hur länge de pågår kan växla ganska 
snabbt. Flera av de regioner som har lyckats korta sina köer har gjort det genom en kombination av 
effektivare planering, samordnad organisation, mer patientinformation och nyrekryteringar. Det 
finns flera exempel på att det går att uppnå både god vårdkvalitet och rimliga väntetider. 
Förbundsstyrelsen anser att förslaget i motionen ligger helt i linje med ett av målen i 
förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program, under Hörselvård: ”att det finns en allmän, 
samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger 
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid." 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta 
att anse motion nummer 201 besvarad. 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 201 besvarad. 
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12.3 Motion 202 – Kostnader för hörselhjälpmedel 
Jokkmokk, Gällivare, Kalix, Boden, Piteå 

Motivering  
Kostnader för hörselhjälpmedel är olika i många av landets regioner. För att man inte skall vara 
beroende av privatekonomisk möjlighet eller geografisk hemvist yrkar HRF Jokkmokk, HRF Gällivare, 
HRF Kalix, HRF Boden, HRF-Piteå att HRF verkar för att kostnaderna för hörselhjälpmedel likställs i 
landets alla regioner.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta att HRF verkar för att kostnaderna för hörselhjälpmedel likställs i 
landets alla regioner.  

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 202  
HRF har länge krävt att avgifterna inom hörselvården ska vara enhetliga i landet, samt att alla 
hörselvårdsavgifter ska omfattas av det lagstadgade högkostnadsskyddet. Det här är framför allt en 
rättvisefråga. Hörselskadade har rätt till vård på samma villkor som andra patientgrupper. Dessutom 
är det viktigt att behovet styr tillgången till vård och hjälpmedel – inte plånboken. Förslaget ligger i 
linje med förbundsstyrelsens förslag till mål i förslaget till intressepolitiskt program, under området 
Hörselvård: ”att det finns en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är 
likvärdig i hela landet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser 
inom rimlig tid." ”att tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas 
av individens ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska 
intressen.”  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 202 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 202 besvarad 
 
 
12.4 Motion 203 – Mindre justering: god visuell miljö som del av hörselsmart utformning  
Östergötland 

Motivering  
När hörseln inte räcker till, då kompenserar vi genom att använda andra sinnen, och kanske framför 
allt synen. Hörselsmart utformning borde därför gärna inkludera god visuell miljö. Det kan handla om 
bra belysning som möjliggör läppavläsning, att man undviker bländande ljus, att lokaler är utformade 
så att vi kan se vad som händer och inte är beroende av ljudet som informationsbärare, till exempel 
att man i ett väntrum lätt kan se personalen när de ropar upp namn eller att olika alternativ är väl 
synliga när man ska beställa biljetter och andra varor och tjänster över disk.  
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Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta att sista meningen i första stycket på avsnittet om hörselsmart 
utformning på sidan 5 i det intressepolitiska programmet uppdateras och ”god visuell miljö” läggs till: 
Det handlar till exempel om god ljudmiljö, god visuell miljö, optimal hörbarhet, teleslingor och annan 
hörteknik, textning, visuell information, varseblivning och tolkservice.  

Anna Gryszkiewicz 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-21, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 203  
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om förslag till tillägg till intressepolitiska 
programmet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 203 
 
Deltog i debatten 
Ulf Olsson, Stockholm  
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Ulf Olsson, Stockholm, yrkade bifall till FS förslag, med ett tilläggsyrkande: att byggd miljö utformas 
på ett hörselsmart sätt, med god ljud- och ljusmiljö och hög… 
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen, yrkade att den aktuella meningen ändras enligt följande: 
att byggd miljö utformas på ett hörselsmart sätt, med god ljudmiljö, god ljusmiljö och hög grad av 
taluppfattbarhet. 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 203 med förbundsstyrelsens tillägg om att-sats 1 i intressepolitiska 
programmet.  
 
 
12.5 Motion 204 – T-slingas placering  
Ljungby  

Motivering  
Ibland ser man i församlingslokaler en grön skylt med texten "slinga finns" men utan upplysning om 
var slingan har bästa effekt. Om man som hörselskadad sätter sig på fel plats hör man inget alls.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta att skylten alltid skall vara kompletterad med upplysning om var 
slingan fungerar bäst.  

Stig Gren 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 204  
Teleslingor fungerar inte alltid lika bra på alla platser i en lokal, beroende på hur installationen gjorts 
och eventuella störningar. I HRFs arbete med Slingkollen ges rådet att uppmuntra lokalägare att göra 
en skiss över var i lokalen slingan fungerar bra. HRF tar också upp frågan i det övergripande arbetet 
med Boverket och organisationer för lokalägare. Det finns också tekniska lösningar där man kan 
kontrollera lokalen och få en kartbild över var slingan ger bra ljud.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 204 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 204 besvarad 
 
 
12.6 Motion 205 – Att verka för att Riksdagen stärker tillgänglighetssamordnarnas status 
Medlemsmotion 

Motivering  
Sedan en tid tillbaka så är målet att vi ska ha ett tillgängligare Sverige för alla medborgare. 
Tillgänglighetssamordnaren som en del kommuner har i sina arbetsuppgifter att koordinera och ha 
översikt över kommunens tillgänglighetsåtgärder och grad av tillgänglighet ute i kommunala 
verksamheterna och har kontakt med och samarbete med de olika funktionvarierade 
organisationerna i kommunen. Emellertid så har det visat sig på sina håll att tillgänglighet-
samordnarna försvinner ute i kommunerna utan att ens ersättas av nya personer med samma 
uppgifter. Därför bör HRF söka uppmärksamma Riksdag och regering på denna fråga och verka för att 
tillgänglighetssamordnarnas tjänster blir ett lagskyddat krav som alltså inte kan sparas bort i 
verksamheterna. För övrigt vill motionären understryka att hörselhjälpare och hörselinstruktörer som 
nämns i Förbundsstyrelsens förslag, är tjänster som ligger nära de här tjänsterna men samtidigt inte 
är detsamma som tillgänglighetssamordnarnas arbete.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta  
att HRF verkar för att Riksdagen beslutar att tillgänglighetssamordnare blir en tjänst obligatorisk för 
regioner och kommuner enligt lag  
att HRF agerar och påverkar beslutsfattare så att nuvarande tillgänglighetssamordnares tjänster inte 
försvinner  

Björn Sonesson 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 205  
I de flesta kommuner finns någon form av samråd när det gäller tillgänglighetsfrågor. Boverket 
rekommenderar att kommunerna ska ha ett formellt tillsatt tillgänglighetsråd, som kan bestå av 
representanter från kommunala nämnder, förvaltningar och bolag och från funktionshindersrörelsen. 
Rådet är ett forum för ömsesidigt informationsutbyte och har vanligen en rådgivande funktion. Det 
är ofta knutet till kommunstyrelsen för att få genomslag i alla förvaltningar och kommunala bolag. 
Boverket anser också att det finns stora fördelar med att inrätta en tillgänglighetssamordnare som 
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ansvarar för att mål, policys och strategier följs i kommunen. Tillgänglighetssamordnaren fungerar 
som ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag i den tidiga planeringen av samhälls-
utvecklingen men även i efterföljande skeden som detaljplanering, bygglovsprövning med mera. 
Samordnaren kan även fungera som länk mellan kommunen, näringsliv och civilsamhällets 
organisationer. En tillgänglighetssamordnare kan således ha en viktig roll i kommunernas arbete i ett 
bredare funktionshindersperspektiv, och kan, som motionären föreslår, vara en fråga för HRFs 
föreningar att arbeta för i den egna kommunen i samverkan med andra funktionshinders-
organisationer. För HRF som nationell organisation måste motionärens förslag vägas mot andra 
angelägna prioriteringar. Där anser förbundsstyrelsen att det är viktigare att driva krav som är mer 
specifikt inriktade på att främja de hörselskadades behov, i linje med förslagen till prioriterade 
områden 2022-2025 Att försöka påverka de politiska partierna att lagstiftningsvägen tvinga 
kommunerna att inrätta nya samordningstjänster tror förbundsstyrelsen inte är en framkomlig väg 
utifrån dagens samhällsekonomiska läge.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå att-sats 1 
att anse att-sats 2 besvarad 
 
Deltog i debatten 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
 
Yrkande i debatten 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro, drog tillbaka yrkandet i första att-satsen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå att-sats 1 
att anse att-sats 2 besvarad 
 
 
Motion 547 – Upphandling av hjälpmedel nationellt (att-sats 1 och att-sats 5) 
Östergötland 

Motivering 
Inom hörselvården har man genomfört separata upphandlingar i varje region/landsting under många 
år, vilket medför stora skillnader inom landet, för hörselvårdens patienter. Det kan säkerligen skilja 
mycket pengar vid upphandlingarna av hörapparater och hörselhjälpmedel i mellan de olika 
regionerna/landstingen samt vid upphandlingar genomförda av försäkringskassan/ 
arbetsförmedlingen. 
Upphandlingarna skall ses som resurser för oss med behov av diverse hjälpmedel men i stället blir 
det höga kostnad ett problem som inte är motiverat. 
Är jag yrkesverksam så får jag mina extra hjälpmedel av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
MEN den dag jag går i pension så får jag betala dem själv. Det är få privatpersoner som kan bekosta 
extra hjälpmedel när man går i pension. Bords mikrofoner och trådlösa hjälpmedel och streaming 
redskap för att kunna prata i mobiltelefonen kan kosta upp i mot 70 000: -. Om upphandlingarna 
kunde ske mer gemensamt i landet, är vi övertygande om att hjälpmedlen skulle kunna sjunka i pris. 
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Är man Yrkesverksam skall man kunna arbeta mer effektivt och vara mer attraktiva på 
arbetsmarknaden med rätt hjälpmedel. Är man pensionär skall man ha rätt att kunna deltaga i 
diverse sociala strukturer. 
Men framförallt skulle det finnas pengar ”över” i systemet som skulle kunna räcka till pensionärerna, 
att även den kategorin skulle kunna få tillgång till samma kvalitet på hjälpmedel som när man var 
yrkesverksam. Likvärdigheten skulle öka i landet och hörhjälpmedel skulle kunna bli en möjlighet för 
andra kategorier än yrkesverksamma. Att Höra lika bra som när man var yrkesverksam. 

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF skriver in i sitt politiska program att även pensionärer ska ha rätt till hjälpmedel. 
att HRF kartlägger/jämför kostnaderna i landet för hörselhjälpmedel som föreskrivs av 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vad kostar det? 
att HRF genom fakta bevisar/öppnar för regionerna/landstingspolitiker ökar medvetande graden, 
kring att det finns grupper som idag inte får hjälpmedel som individen behöver för att kunna delta i 
civilsamhället. 
att öka kunskaperna kring hörselhjälpmedlens betydelse för varje människa har rätt till ett aktivt och 
deltagande liv. 
att skola, yrkesliv och aktivt liv jämställs och behandlas lika i samhället. 

Johanna Pettersson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 547  
Första och femte att-satserna hanteras under intressepolitiska programmet 
Andra att-satsen hanteras under Prioriterade områden; Ett hållbart hörselsmart arbetsliv, under 
punkt 14 i dagordningen. 
Tredje och fjärde att-satserna hanteras under Prioriterade områden; En hörselvård att lita på, under 
punkt 14 i dagordningen. 
 
Första och femte att-satsen 
Det framgår i förslaget till intressepolitiskt program att alla hörselskadade ska få hörselvård inklusive 
hjälpmedel som utgår från en helhetssyn på individens behov och som inte begränsas av individens 
ekonomi. Här avses även hörselskadade pensionärer. Förbundsstyrelsen tycker inte att HRF ska peka 
ut särskilda grupper av hörselskadade i det här avseendet. Vi tycker därför inte heller att det 
föranleder någon förändring av förslaget till intressepolitiskt program. 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att det är mycket viktigt att hörselskadade ska ha bra 
förutsättningar både i utbildning, i arbetslivet och på fritiden. Men anser att de skrivningar som finns 
i intressepolitiska programmet under områdena hörselvård, utbildning och arbetsliv omfattar vad 
motionären beskriver som jämställdhet mellan skola, yrkesliv och aktivt liv. Vi ser därför inte något 
skäl att göra någon förändring av skrivningarna i förslaget till intressepolitiskt program. 
 
Andra att-satsen 
Under kongressperioden föreslår förbundsstyrelsen att ett av de prioriterade områdena ska vara Ett 
hållbart hörselsmart arbetsliv. Vi kommer att behöva olika faktaunderlag för att driva frågor inom det 
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prioriterade området. Vi stödjer motionärens förslag om att det finns ett värde att kartlägga 
kostnader för hjälpmedel för hörselskadade hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 
Tredje och fjärde att-satsen (samma yttrande som motionerna 545 och 546) 
Många äldre som lämnat arbetslivet bakom sig och som haft kommunikationshjälpmedel att tillgå i 
arbetslivet får en försämrad kommunikativ situation efter att de gått i pension. Förbundsstyrelsen 
delar motionärernas problembild och anser att det behövs en prioritering av äldres tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
I målen i förslaget till intressepolitiskt program står bland annat att HRF ska arbeta för att det finns 
en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger 
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid. Och att 
tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens ekonomi, 
kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. I förslaget till 
prioriterade områden betonar vi att vi ska öka medvetenheten hos beslutsfattare om hörselvårdens 
avgörande betydelse för hörselskadade, till exempel att alla som behöver får tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
HRF har under många år samlat in statistik från hörselvården om vilken typ av hjälpmedel som 
förskrivs av hörselvården. Vi presenterar på Hörsellinjens webbplats vilka regioner som förskriver 
vilken typ av hjälpmedel. 
Det är förbundsstyrelsens bild att kommunikationshjälpmedel generellt inte förskrivs inom hörsel-
vården till äldre om det inte finns särskilda behov till det. Exempel på särskilda behov kan vara att 
den hörselskadade dessutom har en grav synnedsättning. Att ha ett aktivt liv, till exempel delta i 
föreningsverksamhet eller kursverksamhet, där det ofta föreligger ett behov av kommunikations-
hjälpmedel, bedöms inte som ett särskilt behov i hörselvården. Här gör hörselvården generellt olika 
bedömningar jämfört med yngre som kan ha behov av hjälpmedel i till exempel studiesituationer på 
fritiden, där hörselvården ibland förskriver lån av hjälpmedel. Vår avsikt med förslagen till 
prioriterade området, En hörselvård att lita på, är bland annat att arbeta för en ökad tillgång till 
hjälpmedel för äldre. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta 
att avslå att sats 1  
att anse att sats 5 besvarad. 
 
Deltog i debatten 
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland 
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
Barbro Prästbacka, Västra Götaland  
Marianne Cronberg Willman, Borlänge  
 
Yrkande i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland, yrkar bifall på att-sats 1  
 
Kongressen beslutade 
att avslå att-sats 1 i motion 547 
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att anse att-sats 5 i motion 547 besvarad  
 
 
12.7 Förbundsstyrelsen förslag till intressepolitiskt program 
 
Deltog i debatten 
Rolf Zetterström, Nyköping-Oxelösund  
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen   
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
Tommy Olausson, Tranås  
 
Yrkande i debatten 
Rolf Zetterström Nyköping-Oxelösund yrkade på ett tillägg under utbildning av ordet ”praktiska” 
efter akademiska i brödtexten innan att-satserna.  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program, med av kongressen beslutade 
ändringar 
att bifalla Rolf Zetterströms tilläggsyrkande  
 
 

13. Förslag till Organisationsprogram jämte motioner 

Ärendebeskrivning 
Förbundsstyrelsens förslag till Organisationsprogram inklusive motionerna 400–410. Förslaget 
föredrogs av Susanna Ahlström, förbundsstyrelsen. 

Beredning 
En av kongressens viktigaste uppgifter är att staka ut HRFs framtida färdriktning. Förbundsstyrelsen 
har därför tagit fram ett förslag till organisationsprogram, som beskriver organisationens 
utvecklingsmål. Det syftar till att inspirera, ge stöd till förändringsarbete och samla föreningar, 
distrikt och förbund kring en gemensam inriktning. 
Organisationsprogrammet består av fyra områden, med två mål under varje. 
Dessa områden är: 
• En växande kraft 
• Hörselsmart i hela landet 
• Synlig och aktuell 
• Engagemang i rörelse. 

Programmet är långsiktigt och är tänkt att gälla tills kongressen beslutar något annat, på samma sätt 
som det intressepolitiska programmet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anse motion nummer 400 besvarad. 
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att avslå motion nummer 401. 

att avslå motion nummer 402. 

att anse motion nummer 403 besvarad. 

att avslå motion nummer 404. 

att avslå motion nummer 405. 

att avslå motion nummer 406. 

att avslå motion nummer 407. 

att avslå motion nummer 408. 

att avslå motion nummer 409. 

att avslå motion nummer 410. 

att anta förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 400–410. 

att anta förbundsstyrelsens förslag till Organisationsprogram med av kongressen beslutade ändringar 
 
Bilaga 
Förbundsstyrelsens förslag till Organisationsprogram 
 
Deltog i debatten 
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
 
 
13.1 Motion 400 – Juridisk kompetens inom förbundskansliet 
Stockholm 

Motivering 
Vi lever i ett samhälle där det krävs juridisk kompetens för att få rätt. Likaså lever vi i ett samhälle där 
juridiken spelar allt större betydelse för intressepolitiken och där strategisk processföring har ökat i 
betydelse för att säkerställa rätt och en bättre tillämpning av rätt. Det gäller t.ex. vårdfrågor, skol-
frågor, diskrimineringsfrågor och tillgänglighetsfrågor. Därtill har frågor om mänskliga rättigheter och 
europeisk rätt kommit att få allt större betydelse för hur svenska förhållanden ser ut, liksom hur 
positionerna kan flyttas fram. För detta krävs också en grundförståelse om olika juridiska frågor, som 
t.ex. hur sådan traktaträtt kan omförhandlas till praktiskt genomförbar rätt för den enskilde i Sverige. 
Hörselskadades riksförbund har länge haft en jurist som man konsulterat vid vissa juridiska spörsmål. 
Men mot bakgrund av juridikens betydelse räcker det inte. Särskilt inte som sagda jurist inte besitter 
särskild kunskap eller erfarenhet av hörselskador och frågor som rör detta. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundsstyrelsen säkerställer att Hörselskadades riksförbund (HRF) framöver har den juridiska 
kompetens som arbetet för ett mer hörselsmart samhälle idag kräver och 
att denna jurist ska vara behjälplig i såväl att bistå medlemmar med viss juridiskt stöd, liksom 
säkerställa att kansliets verksamhet vilar på god juridisk grund. Förbundet ska också med denna 



36 
 

kompetens kunna, i förbundets och medlemmarnas intresse, driva vägledande mål av särskild 
betydelse. 

Anna Quarnström 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-27, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 400 
Förbundsstyrelsen anser att förbundet står rustat och har goda rutiner för att möta de juridiska 
spörsmål som förbundets verksamhet möter. Förbundsstyrelsen anser vidare att bedömningen om 
vilken kompetens som behövs för förbundets verksamhet är en personal- och arbetsgivarfråga som 
inte beslutas av kongressen. Kongressen har att besluta om mål, inriktning och ramar för förbundets 
arbete, inte arbetsorganisationen vid förbundskansliet. Det är HRFs generalsekreterare, chef för 
förbundskansliet, som beslutar om hur personalen ska organiseras för att olika uppdrag ska kunna 
utföras med hög kvalitet och effektivitet, inom givna ekonomiska ramar. 
Förbundets verksamhet är bred och ställer krav på juridisk kompetens inom intressepolitik, ekonomi, 
HR, insamlingsfrågor, bolagsfrågor med flera. Vi arbetar ständigt med att utveckla kompetensen 
inom förbundet, men har också samarbetspartners som säkerställer den juridiska kompetensen inom 
olika områden, till exempel vår arbetsgivarorganisation eller vår bank. 
Förbundet har i över tio års tid erbjudit medlemmar stöd i juridiska frågor när det gäller social-
försäkringsfrågor. Det är till exempel hjälp med råd och stöd, men också hjälp med att driva juridiska 
ärenden i förvaltningsdomstol. Stödet har varit mycket uppskattat bland de som fått hjälp. Att stötta 
medlemmar att driva ärenden är också ett sätt att flytta fram de intressepolitiska positionerna.  
Som motionären beskriver har juridiken ibland betydelse för att flytta intressepolitiken framåt för 
mer principiella frågor som berör hörselskadade. Ofta är frågorna av vitt skilda karaktärer och ställer 
krav på olika juridiska och andra sakliga kompetenser. Förbundet brukar vid behov anlita juridisk 
kompetens som matchar det behov som finns för tillfället. Varje år avsätter förbudet medel i budget 
för att ha möjlighet att driva intressepolitiska frågor på juridisk väg. Ett par exempel i närtid på när 
förbundet nyttjat extern kompetens, är när förbundet drev ett ärende om diskriminering på grund av 
bristande tillgänglighet i en konferensanläggning i Stockholm eller när förbundet stöttat en enskild 
medlem att driva ett principiellt viktigt mål om avgifter för hjälpmedel som tagits ut av Region 
Örebro län. Dessa två fall ställde krav på helt olika juridiska kompetenser i två för hörselskadade 
viktiga intressepolitiska frågor. 
Förbundsstyrelsens samlade bedömning är att förbundets verksamhet vilar på god juridisk grund och 
att det finns en god kompetens inom förbundet. Vi har dessutom god erfarenhet av och beredskap 
för att ta in extern kompetens. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anse motion nummer 400 besvarad 
 
Deltog i debatten 
Anna Quarnström, Stockholm 
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
 
Yrkanden i debatten 
Anna Quarnström yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande: 
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att förbundsstyrelsen ska utreda och redovisa med vilken kostnadseffektivitet och medlemsnytta ett 
förslag att anställa en förbundsjurist har – mot nuvarande ordning.  
 
Kongressen beslutade  
att anse motion 400 besvarad 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverade sig Niklas Wikman, Stockholm, Anna Quarnström, Stockholm, Jan Lamby, 
Stockholm, Ulf Olsson, Stockholm, Inga Hägerbring, Järfälla-Upplands Bro, Hans Moberg, 
Haninge/Tyresö, Anne-Marie Persson, Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtuna, Monika Larsson, 
Nacka/Värmdö, Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg 
 
 
13.2 Motion 401 – Regionala intressepolitiska ombud 
Skåne 

Motivering 
Sex regionala ombud fördelas på syd, mitt och nord. Ombuden bor i den region man företräder och 
arbetar på halvtid genom fysiska och digitala möten. Man stöttar och uppmuntrar distrikt och 
föreningar i intressepolitiskt arbete. Den övergripande hörselorganisationen förtätas. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF ska prova att tillsätta regionala intressepolitiska ombud. 

Mats Borglund 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 401 
Förbundsstyrelsen vill att HRF ska vara en aktiv, intressepolitisk kraft i hela landet vilket framgår av 
vårt förslag till nytt organisationsprogram. Distrikt och föreningar är en intressepolitisk plattform där 
det ideella engagemanget och närheten till medlemmarna och frågorna står i fokus. Det är viktigt och 
bra för HRF. 
Att förbundet ska anställa eller arvodera ombud i distrikten, skulle medföra en betydande kostnad 
för förbundet. Förbundsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att bära en sådan kostnad, utifrån 
HRFs ekonomiska förutsättningar. 
Kongressen har att besluta om mål, inriktning och ramar för förbundets arbete, inte arbets-
organisationen vid förbundskansliet. Det är HRFs generalsekreterare, chef för förbundskansliet, som 
beslutar om hur personalen ska organiseras för att olika uppdrag ska kunna utföras med hög kvalitet 
och effektivitet, inom givna ekonomiska ramar. Förbundsstyrelsen förstår behovet av stöd och 
uppmuntran gällande det intressepolitiska arbetet i distrikten. 
Men anser också att det arbetet som ombudsmännen gör idag på riksnivå gynnar både direkt och 
indirekt hela organisationen. Distrikt och föreningar som efterfrågar stöd i sitt arbete från förbunds-
kansliet är alltid välkomna att kontakta förbundskansliet för råd och stöd. Distrikten erbjuds också 
möjlighet att skicka representanter till förbundets intressepolitiska seminarier, utbildningar, rådslag 
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och förbundsmöten, för att hämta kunskap, inspiration och praktisk vägledning om intressepolitiskt 
arbete lokalt och regionalt. 
Förbundet planerar att utveckla detta utbud ytterligare under den kommande kongressperioden. 
Distrikten kan även få annat stöd av förbundet. Till exempel råd om påverkan samt aktuella analyser 
och argument av förbundets intressepolitiska ombudsmän, tips om opinionsbildning och kunskaps-
spridning från HRFs kommunikatörer samt hörselskadefakta från Hörsellinjen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 401 
 
Deltog i debatten 
Sven Edlund, distriktsrepresentant, Västernorrland 
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
 
Yrkanden i debatten 
Sven Edlund yrkade bifall till motionen  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 401 
 
 
13.3 Motion 402 – Namnbyte HRF till Hörselfrämjandet 
Kalmar 

Motivering 
Att kongressen beslutar att namnet Hörselskadades Riksförbund utbytes under mandatperioden till 
det gamla namnet Hörselfrämjandet. 
Hörselfrämjandet finns fortfarande kvar i gemene mans mun. Hörselfrämjandet har en mer positiv 
framtoning än skada, som klingar negativt bland medlemmar och allmänheten. Vi jobbar inte bara 
med hörselskadade. Vi jobbar även förebyggande för att främja god hörselmiljö mm. Låt oss främja 
och värna om våra medmänniskor och vår egen hörsel. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att bifalla motionen 

Alf Holmberg 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 402 
Det är nu över 30 år sedan vår organisation valde att byta namn från Hörselfrämjandet till 
Hörselskadades Riksförbund (HRF). Namnbytet innebar inte bara en namnändring, utan en 
kursändring. Avsikten var att sända en tydlig signal till omvärlden om att vi är en organisation av 
hörselskadade, som arbetar för hörselskadades rättigheter och möjligheter. 
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Under många år präglades Hörselfrämjandet av styrelser som dominerades av hörande. Stort fokus 
låg därför på att ”ta hand om” hörselskadade samt att förebygga och varna för hörselskador. 
Ombuden på kongressen 1989 ville markera att det hade ändrats. De ville tala om för omvärlden att 
här fanns en organisation där hörselskadade tillsammans arbetade för att hörselskadade skulle få 
bättre villkor i samhället. En organisation som satte hörselskadades intressen främst och ville stärka 
hörselskadades självkänsla och inflytande. De kom då fram till att namnet Hörselskadades 
Riksförbund återspeglade denna inriktning. 
Förbundsstyrelsen delar detta synsätt. De värderingar som föranledde namnbytet är i dag en central 
del av HRFs ändamål, värdegrund och vision. Att återgå till namnet Hörselfrämjandet skulle rimma 
illa med den inriktning som vår organisation har i dag. Vi tror att det är viktigt att vårt namn även 
fortsättningsvis visar att vi är en organisation av och för hörselskadade, som arbetar för att ”tillvarata 
hörselskadades intressen samt våra medborgerliga fri- och rättigheter genom att hävda vår rätt till 
delaktighet och jämlikhet på alla områden” (HRFs stadgar § 1). 
Namnet ”Hörselskadades Riksförbund” är i dag ett av landets mest respekterade varumärken, visar 
flera undersökningar. Detta är en nära nog ovärderlig tillgång, konstaterar förbundsstyrelsen, och ett 
starkt skäl till att inte byta namn. 
Enligt Kantar Sifos Anseendeindex för intresseorganisationer ligger Hörselskadades Riksförbund i 
topp när det gäller kännedom och förtroende. I vår egen Novus-undersökning bland hörselskadade 
som inte är medlemmar uppger 97 procent att de känner till Hörselskadades Riksförbund. Även 
förkortningen ”HRF”, som vi delar med flera andra organisationer, förknippar allmänheten i första 
hand med Hörselskadades Riksförbund, visar Kantar Sifos mätningar. Detta är ”extremt bra värden”, 
enligt de båda undersökningsinstituten. 
Ett namnbyte är därför ingen liten sak, utan innebär att HRF skulle riskera stora förluster när det 
gäller förtroendekapital, kännedom, uppmärksamhet, tydlighet och inflytande. 
Motionären tar upp att ordet ”hörselskadad” klingar negativt. Förbundsstyrelsen har all respekt för 
den upplevelsen och tycker att det är viktigt att vår organisation har en levande och öppen diskussion 
om hur och varför vi använder olika begrepp. 
HRF använder ordet ”hörselskadad” som ett samlingsbegrepp, som inkluderar personer med hörsel-
nedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. Det finns i dag inget annat ord som 
omfattar alla dessa grupper och som är tydligt i vår kommunikation med andra i samhället. Att byta 
namn till Hörselfrämjandet skulle inte innebära att ordet hörselskadad försvann ur språkbruket, vare 
sig i HRF eller i samhället i stort. 
Förbundsstyrelsen anser inte att HRF ska undvika ordet hörselskadad. Vi bör istället arbeta för att 
avdramatisera ordet och ändra attityder. Det gör vi bäst genom att stärka den enskilde och sprida 
hörselsmart kunskap i hela samhället. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 402 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 402 
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13.4 Motion 403 – HRF Hörteknik AB 
Gävle 

Motivering 
Hörteknik marknadsför sina produkter enbart som ett postorderföretag idag via internet. Våra 
medlemmar är övervägande 65+ och vet ej vad det finns för produkter som kan hjälpa och förbättra 
deras vardag idag. Det borde även förekomma visning av produkterna. Gävleföreningen har efter-
frågat den här servicen flera gånger det senaste året, men fått till svar att det ej går. 
Vi förordar en analys av verksamheten och att man ser över möjligheten till visning av produkterna 
på t.ex. medlemsmöten hos föreningarna. Eventuella kostnader eller del av kostnaden får lokal-
föreningen stå för. 
Om man bara fortsätter med postorder, kan man lika gärna köpa av externa företag. Nackdelen är då 
att man inte vet om det är bra produkter. Hörteknik borgar för att produkterna är bra och lämpliga. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att genomföra en förändring av marknadsföringen till att även omfatta visning av produkterna. 

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-25, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 403 
Förbundsstyrelsen gläds åt att motionären anser att HRF Hörteknik AB är ett företag att lita på, med 
produkter som är bra och lämpliga. Vi är måna om att HRF Hörteknik ska vara en trygg och kunnig 
butik för medlemmar och andra hörselskadade. 
Vi har full förståelse för önskemålet att kunna se och känna på olika produkter på plats. Vi vill gärna 
kunna erbjuda den möjligheten i större utsträckning, men i dag finns det tyvärr inte ekonomiska och 
praktiska förutsättningar för att klara det. 
HRF Hörteknik är en liten verksamhet med mycket begränsad kapacitet. Bolagets styrelse strävar 
efter att kunna avsätta tid för personal att genomföra fler föreningsbesök och visa produkter på olika 
orter runt om i landet, men det är svårt att säga när det kan bli möjligt. 
HRF Hörteknik är ett aktiebolag och formellt sett är det därför bolagets styrelse, inte kongressen, 
som fattar beslut om dess framtida inriktning. Men förbundsstyrelsen kan ändå meddela att 
bolagsstyrelsen arbetar för att HRF Hörteknik i framtiden ska kunna vara mer närvarande ute i 
landet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anse motion nummer 403 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion 403 besvarad 
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13.5 Motion 404 – HRF Hörteknik bör sluta med batteriförsäljning till medlemmar 
Varberg 

Motivering 
Många HRF föreningar och distrikt säljer batterier till hörapparater vilket för många är en nödvändig 
inkomstkälla för föreningen/distriktet. Samtidigt säljer HRF Hörteknik batterier till HRF medlemmar 
med lågt pris per förpackning, vilket innebär att det blir konkurrens inom vår egen HRF organisation. 
Vi önskar att föreningar och distrikt fortsatt skall kunna köpa batterier från HRF Hörteknik men att de 
inte skall sälja med specialpris till HRF medlemmar. Förbundet medverkar, genom försäljningen till 
medlemmar, till att föreningar/distrikt får försämrad ekonomi och eventuellt också får lägga ner sin 
förening/distrikt på grund av ekonomiska skäl. Argumentet att genom batteriförsäljning kunna värva 
nya medlemmar försvinner när föreningar/distrikt inte kan hålla det låga pris som HRF Hörteknik har. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF Hörteknik inte skall sälja hörapparatsbatterier med reducerat pris till HRF medlemmar för att 
inte konkurrera med föreningarna/distriktens batteriförsäljning 
att HRF föreningar och distrikt kan fortsätta köpa hörapparatsbatterier till reducerat pris från HRF 
Hörteknik 

Berit Bengtsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2020-11-02, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 404 
HRF Hörteknik AB drivs med målsättningen kunna erbjuda både nytta för organisationens 
verksamhet och behov och vara till nytta för våra medlemmars och hörselskadades behov och 
intressen. 
Bolaget köper in större volymer och kan därför förhandla fram billigare inköpspriser, vilket gynnar 
både bolaget och HRFs föreningar och distrikt. 
Genom att ge föreningar möjlighet att köpa batterier till förmånliga priser skapas organisationsnytta 
när föreningar och distrikt både kan få in egna intäkter och kan öka attraktiviteten att bli medlem i 
föreningen. Förbundsstyrelsen ser också att det finns ett värde för medlemmar över hela landet, 
framförallt de som inte har en närhet till föreningar som säljer batterier, att få möjligheten kunna 
beställa hem batterier till ett rabatterat pris som en medlemsförmån. 
HRF Hörteknik för gärna en dialog med föreningarna om samarbete kring batteriförsäljning och hur vi 
kan utveckla nyttan både för föreningar och distrikt samt medlemmar. Men förbundsstyrelsen tror 
inte att begränsning i bolagets batteriutbud är rätt väg att gå. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 404 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 404 
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13.6 Motion 405 – Anslutning av HRF till VDNR (Vuxendövas Nordiska Råd) 
Vuxendövas förening Uppsala län 

Motivering 
Inledning/Bakgrund 
I VDNR ingår Danmark, Norge, Finland och Estland. Fram till 2018 representerades Sverige av VIS 
(Vuxendöva i Sverige) men efter att VIS lades ner detta år finns ingen representation från Sverige i 
VDNR. HRF var med i det nordiska samarbetet mellan 1983-1997 (se bilaga 1). 
Den 27 juli till 3 aug. hölls VDNR:s sommarvecka i Haapsalu, Estland. Estland var värd för veckan. Sex 
medlemmar från HRF Stockholm och Uppsala deltog i sommarveckan. De svenska deltagarna var där 
som privatpersoner och hade inget mandat att företräda HRF eller Sverige. De ombads av VDNR:s 
styrelse att framföra styrelsens önskan om att HRF skulle ansluta sig till Vuxendövas Nordiska Råd 
vilket de lovade att föra vidare till HRF. Sommarveckorna är de enda forum där brukare, gravt 
hörselskadade, CI-användare och anhöriga, från de nordiska länderna och Estland har möjlighet att 
träffas och utbyta erfarenheter. 
Motivering 
HRF är medlem i EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People) som är knuten till IFHOH 
(International Federation of Hard of Hearing People) och i NHS (Nordiska hörselskadades 
samarbetskommitté). Det finns en betydelsefull och avgörande skillnad mellan arbetet inom EFHOH, 
NHS och VDNR. I de två förstnämnda arbetar man med övergripande hörselfrågor med 
representation av styrelsemedlemmar från respektive riksorganisation. VDNR, däremot är, som 
nämnts ovan, en organisation som möjliggör för brukarna, de hörselskadade i Norden, att komma 
samman och utbyta erfarenheter och information. 
Vart annat år hålls en sommarvecka i något av deltagarländerna. Om HRF skulle bli medlem skulle 
HRF stå för sommarveckan vart 10:e år. Veckan är öppen för hörselskadade, familjer, barn anhöriga 
och intresserade. Under dessa veckor varvas föredrag och seminarier med studiebesök, utflykter och 
social samvaro. Utbyte av information och erfarenheter om hörselskadades situation i de olika 
länderna, om nya hörselhjälpmedel, skriv- och teckentolkning, olika lösningar för ökad tillgänglighet 
sker ofta informellt vid samtal mellan deltagarna, en utmärkt möjlighet att sprida kunskap. Man ska 
inte underskatta den sociala gemenskap som skapas genom samvaron mellan deltagarna. 
Sverige som ligger långt fram i funktionshinderfrågor borde vara representerat i det nordiska 
samarbetet. Obs. organisationens säte är Stockholm men har inte Sverige representerat. 
I VDNR:s styrelse representeras varje riksorganisation av 2 ledamöter. Årsmöte hålls på våren senast i 
maj. 
I VDNR:s stadgar står att: 
”Rådet är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå samma levnadsvillkor, 
rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna. 
Solidaritet och utbyte av kunskap och erfarenhet prioriteras. VNDR kan etablera samarbete med 
organisationer utanför Norden, som i Baltikum.” 
Vidare står i stadgarna att de viktigaste uppgifterna är: 
”Utbyta information om utveckling och förändringar när det gäller de vuxendöva och gravt 
hörselskadade, såväl de som har eller inte har CI eller hörapparat. 
Bevaka och påverka utvecklingen inom olika områden i de nordiska länderna. 
Arrangera seminarier för att utbyta erfarenheter på olika områden t.ex. kommunikation, tolkning, 
utbildning, Cochlea-implantat och sociala frågor. 
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Initiera, skapa resurser för att driva gemensamma projekt. Samarbeta med offentliga organisationer  
och forskningsinstitut. 
Utse arrangörsland för de Nordiska sommarveckorna samt i samråd planera densamma. 
Involvera, informera och samarbeta med andra organisationer” 
 
Motionens syfte 
att öka samarbetet mellan de Nordiska länderna och Estland rörande hörselfrågor 
att ge hörselskadade möjlighet att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter 
att sprida information om ländernas olika lösningar för att underlätta livet för hörselskadade 
att skapa en nordisk gemenskap och samsyn kring hörselskadades livsproblem 
Motionen hänvisar till HRF:s Organisationsprogram. En växande kraft. Våra mål: ”ge befintliga 
medlemmar en positiv medlemsupplevelse”. 
Hörselsmart i hela landet. Våra mål: ”att skapa mötesplatser för hörselskadade” (visserligen är detta 
utanför Sverige). 
Engagemang i rörelsen. Våra mål: ”att vara öppen för olika engagemang, ta tillvara och utveckla 
engagemang”. 
Prioriterade områden. Tillsammans växer vi: ”hörselsmart kunskap, medlemsexklusiva seminarier, 
utbildning. Skapa olika intressegrupper”. 
 
Bilaga 1 
Önskan från VDNR:s styrelse om anslutning av HRF (danska) 
Vedr. motion til HRF er at få et nordisk samarbejde med VDNR. 
I sommers var vi "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare" fra hele Norden på Nordiska 
sommarveckor i Estland, i alt ca. 60 deltagere incl. tolke. Bl.a. en svensk gruppe "Vuxendöva gravt 
hörseskadade och ci användare" deltog også og fik ligeledes gode oplevelser med hjem. Men 
undervejs oplevede svenskerne og vi andre nordiske deltagere, at vi har behov for at have Sverige 
med til samarbejde med VDNR. Foruden er Estland støttemedlem af VDNR og overvejer at være fuldt 
medlem. 
Begrundelsen for at være medlem af VDNR er: 
- VDNR er en brugerorganisation for "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare". 
- VDNR holder årsmøde og seminar hvert år på skift i Norden og Baltikum (Estland). Indholdet 
handler om "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare" samt deres sager, og hvert land 
fremlægger deres rapport om sidste nyt angående deres bagland. Derudover inviterer vi et medlem 
fra EFHOH til fremlægning om, hvad der rører sig i EFHOH. 
- VDNR støtter sommarveckor hvert andet år på skift i Norden og Baltikum (Estland). Det er 
landsforbundet, der har ansvar og den økonomiske risiko for at arrangere. 
- VDNR publicerer om f.eks. situationen i tolkningsområdet i respektive lande og om 
rehabiliteringsmuligheder for vuxendöva; dvs. hvad som berører vuxendövas situation. 
- "Vuxendöva gravt hörseskadade och ci användare" fra de nordiske og baltiske lande får udveksling 
med hinanden ud fra deres erfaringer. 
Historie om HRF og VIS i Sverige: 
Vid 1989 års träff i Bjerringbro i Danmark, föreslog de svenska deltagarna att nordiska lägret skulle 
hållas vart annat år och att den skulle heta Nordisk vecka för vxd. Det var lite delade meningar men 
man enades i alla fall om ta ett sabbatsår 1990. Nytt vid denna träff var att de tumör- och 
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implantatopererade hade egna möten. Det var också här man första gången pratade om ett 
gemensamt nordiskt råd – det som senare kom att bli Vuxendövas Nordiska Råd (VDNR). Denna gång 
medverkade 13 tolkar, därav de svenska TSS-tolkarna Jim och Bengt. De har förmodligen, med 
undantag av 2011, sedan dess medverkat vid samtliga träffar. 
Samarbejde med VDNR 
Hörselfrämjandet var med upp till 1992 eller 93 i den gruppen av nordiska vxd utskott/råd/ 
medlemmar och anställda, som samlades årligen för att byta erfarenheter och få tipps från varandra. 
Den förvaldlades till mer formella VDNR år 1989. 
Hörselfrämjandet ordnade Nordiska vxd läger 1983 (Höör, Sverige), -87 (Kungälv, Sverige), -93 
(Ludvika, Sverige). 
Och HRF var i samarbete med VIS i 1997 i Mariefred. 
Vid ett gammalt mötesprotokoll finns det: Vid mötet 24 – 27 april 2008 bestämdes att bilda 
Vuxendövas Nordiska Råd med förkortningen VDNR. 
Derfor er det meget vigtigt, at Sverige og HRF er med i det nordiske samarbejde indenfor VDNR. 
 
Med venlig hilsen 
På Styrelsens vegne 
Trine Lindhardt Gaarsdahl Ordførende VDNR 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF Riks ansöker om medlemskap i VDNR (Vuxendövas Nordiska Råd) 

Sven Ankar 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-20, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 405 
Vuxendövas Nordiska Råd, VDNR, är ett samarbetsorgan som arbetar med frågor som rör vuxendöva 
i de nordiska länderna. Medlemsförbund är i dag Høreforeningen i Danmark, Kuuloliitto i Finland och 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i Norge. 
I samband med att föreningen Vuxendöva i Sverige, VIS, lades ner 2018 frågade VDNR om HRF ville 
gå in som medlem och vara Sveriges representant i VDNR. Förbundsstyrelsen beslutade då att HRF 
inte skulle gå in som medlem. 
Förbundsstyrelsen förstår att det har uppstått ett tomrum i VDNR sedan VIS upplöstes. Vi  förstår 
också att personer i Sverige som har blivit döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder kan ha 
intresse av att HRF engagerar sig i VDNR samt att de nordiska sommarveckorna har varit ett upp-
skattat tillfälle för stärkande erfarenhetsutbyte, människor emellan. 
HRF är sedan länge medlemmar i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté, NHS, som omfattar 
alla typer av hörselskadefrågor, inklusive frågor som rör personer som blivit döva eller gravt hörsel-
skadade i vuxen ålder. Att engagera sig och ta en ansvarsfull roll i samarbetsorganisationer, både 
inom Sverige och internationellt, tar mycket tid, personal och ekonomiska resurser i anspråk. För HRF 
är det nödvändigt att prioritera och efter moget övervägande har förbundsstyrelsen kommit fram till 
att vårt nordiska engagemang och samarbete har bäst förutsättningar att ge resultat om det 
fokuseras genom NHS. 
Personer som har blivit döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder är en viktig målgrupp för HRF. 
Inom vår organisation får denna grupp möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter, lära sig och 
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utvecklas i Tecken Som Stöd (TSS) samt stötta varandra när förutsättningar för kommunikation 
förändras. För många har utvecklingen av hörselimplantat inneburit nya möjligheter och därmed 
även nya gemensamma frågor att driva. 
Förbundsstyrelsen vill att HRF ska vara en självklar och engagerande mötesplats för personer som har 
blivit döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder. I vårt arbete med att förnya och utveckla HRF är 
det därför att angeläget att lägga stor vikt vid denna grupps intressen och möjligheter till engage-
mang. En riksträff för personer med hörselimplantat är planerad att genomföras under 2021. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 405 
 
Deltog i debatten 
Agneta Österman Lindquist, förbundsstyrelsen 
Anita Wallin, Vuxendövas förening i Uppsala län 
 
Yrkanden i debatten 
Anita Wallin yrkade bifall till motionen 
Elsie Johansson, Enköping, yrkade bifall till motionen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 405 
 
 
13.7 Motion 406 –Angående insamling av bidrag till Hörselskadades Riksförbund 
Lidköping-Götene 

Motivering 
Det händer att de som skänker pengar till Hörselskadades Riksförbund inte är på det klara med att de 
pengar de skänker är en gåva och inte en medlemsavgift. Exempelvis har medlemmar som inte betalt 
sin medlemsavgift med förvåning sagt att de trodde att det var medlemsavgiften de betalt när de i 
själva verket skänkt en gåva till HRF. 
Vi är på det klara med att insamlingen av bidrag till Hörselskadades Riksförbund är nödvändig för att 
verksamheten skall kunna bedrivas till gagn för hörselskadade men vill att varje givare tydligt skall 
informeras om vart pengarna går. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att i samband med den insamling som genomförs av Hörselskadades Riksförbund ges tydlig 
information om att det INTE är en medlemsavgift man erlägger. 

Ingrid Nordquist 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-05-15, som beslutade att bifalla motionen. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 406 
När någon har tackat ja till att stödja HRFs arbete med en gåva får hen ett kuvert hem i brevlådan, 
som innehåller ett brev med inbetalningskort samt en folder. På såväl brev som folder framgår det 
tydligt att det handlar om en gåva. 
När ett missförstånd uppstår beror det oftast på att mottagaren har sett att HRF är avsändare, men 
sedan inte läst mer än så. Att uttryckligen skriva i brevet att det inte är en avi för medlemsavgift 
skulle därför inte lösa problemet. Tvärtom skulle det troligen öka risken för missförstånd att 
överhuvudtaget nämna ordet ”medlemsavgift” i brevet. 
Att ett insamlingsbrev förväxlas med en medlemsavgiftavi inträffar lyckligtvis inte ofta, men i den 
mån det sker kan förbundet snabbt och enkelt rätta till misstaget genom att föra över summan som 
en medlemsavgift. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 406 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 406 
 
 
13.8 Motioner 407-409, behandlades i en punkt 

Motion 407 – Representantskap för intressegrupper i förbundsstyrelsen 
Falun 

Motivering 
Utifrån det prioriterade området ”Tillsammans växer vi” i FS kongressförslag, så är det viktigt att 
medlemmar oavsett var man befinner sig i organisationen, upplever en tydlig samhörighet med de 
förtroendevalda på högsta nivå. Det är viktigt för alla berörda att ha en känsla av att kunna vara med 
och påverka utvecklingen i en organisation av det slag som HRF utgör. 
Utöver hörselskada och nedsatt hörsel finns intresseområden - såsom tinnitus, ljudöverkänslighet, 
yrkesverksamma, meniéres, föräldrar, anhöriga och CI-användare. Allt fler föreningar för dessa 
områden går i bästa fall över till att verka som lokala intressegrupper. I några fall bildas också 
nätverksgrupper, som har ett rikstäckande kontaktnät. 
Representanter för intressegrupperna/nätverksgrupper är de som bäst har kontakt med 
medlemmarna för att scanna in behov som kan tillfredsställas inom HRF. Det bör också vara utifrån 
dem man skapar nätverk och kännedom om varandra mellan styrelser och föreningar på alla nivåer. 
Därför är det viktigt att alla intresseområden har representation även i FS. 
Respektive representant ska kunna nås för personlig kontakt för att delta/bjudas in till 
utvecklingsarbete för det specifika intresseområdet. På så sätt tänker vi att också den enskilde kan 
komma att känna sig betydelsefull i ett sammanhang, oavsett om man är den som t.ex. kokar kaffe, 
ordnar gruppträffar på ideell basis, eller är/blir intresserad av uppdrag av mer påverkande karaktär. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att i enlighet med det föreslagna organisationsprogrammet utse kontaktpersoner i förbundsstyrelsen 
för respektive intresseområde 
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Bernt-Eric Spelbacken 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-11, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 407 
Samma yttrande som motionerna 408 och 409. Se yttrandet under motion 409. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 407 
 
 
Motion 408 – Representation i FS för intressegrupper 
Stockholm 

Motivering 
Utifrån det prioriterade området ”Tillsammans växer vi” i förbundsstyrelsens kongressförslag, är det 
viktigt att medlemmar oavsett var de befinner sig i organisationen, upplever en tydlig samhörighet 
med de förtroendevalda på högsta nivå. Det är viktigt för alla berörda att ha en känsla av att kunna 
vara med och påverka utvecklingen i en organisation av det slag som HRF utgör. 
Utöver hörselskada och nedsatt hörsel finns intresseområden som inte alltid är av lokal karaktär – 
såsom tinnitus, ljudöverkänslighet, yrkesverksamma, menières, föräldrar, anhöriga och CI-användare. 
Allt fler föreningar för dessa områden går i bästa fall över till att verka som lokala intressegrupper. I 
några fall bildas också nätverksgrupper, som har ett rikstäckande kontaktnät. 
Representanter för intressegrupperna/nätverksgrupperna är de som bäst har kontakt med 
medlemmarna för att scanna in behov som kan tillfredsställas inom HRF. Det bör också vara utifrån 
dem man skapar nätverk och kännedom om varandra mellan styrelser och föreningar på alla nivåer. 
Därför är det önskvärt och viktigt att alla intresseområden har en tydligt uttalad 
kommunikationskanal till förbundsstyrelsen i form av en kontaktperson. 
Respektive kontaktperson ska kunna nås för att delta i/bjudas in till utvecklingsarbete för det 
specifika intresseområdet. På så sätt tänker vi att också den enskilde medlemmen i organisationen 
kan komma att känna sig betydelsefull i det större sammanhanget inom HRF. Medlemmen får insikt 
om vikten av ett aktivt medlemskap och hens intresse för uppdrag av mer påverkande karaktär 
stimuleras. 
Åtgärd: Undertecknad vill att varje intresseområde inom Hörselskadades riksförbund skall ha en 
kontaktperson bland de ordinarie ledamöterna i förbundsstyrelsen. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att det i enlighet med det föreslagna organisationsprogrammet ska utses kontaktpersoner i 
förbundsstyrelsen för respektive intresseområde 

CI-föreningen i Stockholms län 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 408 
Samma yttrande som motionerna 407 och 409. Se yttrandet under motion 409. 
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 408 
 
 
Motion 409 – Representation i förbundsstyrelsen för intressegrupper 
Östergötland 

Motivering 
Utifrån det prioriterade området "Tillsammans växer vi" i FS kongressförslag, så är det viktigt att alla 
medlemmar oavsett var man befinner sig i organisationen, upplever en tydlig samhörighet med de 
förtroendevalda på högsta nivå. Det är viktigt för alla berörda att ha en känsla av att kunna vara med 
och påverka utvecklingen i organisationen av det slag som HRF utgör. 
Utöver hörselskada och nedsatt hörsel finns intresseområden - såsom tinnitus, ljudöverkänslighet, 
yrkesverksamma menières, föräldrar, anhöriga och Ci-användare. Allt fler föreningar för dessa 
områden går i bästa fall över till att verka som lokala intressegrupper. I några fall bildas 
nätverksgrupper, som har ett rikstäckande kontaktnät. 
Representanter för intressegrupperna/nätverksgrupper är de som bäst har kontakt med 
medlemmarna för att scanna in behov som kan tillfredsställas inom HRF. Det bör också vara utifrån 
dem man skapar nätverk och kännedom om varandra mellan styrelser och föreningar på alla nivåer. 
Därför ar det viktigt att alla intresseområden har även representation i FS. 
Respektive representant ska kunna nås för personlig kontakt för att delta/bjudas in till 
utvecklingsarbete för det specifika intresseområdet. På så sätt tänker vi att också enskilda kan 
komma att känna sig betydelsefull i ett sammanhang, oavsett om man är den som t.ex. ordnar 
gruppträffar på ideell basis,eller är/blir intresserad av uppdrag av mer påverkande karaktär. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att varje intresseområde inom Hörselskadades riksförbund skall ha representation i 
förbundsstyrelsen. 
att representanterna skall utgöra en del av de ordinarie ledamöterna. 
att kongressen beslutar att i enlighet med det föreslagna organisationsprogrammet utser 
kontaktpersoner i förbundsstyrelsens för respektive område. 

Anna Gryszkiewicz 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 409 
Samma yttrande som motionerna 407 och 408. 
Det är viktigt att alla HRFs medlemmar känner sig sedda och upplever att de kan vara med och 
påverka utvecklingen i organisationen. 
Förbundsstyrelsen är därför mån om att ha en levande dialog med olika medlemsgrupper, för att på 
så sätt kunna fånga upp brister och behov, nya möjligheter och idéer och tillsammans utveckla såväl 
HRFs påverkansarbete som vår organisation. Detta gäller inte minst medlemmar med till exempel 
tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet och cochleaimplantat samt yrkesverksamma och 
föräldrar, som ofta benämns ”intressegrupper”. 
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Förbundsstyrelsen tror att det skulle vara bra att inom sig utse kontaktpersoner för olika 
medlemsgrupper. Det kan vara ett sätt att underlätta och stimulera dialogen ytterligare. Detta 
innebär emellertid inte att förbundsstyrelsen delar upp ansvaret för olika frågor mellan sig. 
Förbundsstyrelsen har ett samlat ansvar för hela HRF och varje ledamot har därför ansvar för alla 
delar av verksamheten och samtliga medlemsgrupper. De kontaktpersoner som utses kan ta frågor 
vidare till förbundsstyrelsen, men fungerar inte som representanter för ”sin” medlemsgrupp inom 
förbundsstyrelsen. 
Valberedningen har ett mycket viktigt uppdrag när det gäller att föreslå en förbundsstyrelse med 
bästa möjliga sammansättning. Förbundsstyrelsen tror att det bästa är att ha tillit till denna process. 
Det finns många faktorer som valberedningen ska väga samman för att hitta en optimalt fungerande 
förbundsstyrelse och det blir svårt att uppnå om det finns krav på att alla intressegrupper ska vara 
representerade i varje förbundsstyrelse. 
I riktlinjerna för valberedningens arbete står det bland annat att ”nominerade personer kan bidra 
med kunskaper, erfarenhet, kontakter, eller annat som kan utgöra en tillgång i förbundsstyrelsens 
arbete. Valberedningen ska också eftersträva mångfald bland de nominerade, bland annat utifrån 
geografisk spridning, köns- och åldersfördelning, samt sätta samman ett fungerande arbetslag med 
god dynamik.” 
Valberedningen är vald av kongressen och har därmed medlemmarnas förtroende att se till deras 
bästa i arbetet med att ta fram förslag på vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Det förtroendet 
delar även förbundsstyrelsen. 
Precis som motionärerna vill förbundsstyrelsen utveckla och underlätta dialogen med olika 
medlemsgrupper. Genom att förbundsstyrelsen själva kan fördela arbetsuppgifter och 
representation blir det lättare att uppnå på ett sätt som gynnar både olika medlemsgrupper och 
organisationen som helhet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 409 
att förbundsstyrelsen inom sig ska fördela ansvar för kontakter med olika medlemsgrupper. 
 
Deltog i debatten 
Eva Blomquist, förbundsstyrelsen, 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland 
Stefan Holmberg, Motala-Vadstena 
 
Yrkanden i debatten 
Stefan Holmberg yrkade på att arbetsformer för nyttjande av medlems-/intressegrupper ska utredas 
vidare. 
Johanna Pettersson yrkade på att förbundet fortsätter kartlägga och utreda organisationen och 
ansvaret för intressegrupperna.  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motionerna 407-409 
att förbundsstyrelsen inom sig ska fördela ansvar för kontakter med olika medlemsgrupper. 
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13.9 Motion 410 Föräldraföreningen 
Medlemsmotion 

Motivering 
Jag anser att föräldraföreningens varande behöver diskuteras. Som det är nu är, är det inga eller 
mycket få kontakter mellan Föreningarna och Föräldraföreningen. Detta gör tex att de 
tillgänglighetsråd/ledamöter som representerar HRF i kommunerna, har mycket lite kunskap om 
behovet för våra hörselskadade barn/ungdomar inom förskola och ända upp till gymnasiet. Till 
exempel vilka olika insatser som behövs, elevassistenter, färre elever i en klass, hjälpmedel, 
teckenspråk, TSS, akustiken mm. Finns en hel del att göra inom området. 
Jag anser också att de barn/ungdomar och deras anhöriga som idag tillhör Föräldraföreningen skulle 
vara ett mycket, nästan ovärderligt, tillskott till våra Föreningar. 
Dels genom att de är vana att tillhöra en förening, dels genom den kunskap de besitter från skolor, 
förskolor, fritidsaktiviteter mm, och som vi genom olika tillgänglighetsråd och andra kanaler till 
kommun, region, länsstyrelse mm tillsammans ska kunna använda för att göra samhället tillgängligt 
även för hörselskadade. 
I dagsläget har vi mycket liten eller ringa kunskap om hur det fungerar i skolor mm för våra yngre 
hörselskadade. 
Om vi tillhör samma Förening kan vi få och ge information till varandra. 
Eftersom de flesta i HRF har uppnått "mogen ålder" kan det vara svårt att argumentera om sådant 
man inte vet. Jag anser därför att om vi arbetar tillsammans har vi den information vi behöver för att 
lyfta olika frågor i Tillgänglighetsråden. 

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att Föräldraföreningens medlemmar ska vara medlemmar i en "lokal" förening 
att distrikten ska ansvara för att det bildas en intressegrupp för hörselskadade barn 
att om inte ovanstående genomförs ska de medlemmar, som är huvudmedlemmar, automatiskt föras 
över som medlemmar i den förening de väljer att vara medlem i när de uppnår myndig ålder. 

Gudrun Rydh 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 410 
Förbundsstyrelsen anser att det är positivt med utbyte och samverkan mellan medlemmar i olika 
åldrar och olika skeden av livet. Det är bland annat värdefullt att familjer med hörselskadade barn får 
möjlighet att träffa vuxna som har ett livsperspektiv på att leva med hörselnedsättning. Det är också 
bra för HRF att olika grupper inom organisationen kan hjälpas åt och dra åt samma håll. Samtidigt 
anser vi att det är viktigt att våra intressegrupper har möjlighet att organisera sitt arbete inom 
särskilda intresseföreningar. Vi bedömer att de positiva effekterna av denna möjlighet överväger 
riskerna. 
Om samverkan mellan föreningar inom ett distrikt inte fungerar – till exempel om föreningar som 
sitter i kommunala samråd inte får in synpunkter från intresseföreningar i distriktet, så som 
motionären beskriver – är det viktigt att komma till rätta med detta. Då bör fokus ligga på att 
tillsammans utveckla bättre samarbetsformer, till exempel genom att skapa nya forum för dialog.  
Medlemskap är frivilligt och det är vare sig möjligt eller önskvärt att tvångsansluta någon till en 
förening de inte själva har valt att tillhöra. En medlem kan vara med i flera föreningar och detta är 
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något som gärna kan uppmuntras när det gäller föräldrar. Det görs bäst genom att visa värdet av 
dubbelanslutning, inte genom tvingande regler. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 410 
 
Deltog i debatten 
Gudrun Rydh, Växjö 
Eva Blomquist, förbundsstyrelsen 
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
 
Yrkanden i debatten 
Gudrun Rydh yrkade på bifall till att-sats tre med följande text som är ett förtydligande: Viktigt att 
HRF erbjuder de ungdomar som blir vuxna (18 år) ett medlemskap i HRF. Samtidigt drar jag tillbaka 
att-satserna ett och två. 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 410 
 
 
13.10 Förbundsstyrelsens förslag till Organisationsprogram  

Deltog i debatten 
Britt Edoff, CI-föreningen i Stockholms län 
 
Kongressen beslutade 
att anta förbundsstyrelsen förslag till organisationsprogram, med de av kongressen beslutade 
ändringarna 
 
 

14. Förslag till Prioriterade områden 2022-2025 jämte motioner 

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 
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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.  
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 att besluta 
att anta förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 500–595. 
att anta förbundsstyrelsens förslag till Prioriterade områden 2022–2025 med av kongressen 
beslutade ändringar 
 
Bilaga 
Förslag till Prioriterade områden 2022–2025 
 
 
14.1 Motion 570 – Återinförande av förbundskurser  
Stockholm  

Motivering  
Ett första steg i att växa och bli större som organisation är att se över vår egen organisering. Hur 
arbetar vi och vad tror vi kan engagera. Hur sprider vi de verktyg som behövs för att arbeta med HRFs 
frågor inom vår organisation? En lyckad ledarutbildning genomfördes på förbundskansliet under 
hösten 2019. Utbildningen fick några av oss at blicka bakåt till tiden då förbundskurser erbjöds aktiva 
medlemmar inom föreningar och distrikt. Medlemmar på samtliga nivåer hade då möjlighet att få 
mer kunskap och utveckla sitt föreningsengagemang genom utbildning inom HRFs olika verksamhets-
områden. Det skapade en vikänsla och gav deltagarna uppdaterad kunskap att ta med hem i sitt 
fortsatta arbeta. 
Tidigare förbundskurser var omfattande i tid och innehåll. Vi tror istället på kortare förbundskurser 
över exempelvis två dagar. Kursen ska ändå leverera kunskap utifrån bredden i HRFs verksamhet. 
Kursen bör vara ett utbildningspaket snarare än en utbildningsdag inom ett visst område som t ex 
ledarutbildning eller intressepolitik. Det kan också vara en god idé att se över möjligheten att 
genomföra två typer av utbildningar, en grundläggande utbildning samt fortbildning för de som var 
aktiva längre. För att minska avståndet mellan föreningar, distrikt och förbund är det viktigt att 
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förbundskursen riktar sig till alla tre skikt inom organisationen. För en känsla av gemenskap och 
växande kraft framåt.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades riksförbund ser över möjligheten att återinföra förbundskurser 
att kurserna ska ha som syfte att erbjuda grundläggande utbildning och fortutbildning inom HRFs 
olika verksamhetsområden för aktiva inom förening, distrikt och förbund. 

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 570  
Förbundsstyrelsen håller med om att det finns behov av utbildning om vår egen organisation. Detta 
är något som genomförs i viss utsträckning redan i dag och som förbundet avser att utveckla under 
kommande kongressperiod. 
Under 2020 har det genomförts en organisationsationsanalys för att bättre förstå föreningars behov. 
Förbundet har även kartlagt utbildningsbehoven inom organisationen och uppdraget att ta fram en 
utbildningsplattform har påbörjats. 
Under 2019 inrättade förbundet en helt ny enhet för medlems- och organisationsfrågor vid 
förbundskansliet. Detta innebär en satsning på bland annat utbildningsutveckling för medlemmar och 
olika delar av organisationen. 
Förbundsstyrelsen instämmer i det övergripande utbildningssyfte som beskrivs i motionen och anser 
att det ligger helt i linje med vad förbundet redan nu planerar för. Däremot vill vi inte låsa oss vid 
namnet "förbundskurs" eller exakt kursinnehåll - det är en verkställighetsfråga som bör hanteras av 
förbundskansliet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 570 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 570 
 
 
14.2 Motion 571 – Strategier för att stödja svaga föreningar och distrikt  
Östergötland  

Motivering  
Under en följd av år har antalet medlemmar i HRF stadigt sjunkit. Ett problem vi sett är att 
medelåldern ökar och endast ett fåtal nya medlemmar kommer till. Det gör att basen för rekrytering 
av nya förtroendevalda och volontärer minskar, vilket på sikt gör det svårt att upprätthålla en 
meningsfull verksamhet eller ens att tillsätta en styrelse. 
En medveten strategi för att stödja de föreningar som befinner sig i den situationen skulle vara 
meningsfull. Idag känner man sig väldigt ensam när man hamnar i en situation, där resterna av en 
styrelse måste kämpa för att få föreningen att överleva. Denna strategi bör utarbetas på 
förbundsnivå, så att föreningar och distrikt har något att förhålla sig till när föreningarna hamnar i en 
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situation då de har svårt att tillsätta styrelser. Kan t ex göras i någon form av åtgärdslista med förslag 
på olika lösningar som kan finnas, vilken hjälp man kan få från förbundskansliet eller kanske tips om 
hur man säkerställer återväxten och får nya aktiva medlemmar. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet tar fram en strategi för att stödja och stärka föreningar och distrikt som har svårt att 
överleva.  

Marianne Eriksson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 571  
Förbundsstyrelsen tar denna fråga på största allvar. Satsningar för att komma till rätta med vikande 
medlemsantal samt att stödja kämpande föreningar och distrikt är därför högt prioriterade i 
förbundsstyrelsens förslag till kongressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår ett helt nytt organisationsprogram som lägger vikt vid långsiktiga insatser 
för att utveckla HRF som en levande organisation i hela landet. 
Förbundsstyrelsen föreslår även att ”Tillsammans växer vi” ska vara ett av HRFs prioriterade områden 
under den kommande kongressperioden, 2022-2025, med fokus på åtgärder som syftar till att HRF 
växer och utvecklas som medlemsorganisation. 
Under 2019 inrättade förbundet en helt ny enhet för medlems- och organisationsfrågor vid 
förbundskansliet, bland annat för att kunna ge bättre stöd och råd till föreningar och distrikt kring de 
utmaningar de ställs inför. 
Denna resursförstärkning vid förbundskansliet samt kraftsamlingen kring HRFs nya 
organisationsprogram är just sådana insatser som motionären efterlyser. Under kongressperioden 
ska förbundet ta fram tydligare strategier för att vända medlemsutvecklingen, enligt 
förbundsstyrelsens verksamhetsplan. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 571  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 571 
 
 
14.3 Motion 572 – Vilka är HRF:s medlemmar i framtiden? 
Medlemsmotion  

Motivering 
Idag är 2 miljoner över 65 år i Sverige. Om 20 år beräknas antalet vara ca 3 miljoner. Vi blir allt 
friskare. 1971 hade 70-åriga kvinnor ett blodtryck på 170. Nu är det nere i 140. Även ångest och 
psykotiska symtom minskar hos äldre. ( H70-undersökningen.) 
Vi vet att förvärvad hörselnedsättning ökar med högre ålder. Idag är 775 000 äldre hörselskadade. 
(HRF:s statistik). Prognoserna ovan pekar på att denna grupp kommer att öka under de närmaste 
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åren. Vi kan också konstatera att merparten av dessa kommer att få sin hörselnedsättning på äldre 
dar. 
Denna dominerande grupp kommer inte i första hand att se teckenspråk/TSS som lösningen på sina 
kommunikationsproblem. Vilka behov kommer denna grupp att ha i fråga om bemötande, 
hjälpmedel, ekonomi, juridik, språkförståelse mm. Dessa frågor tycker jag att HRF skall arbeta med. 
Analysera och skapa strategier för den närmaste framtiden. 
Hur stor del av denna stora grupp kommer att välja att bli medlemmar i HRF och varför? Vår förmåga 
att påverka politiska beslut och andra strömningar i samhället beror i hög grad av hur många vi är.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att ta fram strategier för hur HRF skall bli en förening som blir attraktiv för de med förvärvad 
hörselnedsättning som lever i Sverige idag och de som kommer att tillkomma inom en 
tjugoårsperiod.  

Bernt Dahlén  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 572  
Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens resonemang om att antalet invånare med förvärvad 
hörselnedsättning lär öka under de kommande åren och att det är viktigt att HRF lyckas attrahera och 
engagera denna grupp. Vi har varit den självklara organisationen för hörselskadade i hundra år – och 
det är viktigt att vi kan vara en relevant och samlande kraft för hörselskadade även i framtiden.  
Förbundet har påbörjat ett analysarbete, som syftar till att utveckla strategier för hur HRF ska bli en 
ännu mer attraktiv organisation i framtiden, precis så som motionären efterfrågar. 
Att förbundsstyrelsen anser detta vara viktigt framgår av vårt förslag till prioriterade områden för 
den kommande kongressperioden, 2022–2025. I avsnittet ”Tillsammans växer vi” beskrivs vikten av 
att ”vidareutveckla våra strategier, metoder och verktyg för medlemsvärvning”. Även den föreslagna 
satsningen på ”Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv” handlar till stor del om att nå ut till och engagera 
personer med förvärvad hörselnedsättning. 
Förbundsstyrelsen har även tagit fram ett organisationsprogram, som tar upp långsiktiga mål i just 
den riktning som motionen tar upp. I avsnittet ”En växande kraft” står det: ”Vi strävar efter att såväl 
dagens som morgondagens medlemmar ska känna sig välkomna, uppskattade och fullt delaktiga i 
HRFs gemenskap, oavsett typ av hörselskada, ålder, social bakgrund och typ av medlemskap.”  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 572  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 572 
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14.4 Motion 573 – Intressegrupp för anhöriga 
Östergötland  

Motivering  
Anhöriga till hörselskadade är en stor resurs i samhället och i många fall även en förutsättning för att 
den hörselskadade ska kunna ha en meningsfull levnadsstandard. 
2014 presenterade Riksrevisionen rapporten ”Stöd till anhöriga omsorgsgivare” (RiR 2014:9), där 
man granskat samhällets stöd till anhöriga omsorgsgivare. I rapporten lyfter man fram en lång rad 
brister och förbättringsområden. 
Anhörigas Riksförbund uppskattar att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller 
vårdar en närstående. Motionärens uppfattning är att anhöriga ska kunna träffa andra anhöriga som 
är i samma situation, för att kunna utbyta erfarenheter om att vara anhörig till en hörselskadad 
person. 
Anhörigas roll för den hörselskadades personen, ska behandlas på motsvarande sätt som förbundets 
övriga intressegrupper.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet gör en kartläggning av situationen för hörselskadades anhöriga. 
att förbundet tar fram en "Anhörighandbok" som är anpassad för anhöriga till hörselskadade 
inklusive ett utbildningsmaterial (motsvarande finns hos Anhörigas Riksförbund). 
att förbundet utvecklar den anhöriges roll på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå. 
att förbundet utvecklar ett samarbete med Anhörigas Riksförbund.  

Bo-Göran Ahl  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 573  
Förbundsstyrelsen instämmer i att anhöriga till hörselskadade är en stor resurs i samhället. Vi ser 
även att föräldrar, anhöriga och andra närstående har stor betydelse för HRF och vårt gemensamma 
arbete för att ta tillvara hörselskadades intressen. 
Just därför lyfter vi fram anhöriga som en av våra målgrupper i olika informationsmaterial, på 
webben samt i intressepolitiska programmet och andra styrdokument. 
Precis som motionären anser förbundsstyrelsen att det är viktigt att vi ser oss om i vår omvärld efter 
goda exempel och andra organisationer att ha utbyte med. HRF har därför samarbetat med olika 
organisationer under olika former beroende på syfte och behov. I dessa sammanhang har vi bland 
annat haft kontakt med Anhörigas Riksförbund. 
Förbundsstyrelsen anser att HRF bör välja samarbetspartners utifrån behov, strategi och taktik. Vilka 
samarbeten som kan vara till gagn för HRF bör bedömas, inom ramen för det löpande, verkställande 
arbetet mellan kongresserna. 
Förbundet planerar att genomföra analyser av olika medlemsgrupper, bland annat anhöriga. På så 
sätt kan vi lära oss mer om gruppernas behov och förutsättningar inom HRF. Vi kan också utveckla 
modeller för hur vi bättre kan tillvarata deras engagemang. 
HRF har i dag inget särskilt material om anhöriga. Istället tas anhörigas betydelse upp som en del av 
olika broschyrer och på webben. Hur anhörigas viktiga roll ska lyftas samt vilken typ av material av 
olika broschyrer och på webben. Hur anhörigas viktiga roll ska lyftas samt vilken typ av material som 
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kan behövas under kommande kongressperiod blir en del av den utredning som planeras under 
2022.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 573  
 
Deltog i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Agneta Österman Lindquist, förbundsstyrelsen  
Anna Quarnström, Stockholm  
Barbro Prästbacka, Västra Götaland 
 
Yrkanden i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland, yrkade bifall till motionen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 573 
 
 
14.5 Motion 574 – Mångfald och representation inom Hörselskadades Riksförbund  
Stockholm  

Motivering 
Hörselskadades riksförbund vilar på demokratiska värden och är en del av folkrörelsen. Tyvärr är det 
dock inte en organisation som idag representerar alla dem som behöver den eftersom få med 
utländsk bakgrund är medlemmar eller syns inom organisationen. För att nå alla som behöver 
organisationen måste förbundet bli mer aktivt i att locka till sig medlemmar som man tidigare inte 
nått ut till. Det rör personer som är unga och utlandsfödda. Det är också två grupper som behöver 
organisationen i hög utsträckning. Det har länge funnits en förhoppning om att nå dessa målgrupper. 
Om vi ska få genomslag för vår vision måste alla med. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta  
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att överse att föreningar och i distrikt utbildas i att arbeta för 
mångfald och representation i sina respektive organisationer.  
att Hörselskadades riksförbund aktivt ska verka för att andelen aktiva unga respektive utlandsfödda 
medlemmar i HRF ska vara representativ för den i befolkningen.  
att en analys görs över varför dessa grupper inte är medlemmar och inte är synliga i organisationen.  
att en informationssatsning ska riktas mot Sveriges kommuner och landsting (SKL) angående 
förekomsten och konsekvenser av hörselskador bland målgruppen utlandsfödda och nyanlända.  

Anna Quarnström  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-27, som beslutade att bifalla motionen.  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 574  
Förbundsstyrelsen arbetar för att HRF ska vara en öppen, lyhörd och välkomnande organisation. En 
organisation där alla hörselskadade kan känna sig hemma, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomiska faktorer. 
Hörselskadade är en del av mångfalden i samhället. Självklart vill vi att mångfalden i samhället också 
ska vara en del av HRF. 
Vi kan konstatera att medelåldern i HRFs medlemskår är hög. Cirka 80 procent av våra medlemmar är 
65 år och äldre, visar HRFs medlemsstatistik – bland hörselskadade i hela befolkningen utgör denna 
grupp 53 procent. Däremot saknar vi statistik om andelen utlandsfödda medlemmar och medlemmar 
med utländsk bakgrund. 
Både den statistik som saknas och den statistik som finns väcker frågor: Hur ser vår medlemskår ut? 
Varför? Vad beror det på? Hur kan vi nå de som inte hittat oss? Och hur kan vi engagera de som 
hittar till HRF? Vi har fått en del svar i vår Novus-undersökning om medlemskap 2018, men inte alla. 
Motionären föreslår att HRF ska verka för att ”andelen aktiva unga respektive utlandsfödda 
medlemmar i HRF ska vara representativ för den i befolkningen”. Men skulle en så fyrkantig målbild 
vara bra för HRF och hörselskadade i stort? Förbundsstyrelsen är tveksam till det. 
Till exempel anser även förbundsstyrelsen att det är viktigt att HRF lyckas engagera fler medlemmar i 
yrkesverksam ålder. Däremot ifrågasätter vi om det finns något egenvärde med att HRF som 
organisation speglar åldersfördelningen samhället. Resan till medlemskap och engagemang ser olika 
ut för olika individer i olika åldrar. För många är det först när en hörselnedsättning blir lite större och 
påverkar livet i högre grad som hen är redo att ta steget in i en organisation. För HRF behöver det 
inte vara ett problem att dessa inte genast blir aktiva medlemmar. Vår utmaning är istället att nå ut 
till denna grupp, ge dem råd och stöd samt erbjuda dem andra sätt att visa sitt engagemang – tills de 
är redo att ta nästa steg på medlemsresan, på väg in i HRFs gemenskap. 
Förbundsstyrelsen konstaterar att HRFs legitimitet och relevans handlar inte bara om att statistiskt 
motsvara samhället i stort. Än viktigare är att vi är fast förankrade i hörselskadades verklighet och 
känns som en självklar, samlande kraft för alla oss som har en hörselskada – oavsett vilka vi är, 
varifrån vi kommer och vilket år vi är födda. 
Motionen efterfrågar även en informationskampanj riktad till just Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Förbundsstyrelsen anser att det är bättre att under kommande kongressperiod göra en 
bedömning av vilka organisationer vi bör bearbeta för att nå framgång. Det kan mycket väl vara SKR, 
men det är inte självklart. 
Förbundsstyrelsen anser att HRF behöver inhämta mer kunskap innan vi kan ta initiativ till åtgärder 
för att bli en mer attraktiv organisation för olika grupper, i enlighet med förslaget till 
organisationsprogram. Förbundet planerar därför att genomföra en utredning, som kartlägger och 
analyserar nuläge, målgrupper och orsaker samt tar fram åtgärdsförlag för framtiden. Denna 
utredning genomförs av förbundet, i dialog med föreningar och distrikt. 
En väldigt viktig del av denna utredning är att identifiera hinder och drivkrafter för medlemskap och 
engagemang. Vi behöver upptäcka om vi oavsiktligt utestänger vissa grupper – och hur vi i så fall kan 
förändra vår verksamhet för att verkligen vara den öppna och välkomnande organisation vi vill vara.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 574 
 
Deltog i debatten 
Anna Quarnström, Stockholm  
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Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Britt Edoff, CI-föreningen i Stockholms län  
Susanna Ahlström, förbundsstyrelsen 
Barbro Prästbacka, Västra Götaland  
Tommy Olausson, Tranås  
Niklas Wikman, Stockholm  
 
Yrkande i debatten 
Anna Quarnström, Stockholm, yrkar bifall till attsats 1 och 2 i motionen samt bifall till 
förbundsstyrelsens förslag för attsats 3 och 4 
Susanna Ahlström, förbundsstyrelsen, yrkar att attsats 1 omformuleras till “Att förbundsstyrelsen får   
uppdrag att överse att föreningar och distrikt ges möjlighet till utbildning i att arbeta för mångfald i  
ina respektive organisationer 
Bernd Priemer, Botkyrka-Salem och Eva Löfqvist Beglert, Varatrakten, yrkar bifall till motionen  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla att sats 1 med förbundsstyrelsens ändringsyrkande  
att avslå att Sats 2  
att avslå att Sats 3 
att avslå att sats 4 
 
 
14.6 Motion 575 – Minskade medlemsantal, nedlagda lokalföreningar, färre som vill åta sig 
förtroendeuppdrag  
Värmland  

Motivering 
Bakgrund: 
Under några år har vi i Värmland upplevt ett problem med minskande medlemsantal och 
nedläggningar av lokala föreningar. Tendensen verkar vara allmän och drabbar flera handikapp-
förbund. 
År 2011 var medlemsantalet i vårt riksförbund 30784, år 2012 30 273, år 2013 29 273, år 2014, 28 
344, år 2015, 26 195, år 2016, 24 696, är 2017, 24 244, år 2018 23635 medlemmar. En utveckling som 
måste tas på fullt allvar. Dagens samhälle har ett enormt utbud av aktiviteter som vi skall tävla mot 
om uppmärksamhet. Även om vi är en förening som arbetar för att ta till vara den enskilde personens 
rättigheter i samhället. Att rekrytera nya medlemmar och att hitta medlemmar som vill åta sig ett 
förtroendeuppdrag är en allt svårare uppgift. 
Vi måste finna nyskapande arbetssätt som väcker intresse och engagemang så att de som nu tvekar 
vill engagera sig i verksamheten som är anpassad just för dem. HRF har en mycket viktig uppgift att 
förvalta och utföra. Hörselnedsättning kan skapa en social otrygghet och göra att de drabbade 
känner ett utanförskap på grund av sin funktionsnedsättning. Därför har våra lokalföreningar och 
aktiva medlemmar en viktig uppgift i dagens samhälle. Vår målgrupp är stor. 
De bästa informatörerna och medlemsvärvarna är medlemmar och förtroendevalda med god 
kunskap om föreningens verksamhet och målsättningar. Men de är för få. Några få ”eldsjälar” kan 
inte vända den negativa medlemsutvecklingen. 
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Men det gäller inte bara att värva medlemmar. Vi måste ta hand om och erbjuda medlemmarna en 
bra verksamhet. En massiv och ihållande insats behövs för att vända den negativa utvecklingen. Stora 
resurser behövs, både ekonomiska och personella för att ett nytt arbetssätt, mer rationellt och 
effektivt med medlemsvärvning, information och utbildning. Detta är en uppgift som de flesta distrikt 
och föreningar inte klarar utan stöd från förbundet  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta  
att förbundet startar ett projekt med inriktning på Medlemsrekrytering, Medlemsvård, 
Medlemsutbildning. En landsomfattande konferensverksamhet med målsättning att vända den 
negativa medlemsutvecklingen. Projektet skall pågå under hela kommande kongressperioden och 
därefter noga utvärderas.  
att Riksförbundet årligen kallar förtroendevalda till utbildning i och om förbundets aktuella 
verksamheter, opinions och rekryteringsarbetet samt förser föreningarna med nya aktuella 
utbildningsmaterial som är så konkret och tydligt att det kan användas i studiecirkelform, 
föreläsningar och kursverksamhet i lokalavdelning och distrikt. Nuvarande Handlingsprogram är för 
omfattande och inte anpassade för att fylla kraven på lättillgänglighet, att skapa intresse och att 
fånga upp det engagemang som ändå finns.  
att en särskild ”rekryteringsfond” bildas för det landsomfattande rekryteringsprojektet och att 
förbundet bidrar med särskilda ekonomiska medel till samma fond. Fonden kan också vara öppen för 
bidrag från allmänheten från föreningar och medlemmar. Fonden skall i första hand stödja och 
uppmuntra lokala nyskapande arbetssätt inom området opinionsbildning och rekrytering av nya 
medlemmar som väcker intresse och engagemang så att de som nu tvekar vill engagera sig i 
verksamheten som är anpassa just för dom. En ”kampfond” för att stärka och väcka intresse, bidra till 
en framgångsrik positiv medlemsutveckling och en utvecklad medlemsvård inom vårt förbund. 
Förbundsstyrelsen utformar direktiven för hur bidrag kan sökas från fonden.  
att massmedia bearbetas mer intensivt vissa perioder med samma tema landet runt samtidigt väl 
synkroniserat under hela projektidén/kongressperioden.  

Stig Rann  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-12, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 575  
Förbundsstyrelsen vill framhålla att situationen ser olika ut i olika delar av landet. Det finns positiva 
exempel på föreningar som har ökat sitt medlemsantal under de senaste åren, tack vare goda krafter 
som gör ett enormt arbete inom HRF. Flera har dessutom lyckats engagera nya medlemmar som 
aktiva och förtroendevalda. Detta kan vi vara stolta, tacksamma och glada för. 
Med det sagt, instämmer förbundsstyrelsen i stora delar av motionärens problembeskrivning och 
delar uppfattningen att medlemsutvecklingen är en fråga som kräver stora insatser under kommande 
kongressperiod. Vi har därför valt att lägga stor vikt vid detta både i vårt förslag till prioriterade 
områden 2022–2025 och i det helt nya organisationsprogrammet. Detta innebär stora satsningar, på 
både kort och lång sikt. 
För att lyckas behöver vi vidareutveckla våra strategier, metoder och verktyg för medlems-
rekrytering. Under 2020 påbörjade förbundet därför en organisationsanalys, för att klarlägga HRFs 
framtida behov samt former och metoder som kan ge optimal medlemsutveckling. I samband med 
det påbörjade vi även att utreda utbildningsbehovet och ta fram en utbildningsplattform. 
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Förbundsstyrelsen tror att det vore olyckligt att föregripa denna analys genom kongressbeslut om 
specifik konferens- eller utbildningsverksamhet. 
Redan i dag samlar förbundet distrikts- och föreningsrepresentanter på förbundsmöten, rådslag, 
intressepolitiska seminarier och olika utbildningar. Utbildningsmaterial tillhandahålls i samband med 
förbundets utbildningar och det finns en del handledningar och tips om mediekontakter, 
medlemsvärvning med mera på Hörnet. Detta utbud kommer att utvecklas i takt med att förbundet 
stärker utbildningsverksamheten och stödet till föreningar och distrikt. 
Förslaget om en rekryteringsfond är mycket spännande. Men redan i dag erbjuder förbundet ett 
engagemangsbidrag som föreningar och distrikt kan söka till olika medlemsrekryterande projekt. 
Syftet med bidraget är att uppmuntra nyskapande, lokala utvecklingsinsatser. Engagemangsbidrag 
kan till exempel beviljas för att undersöka och kanske prova nya metoder och modeller för 
rekrytering. Det kan också handla om att bättre ta till vara medlemmarnas kunskaper, erfarenheter 
och engagemang. 
Vi tror att engagemangsbidraget behöver mer tid att etablera sig inom HRF, men kommer att fylla 
den funktion som motionären siktar på med förslaget om en rekryteringsfond. 
Förslaget om att bearbeta massmedia intensivt under vissa perioder genomförs redan i dag, framför 
allt i samband med den årliga Hörselveckan. Såväl förbundet som förenings- och 
distriktsrepresentanter är då ute i media och lyfter frågor som är aktuella för hörselskadade. Ett 
annat exempel är Slingkollen, där förbundet har tagit fram ett par insändarmallar som har använts av 
både föreningar och distrikt på olika håll i landet. 
Dessa satsningar skulle absolut kunna utvecklas ytterligare, vilket också är en ambition från 
förbundet sida. Att skapa synlighet kring HRF och hörselskadade är en förutsättning för att HRF ska 
lyckas bli en växande kraft och en stark röst även i framtidens samhälle.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anse motion nummer 575 besvarad  
 
Deltog i debatten 
Stig Rann, Arvika  
Susanna Ahlström, förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 575 besvarad 
 
 
14.7 Motion 576 – Att utreda orsaker till minskande antal medlemmar 
Falun  

Motivering  
Under en följd av år har antalet medlemmar successivt minskat, dels av naturliga orsaker, 
medlemmar har avlidit, dels av orsaker som inte av oss är kända. Vi känner inte heller till någon 
forskning, som fördjupat sig kring orsaker som redovisar varför medlemmar lämnar sin egen 
intresseorganisation. Vi skulle vilja hitta sådan forskning och dessutom genomföra en enkät till 
tidigare medlemmar. HRF på riksplan, distrikt och lokala föreningar lägger ner stor möda på att finna 
vägar att öka sitt medlemsantal. Medlemsantalet är viktigt, eftersom antalet medlemmar bl a ligger 
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till grund vid ansökan om bidrag. Hrf Falun anser också att om nyrekrytering av medlemmar ska bli 
framgångsrikt måste man också finna anledningen till att medlemmar har lämnat sin organisation. 
Kan våra försök att öka medlemsantalet bli lyckosamt, om man samtidigt inte känner till orsaken till 
minskningen av antalet medlemmar?  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hrf Riks tillsätter en arbetsgrupp som väljer ut ett visst antal tidigare medlemmar från äldre 
medlemsregister 
att till denna grupp skicka ett frågeformulär med frågor som anger olika orsaker till att tidigare 
medlemmar valt att lämna Hrf som intresseorganisation 
att arbetsgruppen även genomför en litteratursökning för att eventuellt finna tidigare studier 
att sammanställa resultaten från dessa studier 
att sammanställa svaren från enkäten som kan bli riktlinjer för framtida medlemsrekryteringar  

Lars Westerlund  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-11, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 576  
En av HRFs viktigaste och mest prioriterade framtidsfrågor är att vända de senaste årens negativa 
utveckling med vikande medlemsantal. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att ett sådant 
arbete även behöver omfatta analyser av orsakerna bakom medlemsutvecklingen, bland annat varför 
en del väljer att inte förnya sitt medlemskap. 
Det är inte möjligt att genomföra en undersökning på det sätt som föreslås, eftersom den nya 
dataskyddsförordningen inte tillåter att HRF sparar tidigare medlemmars kontaktuppgifter utan 
deras uttryckliga samtycke. 
Istället utreder förbundet just nu medlemsutvecklingen utifrån andra underlag, bland annat med 
stöd av tidigare medlemsundersökningar från 2013 och 2018. Under kongressperioden kommer 
strategier för att attrahera fler medlemmar och engagera fler aktiva i enlighet med det föreslagna 
organisationsprogrammet presenteras.  
Förbundsstyrelsen bedömer att denna kraftsamling kommer att uppnå det övergripande syftet med 
motionärens förslag – att skapa en positiv medlemsutveckling.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 576 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 576 
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14.8 Motioner 577-578, behandlades i en punkt 

Motion 577 – Stöd till små föreningar - lokaler och utrustning  
Medlemsmotion  

Motivering  
Små föreningar har ofta inga lokaler alls att vistas i, och inte heller skrivare eller annan utrustning 
som regelbundet behövs. Styrelsemedlemmar tvingas träffas hemma hos sig eller ute på stan, även 
för att träffa medlemmar. Kontorsmaterial, broschyrer, kampanjmaterial etc tvingas man ha hemma 
hos sig. Vissa föreningar kan boka lokaler på distriktens kanslier, men då är man beroende av att 
tider passar. Distrikt behöver kunna stödja dessa föreningar genom att tillhandahålla enskilda rum 
med nyckel, likaså kontorsmaterial som skrivare för utskick, och även tillgång till digitala 
konferensverktyg som Zoom. Ekonomiskt stöd för detta bör distrikten kunna få från förbundet.  

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att distrikten tillhandahar behovsanpassat stöd till sådana föreningar 
att förbundet stöder distrikten ekonomiskt för detta  

Göran Blomberg  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 577  
Samma yttrande som motion 578. Se yttrandet under motion 578.  
 
 
Motion 578 – Mötesforum HRF  
HYViS 

Motivering 
Vi i styrelsen har önskemål om egen lokal där vi kan ha möten och även sköta den administrativa 
delen av föreningen. Samtidigt ha lokalen till olika evenemang. För att bygga upp och på 
medlemskapet. Att kunna använda oss av zoom när tider passar styrelsen. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att främja lokala föreningar  

Christina Sylvan 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2021-01-26, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 578  
Samma yttrande som motion 577.  
Förbundsstyrelsen har förståelse för att föreningslivet kan underlättas av att föreningen har en lokal 
att träffas och samlas i för medlemsaktiviteter. 
De flesta kommuner ger ekonomiskt bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom 
kommunen. Olika kommuner ger olika typer av bidrag men vanliga bidrag är: 
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• Aktivitetsbidrag med syfte att stödja aktiviteter för olika målgrupper 
• Lokalkostnadsbidrag med syfte att underlätta för föreningar att hyra lokal eller annan mötesplats 
• Grundbidrag med syfte att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet. 
Bidrag till ideella föreningar hanteras oftast av en fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller 
idrottsförvaltning. 
Det är många som hyr ut lokaler till föreningar. Särskilt de kommunala fastighetsbolagen värnar om 
socialt engagemang I det område där de har fastigheter. Kommuner har olika typer av lokaler och 
anläggningar som föreningar kan hyra, och ibland låna utan kostnad. Idrotts- och fritidsanläggningar 
lånas vanligen ut till föreningar. I de flesta städer finns även mötesanläggningar som Folkets Hus eller 
kulturhus. Här finnas oftast fina lokaler för både stora och små möten att hyra för en låg kostnad. 
Många föreningar har en fungerande verksamhet utan egen lokal utan låna eller hyr en lokal vid de 
tillfällen föreningen träffas. Många föreningar samarbeta också med andra lokala föreningar och 
delar lokaler. Redan idag erbjuder en del HRF distrikt möteslokaler till sina föreningar. 
Dagens bidragsformer i kommunerna kan det dock göra svårt för föreningar som täcker flera 
kommuner att söka bidrag då kommunens bidrag är riktade till lokal verksamhet. Varje kommun har 
sitt eget regelverk för hur de beviljar bidrag. För dessa föreningar kan det vara bättre att variera 
möteslokal så alla medlemmar har möjlighet att delta utan långa reseavstånd vid fysiska möten.  
Förutsättningarna för att få en egen lokal varierar runt om i landet och föreningarna är alltid 
välkomna att kontakta förbundet för tips och råd när föreningen vill söka möjligheter att få en egen 
lokal samt möjligheter att träffas via Zoom eller andra mötesplattformar. 
Förbundsstyrelsen anser att det inte är möjligt att ge alla föreningar och distrikt ekonomiskt bidrag 
för lokaler. Istället hänvisar förbundsstyrelsen till kommunala stöd och bidrag. Hur distrikten ska 
tillhandahålla stöd till föreningar beslutas av respektive distrikt och är inget som kongressen beslutar 
om. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 577  
att anse motion nummer 578 besvarad  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 577 
att anse motion nummer 578 besvarad 
 
 
14.9 Motioner 579-580, behandlades i en punkt 

Motion 579 – Mentorskap 
Borås  

Motivering  
Vi talar om en "växande kraft" som innebär fler nya medlemmar i HRF som ett av de prioriterade 
områdena. Ett mentorskap skulle kunna stärka vårt arbete med detta. Vi behöver behålla 
medlemmarna vi har och stötta dem på olika sätt. Då kan ett mentorskap vara ett verktyg till att få 
fler och i förlängningen fler aktiva medlemmar i olika nivåer, detta bidrar till att stärka våra 
lokalföreningar.  
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Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Vi löser detta med ett mentorskap för de nya medlemmarna som önskar det. 
att Mentorerna ska finnas i HRF:s lokalföreningar. 
att Man inför en ruta man kan bocka i på medlemsansökan (både på nätet och i fysiskt ex.) om man 
önskar att få en mentor.  

Birgitta Lindberg Hake  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-04, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 579 
Samma yttrande som motion 580. Se yttrandet under motion 580.  
 
 
Motion 580 – Mentorskap 
Västra Götaland 

Motivering 
Vi talar om en "växande kraft" som innebär fler nya medlemmar i HRF som ett av de prioriterade 
områdena. Ett mentorskap skulle kunna stärka vårt arbete med detta. Vi behöver behålla 
medlemmarna som vi har och stötta dem på olika sätt. Då kan ett mentorskap vara ett verktyg till att 
få fler och i förlängningen fler aktiva medlemmar i olika nivåer, detta bidrar till att stärka våra lokal-
och distriktsföreningar.  

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta  
att vi löser detta med ett mentorskap för de nya medlemmarna som önskar det.  
att mentorer ska finnas i HRF:s lokal- och distriktsföreningar.  
att man inför en ruta som man kan bocka i på sin medlemsansökan om man önskar en mentor från 
sin lokal-/distriktsförening.  

Birgitta Hake  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-04, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 580  
Samma yttrande som motion 579.  
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att ett mentorskap skulle kunna stärka våra 
medlemmar, öka medlemsnyttan och även vara en väg till ett fördjupat engagemang inom HRF.  
Förbundsstyrelsen ställer sig därför positiv till själva idén som framförs i motionen, men ser samtidigt 
att det är nödvändigt att först utreda hur ett mentorskapsprogram skulle kunna fungera inom ramen 
för HRFs verksamhet och i vilken utsträckning det är möjligt att genomföra under kommande 
kongressperiod. 
Kongressen 2016 antog ett förslag om att inleda ett försöksprojekt med ”HRF-mentorer”, där 
hörselskadade skulle stödja hörselskadade, genom att ingjuta självförtroende, sprida kunskap om 
möjligheter och rättigheter och ge ”vardagsrehabilitering”. 
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Vid en närmare genomlysning visade det sig emellertid att det finns stora praktiska utmaningar med 
att bygga upp en sådan mentorverksamhet på ett väl fungerande sätt. Av organisatoriska skäl var 
detta inte möjligt att lösa under kongressperioden. 
Med stöd av de kunskaper vi nu har om möjligheter och utmaningar föreslår förbundsstyrelsen att 
kongressen ger förbundet i uppdrag att fortsätta utreda frågan om mentorskap och utifrån denna 
utredning påbörja en försöksverksamhet under kommande kongressperiod.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 579 
att avslå motion nummer 580 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 579 
att avslå motion nummer 580 
 
 
14.10 Motion 581 – Kunskapsspridning och medlemsvärvning  
Östergötland  

Motivering  
För att väcka allmänhetens uppmärksamhet om HRF, dess verksamhet och de lokala föreningarna 
samt ge kunskap om örat, hörseln, skador som kan uppstå och hur man i bästa fall kan förebygga 
dem. För att också visa hur gravt nedsatt hörsel kan inskränka och försvåra det sociala samspelet 
med andra människor. 
För att komma närmare medborgare, inte minst de som inte har så nära till hörselvård och motivera 
dem att söka upp hörselklinik (privat eller offentlig), kontrollera sin hörsel och i den mån de behöver, 
få den hjälp de är berättigade till. För att i sin tur minska risken för utanförskap, ensamhet, demens. 
På sikt, både kort och lång eller till och med i samband med dessa aktiviteter, kan detta leda till ett 
ökat antal medlemmar. HRF bör ansöka om pengar hos allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet 
och inreda en trailer. 
Exempel på stationer: 
- Korta filmer (ca 2 min) med intervjuer med personer med Menière, tinnitus, ljudöverkänslighet, 
yrkesverksam med hörselskada, föräldrar med barn med hörselnedsättning. Filmerna ska vara 
textade och ha ljud som avlyssnas genom hörlurar eller via T-slinga (så att det inte ger stötande 
bakgrundsljud för övriga besökande). 
-HRFs enkla hörseltest och även ett test för de som inte har svenska som första språk. Med möjlighet 
till utskrift, 
-Upplevelsebaserade stationer, eventuellt med experiment, som ger lättförståeliga resultat. Det ger 
förutsättningar för djupare intresse och förståerlse. Ett exempel är en station där man kan bygga 
ihop ett öra. 

Dessutom: 
- Det ska finnas planscher med information om hur många hörselskadade det finns, såväl lokalt som 
nationellt samt planscher om vilka hjälpmedel som finns, 
- Olika hjälpmedel ska finnas på plats rent fysiskt för att beskåda, 
- Det ska finnas skriftlig information vad den lokala föreningen gör, 
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- Vi ska erbjuda medlemskap och bjuda in till kommande arrangemang på orten, 
- Frågesport om hörsel etc, med chans att vinna priser. 

Bussen ska åka runt i landet och bemannas av föreningarna på orten. Mot bakgrund av det resultat 
som framkommit genom förfrågningar (enligt förbundet), där enskilda personer sagt sig vilja eller 
kunna tänka sig att bli medlemmar i HRF men aldrig blivit tillfrågade, bör detta vara ett ypperligt 
tillfälle att ställa fråga. Det kommer inte att behöva så mycket "personal" ombord. Hellre fler som 
står utanför och bjuder in. Titta gärna på Neuroförbundets film om brainbus 
http://www.youtube.com/watch?v=JkOszIj1U3s  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF på förbundsnivå inreder en trailer med information, upplevelsebaserade och experimentella 
stationer för "prova-på", visar och demonstrerar fysiska hörapparater och hörhjälpmedel samt 
utarbetar ett marknadsföringsmaterial för detta. 
att HRF på förbundsnivå utarbetar ett schema, kollar med lokala föreningen att dessa kan hjälpa till 
med bemanning och sedan åker runt i landet med trailern. 
att HRF på förbundsnivå uppmärksammar media om detta. att HRF (förbundet) ansöker om medel.  

Karin Jonsson, Östra Östergötland  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 581  
Tanken bakom detta förslag är mycket god. Att sprida hörselsmart kunskap är ett av HRFs viktigaste 
uppdrag. Förbundsstyrelsen anser emellertid att en satsning av det slag som efterfrågas i denna 
motion skulle vara mycket resurskrävande i förhållande till vad den skulle ge. 
Även med externa projektmedel skulle förbundet behöva avsätta både personal och medel, inte bara 
för att köpa in ett fordon och skapa en utställning, utan också underhålla, administrera, se till att 
fordonet sköts och körs av behöriga personer med mera. 
Förbundsstyrelsen är övertygad om att det är bättre för hela HRF att utveckla vårt upplysningsarbete 
på andra sätt, som gör att alla föreningar och distrikt kan skapa utställningar och aktiviteter när det 
passar dem, utan att invänta sin tur att få besök av en särskild buss eller trailer.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 581 
 
Deltog i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen   
Gudrun Rydh, Växjö  
 
Yrkanden i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland, yrkade bifall till motionen 
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Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 581 
 
 
14.11 Motion 582 – Informationsmaterial  
Norrbotten 

Motivering  
Ärende: HRF-Informationsmaterial är en tung kostnad för de lokala föreningarna. För att HRF ska 
överleva, och underlätta medlemsvärvningen, behövs en distribution av kostnadsfritt 
informationsmaterial som kan delas ut eller läggas fram på strategiska ställen av de olika 
lokalföreningarna.  

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet bekostar distributionen av informationsmaterial ut till lokalföreningarna. 

Gällivare, Överkalix och Piteå  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 582  
Föreningar och distrikt kan beställa de flesta av HRFs informationsmaterial kostnadsfritt. Förbundet 
står även för portot/frakten upp till ett kilo. Förbundsstyrelsen anser att det är rimligt att föreningar 
och distrikt som beställer stora mängder trycksaker betalar en liten del av kostnaden för detta.  
Portogränsen bidrar också till eftertanke, så att det inte beställs mer trycksaker än vad som behövs. 
Därmed minskar risken för att trycksaker läggs på hög eller kastas. Om material beställs i den takt det 
går åt blir det också lättare att hålla det aktuellt och relevant. 
Det är mycket viktigt att underlätta medlemsvärvning, men det finns ingenting som tyder på att ett 
generellt avskaffande av portogränsen för samtliga informationsmaterial skulle vara ett effektivt sätt 
att öka medlemsantalet. Tidigare försök gav ingen effekt i den riktningen. 
Förbundsstyrelsen vill istället stärka HRFs växtkraft genom att prioritera resurser till särskilda 
satsningar för medlemsrekrytering, med olika former av stöd till föreningar och distrikt – såväl 
strategier, metoder och utbildningar som värvningsmaterial.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 582  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 582 
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14.12 Motion 583 – Tidningen Auris är populär och bör göras tillgänglig för allmänheten  
Jämtland-Härjedalen  

Motivering 
Auris är idag en medlemstidning med mycket information om hörsel, HRF och uppgifter om antalet 
köer och liknande. 
HRF behöver en kraftsamling för att öka medlemsantalet och samtidigt behöver kunskapen om 
hörsel ökas i samhället. 
Tidningen Auris bör gå att köpa i affärer för att på så sätt sprida information och kunskap till personer 
som ännu inte är medlemmar. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF tillsätter en utredning och undersöker vad det kan kosta att sprida Auris i butik 
att om det ryms inom budget för medlemsutveckling vidta nödvändiga åtgärder för att Auris ska nå 
fler 
att utvärdering görs efter ett år 

HRF Ragunda 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-11, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 583  
Förbundsstyrelsen instämmer i att Auris är en stor tillgång för vår organisation och ett viktigt 
argument för medlemskap. Det ska vi absolut ta fasta på i framtida satsningar för att vända 
medlemsutvecklingen. Auris har en självklar plats i vårt arbete med att utveckla olika modeller för 
medlemsrekrytering. 
Auris publiceras framför allt som papperstidning, men finns även som taltidning. Större delen av 
pappersupplagan går till HRFs medlemmar, som får tidningen hem i brevlådan. Auris har även cirka 
250 prenumeranter. En del artiklar publiceras även på tidningens webbplats, auris.nu, och kan läsas 
av alla intresserade, också icke-medlemmar. Under våren 2021 börjar Auris skicka ut ett nyhetsbrev, 
med tips om de artiklar som publiceras på webben. 
Medlemstidningar som Auris distribueras i huvudsak via post. Lösnummerförsäljning av tidskrifter i 
butik är mycket kostsamt och är sedan många år på tillbakagång. Även titlar som är mer kända och 
efterfrågade än Auris har svårt att täcka distributionskostnaderna och övergår i allt högre grad till 
distribution via post och i digital form. 
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att Auris även i framtiden lyfts fram som ett starkt 
argument för medlemskap – ett mervärde som motiverar till att bli och att fortsätta vara medlem. 
Marknadsföring av medlemskap och prenumeration bör prioriteras framför butiksförsäljning. 
Vi är måna om att Auris ska fortsätta vara en attraktiv tidning även för morgondagens medlemmar. 
Vi ser därför att det är viktigt att fortsätta utveckla Auris, både i digital form och som papperstidning.  
Förbundsstyrelsen anser att alla satsningar HRF gör, inte minst när det gäller medlemsrekrytering, 
bör utvärderas. Genom att prova oss fram och analysera vad som har gått bra och vad som har gått 
mindre bra kan vi hitta vägen framåt och bli en växande kraft.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå att-sats 1  
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att bifalla att-sats 2  
att anse att-sats 3 besvarad  
 
Deltog i debatten 
Tommy Olausson, Tranås  
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå att-sats 1  
att bifalla att-sats 2  
att anse att-sats 3 besvarad 
 
 
14.13 Motion 584 – Våra hemsidor inom vårt HRF ska ge information om oss  
Västra Götaland  

Motivering 
Hemsidorna är vår organisations ansikte utåt och då är det viktigt att hemsidorna är inbjudande. De 
ska vara tilltalande, men samtidigt inte framstå som oseriösa. Ett exempel på en mer inbjudande 
hemsida är Psoriasisförbundets hemsida. Det är också viktigt arkitektuellt att förbundets och de 
lokala sidorna har samma verktyg. Så våra hemsidor duger gott, men att få den smakfullare krävs det 
ganska små åtgärder. Lite design och att skruva på de stilmallar som finns. Lägre driftskostnad och 
igenkännande blir det om alla håller sig till samma mall. Detta är ett sätt att bättre fånga nya 
medlemmar. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att kongressen beslutar att låta IT-avdelningen se över och förändra designen av hemsidan 
att kongressen beslutar att resultatet går ut på remiss till distrikt och föreningar 
att kongressen beslutar att distrikt och föreningar ska hålla sig till den nya mallen  

Barbro Prästbacka  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-18, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 584 
Förbundsstyrelsen instämmer i att HRFs webbsidor är mycket viktiga kommunikationskanaler för 
såväl förbundet som distrikt och föreningar. Därför är det angeläget att kontinuerligt utveckla och 
öka HRFs närvaro på webben, såväl innehåll som funktionalitet, form, struktur och navigation. 
Förbundet har flera webbplatser. De två största är organisationswebben hrf.se, som inkluderar de 
lokala webbplatserna, samt kunskapswebben horsellinjen.se. Båda är utformade för att uppfylla högt 
ställda krav på tillgänglighet och användarvänlighet. 
HRFs webbplatser är under ständig utveckling, för att förbli aktuella, funktionella och i takt med sin 
samtid. Under 2021 planeras därför en rad, lite större webbutvecklingsprojekt. Redan i början på året 
lanserades nya medlems- och gåvosidor. Det kommer även att genomföras förbättringar av det 
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tekniska stödet för video och streaming, en översyn av sajternas struktur och navigation samt en 
ansiktslyftning av bland annat startsidor. 
Domänen HRF.se består av förbundswebben samt cirka 140 lokala webbar, som administreras av 
HRFs distrikt och föreningar. För att underlätta för lokala webbredaktörer har hrf.se byggts i 
Wordpress, en av världens mest populära och användarvänliga plattformar för webbpublicering.  
Förbundsstyrelsen håller med om att det vore bra om alla HRFs föreningar och distrikt hade 
webbplatser på domänen hrf.se. Det skulle göra det lättare att hitta till de lokala sidorna och 
tydliggöra HRFs kommunikation. Men föreningar och distrikt styr sin egen verksamhet och tvingande 
beslut i denna fråga är inte aktuellt, anser förbundsstyrelsen. 
Istället har förbundet valt att uppmuntra distrikt och föreningar att ha sina webbsidor på hrf.se, 
genom att erbjuda support, färdiga sidmallar, drift och tekniskt underhåll utan kostnad. Detta har lett 
till att samtliga distrikt och 118 föreningar har sina webbplatser på HRFs domän. Den enda HRF-
förening som i dag har sin webbplats på annan domän är på väg att flytta in på hrf.se. 
Förbundet kommer att fortsätta stödja och uppmuntra distriktens och föreningarnas närvaro på 
webben. Ambitionen är inte bara att alla distrikt och föreningar ska finnas på hrf.se, utan också att de 
lokala webbsidorna ska vara levande och uppdaterade med aktuell information. 
Förbundskansliets kommunikationsenhet ansvarar för utveckling, support och allt annat som rör 
HRFs webbplatser. Förbundets webbansvarig har en positiv dialog med lokala webbredaktörer och 
även andra distrikts- och föreningsaktiva är alltid välkomna med önskemål och förslag. En sådan 
löpande dialog är att föredra framför remissrundor av det slag som motionären efterfrågar, bedömer 
förbundsstyrelsen.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 584  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 584 
 
 
14.14 Motion 585 – Förtydligande av intressegruppernas verksamhet på förbundets hemsida  
Östergötland  

Motivering  
På förbundets hemsida, är information om vad intressegrupperna har för verksamheter mycket 
viktig. 
På förbundets hemsida informerar förbundet i mycket begränsad omfattning om intressegrupperna 
och dess verksamheter, utan hänvisar till fördjupad information på Hörsellinjens hemsida. 
Grundinformation om respektive fokusgrupps verksamhet, motionerar Tinnitusgruppen att 
informationen finns på förbundets hemsida, bl.a. det informationsmaterial som produceras av 
förbundet t.ex. informationsfoldrarna för respektive grupp. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet gör en utvärdering av intressegruppernas verksamhet 
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att det finns en sammanställning på vilka intressegrupper som finns i respektive län att det finns 
länkar till intressegrupperna i respektive län  

Bo-Göran Ahl  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 585  
Förbundsstyrelsen håller med om att HRF skulle vara betjänt av både en sammanställning av 
intressegruppsverksamhet i olika delar av landet och en utvärdering av denna 
intressegruppsverksamhet. 
Allt engagemang inom HRF är viktigt att lyfta fram, så att fler medlemmar kan hitta till de aktiviteter 
som passar dem bäst. Det är därför angeläget att det är lätt att hitta information om våra 
intressegruppers verksamhet. 
Ordet ”intressegrupper” kan definieras på olika sätt. Dels används begreppet för att beskriva vissa 
medlemsgrupper – framför allt tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet, cochleaimplantat, 
yrkesverksamma och föräldrar (familjer). Dels används ordet för att beskriva verksamheter inom 
distrikt och föreningar som riktar sig till medlemmar inom en sådan intressegrupp. 
HRF.se är HRFs organisationswebb. Information om den intressegruppsverksamhet som bedrivs runt 
om i landet hör därför i första hand hemma här. Hörsellinjen.se är HRFs faktawebb och här samlas 
därför fakta om olika diagnoser, inklusive HRFs broschyrer om tinnitus, Menières sjukdom, 
ljudöverkänslighet med mera. På HRF.se finns endast en översikt på sidan ”Våra målgrupper”.  
Förbundet har påbörjat ett arbete med att knyta HRF.se och Hörsellinjen.se närmare varandra. Syftet 
med det är bland annat att göra det lättare för besökare att hitta den information de söker. Vi tror 
att detta arbete kommer att lösa en del av de brister som motionären tar upp. 
I dag har endast ett fåtal distrikt särskilda webbsidor med information om intressegruppsverksamhet. 
Förbundet ser gärna över möjligheterna att länka till distriktssidor med information om 
intressegruppsverksamhet, i den mån sådana webbsidor finns.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla att-sats 1  
att bifalla att-sats 2  
att anse att-sats 3 besvarad  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla att-sats 1  
att bifalla att-sats 2  
att anse att-sats 3 besvarad 
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14.15 Motioner 586-588, behandlades i en punkt 

Motion 586 – Medlemskap  
Karlskrona  

Motivering  
För att bli en växande kraft vill vi att förbundet informerar föreningar om vilka stödmedlemmar som 
finns och tillhör respektive förenings kommun. 
Bakgrunden är att presumtiva medlemmar inte fyllt i medlemsansökan med vilken förening de vill 
tillhöra, men kommit till oss i styrelsen och frågat varför det inte kommer information om vår 
verksamhet. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att medlemsregistret ska informera föreningar om vilka som är stödmedlemmar, för att bidra till ett 
starkare HRF. 

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-27, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 586 
Samma yttrande som motionerna 587 och 588. Se yttrandet under motion 588. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 586 
 
 
Motion 587 – Medlemskap 
Ronneby 

Motivering 
För att bli en växande kraft vill vi att förbundet informerar föreningar om vilka stödmedlemmar som 
finns, och tillhör respektive förenings kommun. Bakgrunden är att presumtiva medlemmar inte fyllt i 
medlemsansökan med vilken förening de vill tillhöra, men kommit till oss i föreningsstyrelsen och 
frågat varför det inte kommer information om vår verksamhet. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRFs medlemsregister ska informera föreningar om vilka som är stödmedlemmar, för att bidra till 
ett starkare HRF.  

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-04, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 587  
Samma yttrande som motionerna 586 och 588. Se yttrandet under motion 588.  
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Motion 588 – Direktmedlemskap till förbundet 
Norra Skaraborg 

Motivering  
Det förkommer att HRF Norra Skaraborg får kontakt med personer som är direktmedlem i förbundet 
och inte har någon vetskap om att det finns en lokalförening där de bor. 
Genom av förbundet genomförd informationskampanj, där vikten av den lokala verksamheten sätts i 
fokus. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att man informerar om närmaste lokalförening 
att man meddelar närmaste lokalförening om personer som är direktmedlemmar. 

Agne Fröjdh 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-02, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 588  
Samma yttrande som motionerna 586 och 587.  
Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att alla som ansöker om medlemskap i HRF får 
tydlig information om våra föreningar och fördelarna med att vara medlem i en förening. Ambitionen 
är att alla nya medlemmar ska kunna göra ett informerat val av medlemskap och känna till de 
möjligheter HRF erbjuder, inte minst den givande verksamhet som bedrivs lokalt. 
Förbundet får endast dela med sig av medlemmars personuppgifter till de delar av organisationen 
som de tillhör. Det innebär till exempel att HRF-föreningen i Malmö endast får ta del av uppgifter om 
de personer som tillhör den egna föreningen – inte vilka som är föreningsmedlemmar i Ronneby. På 
samma sätt får inte förbundet tala om vilka som är stödmedlemmar i till exempel Skaraborg eller 
Blekinge till de distrikt och föreningar som är verksamma där. 
Dessa begränsningar har vi av respekt för våra medlemmars personliga integritet, i enlighet med de 
krav som Dataskyddsförordningen ställer. Genom att hålla en hög nivå av skydd för de 
personuppgifter som anförtros oss stärker vi rättigheterna för våra medlemmar. 
Istället vill förbundsstyrelsen införa en ny rutin, som innebär att förbundet regelbundet kontaktar 
stödmedlemmar med information om fördelarna med att vara föreningsmedlem samt erbjudande 
om att bli medlem i en förening. Vi kan även lyfta möjligheten att starta en förening, i de fall det är 
långt till närmaste förening. 
En sådan marknadsföringssatsning gör att vi fångar upp de stödmedlemmar som har intresse av att 
bli medlemmar i en förening och ligger i linje med vad motionärerna önskar. Det bidrar också till ett 
starkare HRF. 
Stödmedlemskapet – som tidigare benämndes direktmedlemskap – fyller en viktig funktion i HRF. 
Bland våra stödmedlemmar finns bland annat personer som inte själva är hörselskadade, till exempel 
personer inom professionen, som vill stödja HRF och följa vårt viktiga arbete via Auris. Att de väljer 
att vara stödmedlemmar istället för Auris-prenumeranter är till fördel för HRF. 
Andra stödmedlemmar är personer som av någon anledning inte vill vara medlemmar i en förening 
och annars inte skulle ha varit medlemmar alls. Stödmedlemskapet kan då vara ett viktigt steg på 
medlemsresan – ett steg från svagt intresse till engagemang och föreningsmedlemskap.  
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Stödmedlemskapet kan även vara en tillgång när en förening upplöses. Förbundet försöker då i första 
hand erbjuda medlemskap i en annan förening, men en del medlemmar vill inte det, till exempel om 
närmaste förening ligger långt från bostaden. Då kan valet stå mellan att vara stödmedlem eller att 
inte vara medlem alls. 
Ett 30-tal HRF-föreningar har upplösts under de senaste tio åren. Det är en del av förklaringen till att 
antalet stödmedlemmar har ökat från cirka 500 till 900 personer under samma tid. 
Istället för att förlora ett par hundra medlemmar har HRF fått behålla dem som stödmedlemmar. Det 
gör att förbundet kan kontakta dem och uppmuntra dem att bli medlemmar i en förening eller att 
själva starta förening, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag ovan.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 587 
Motion 588 
att bifalla att-sats 1  
att avslå att-sats 2  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 587 
Motion 588: 
att bifalla att-sats 1  
att avslå att-sats 2 
 
 
14.16 Motioner 589-591, behandlades i en punkt 

Motion 589 – Information på olika språk på HRF:s hemsida  
Östergötland  

Motivering 
Många nya svenskar (invandrare) som finns i och utanför Sverige behöver få information på sitt 
modersmål om sådant som olika sorters hörselnedsättningar och vilka hjälpmedel som finns. Det är 
viktigt att tänka på att det också finns möjligheter att välja att få texten uppläst på modersmålet då 
det finns anhöriga som är analfabeter eller p g a sjukdom förlorat förmågan att läsa text. En hemsida 
läses inte bara i Sverige utan också utomlands. Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har 
upptäckt att de fått läsare också från länder utanför Sverige när de översatt information om sina 
expertområden vilket har möjliggjort för många andra att få objektiv och vetenskaplig information. 
Yrkande Vi föreslår kongressen besluta att Hörselskadades Riksförbund verkar för att information 
finns på våra vanligaste invandrarspråk på Riksförbundet för hörselskadades hemsida  

Eva Numminen 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 589  
Samma yttrande som motionerna 590 och 591. Se yttrandet under motion 591.  
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Motion 590 – Information på lättläst svenska  
Östergötland  

Motivering 
Ett bra sätt att öka kunskapen om hörselnedsättningar och vilken hjälp man kan få i form av 
hjälpmedel och stöd från myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vad gäller 
stöd till arbete och studier är att skriva information på lättläst svenska. Då når vi fler grupper i 
Sverige, t ex nya svenskar (invandrare) och personer med intellektuella funktionsvariationer, 
dyslektiker, etc. Det är också viktigt att informationen finns bl a på teckenspråk, Tecken som stöd och 
inläst så man kan lyssna på den. Detta för att nå fler grupper. Lättläst information om förbundet 
Hörselskadades Riksförbund är också ett bra sätt att marknadsföra HRF.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades Riksförbund ska verka för att information om olika hörselnedsättningar, allmän 
information om vilka möjligheter till hjälp som finns och om förbundet Hörselskadades Riksförbund 
finns på lättläst svenska på HRF:s hemsida.  

Eva Numminen 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 590  
Samma yttrande som motionerna 589 och 591. Se yttrandet under motion 591.  
 
 
Motion 591 – Stärka teckenspråks- och TSS-användningen bland hörselskadade. 
Östergötland 

Motivering  
Teckenspråk och TSS används på många olika sätt både inom HRF och bland hörselskadade i 
allmänhet. HRF har till exempel medlemmar som har teckenspråk som sitt första språk, och vissa 
intressepolitiska frågor är av intresse både för oss och för våra grannorganisationer som SDR och 
SDU. Teckenspråk borde därför vara en synlig del av vår HRF-vardag. Både för att alla ska känna sig 
välkomna och delaktiga, och för att underlätta för den som vill veta mer om vår verksamhet. 
Hur kan man dra nytta av, och stödja, teckenspråk i verksamheten? Till exempel genom att 
information om vår organisation på webben finns översatt till teckenspråk. Genom att ha en 
översättning till teckenspråk vid större nyheter av allmänt intresse. Man kan skapa plattformar – 
digitala eller fysiska - för att alla som tecknar, oavsett nivå och oavsett om det är teckenspråk eller 
TSS, ska kunna mötas. Detta kan ske genom att erbjuda en Facbookgrupp ”Vi som tecknar i HRF” och 
läger av det slag som finns hos Unga Hörselskadade. Där skulle man kunna få inspiration och föra 
samtal om allt ifrån hur man hittar en TSS-kurs, hur man som vuxen lär sig teckna, frågor om 
arbetslivstolkning till hur man hittar rätt teckenspråksstöd i skolan för hörselskadade barn. Dessa 
plattformar skulle dels kunna tillgängliggöra ytterligare ett verktyg för hörselskadade, men även 
bygga en början till gemensam kunskapsbas kring frågor som rör teckenspråk och TSS.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 



77 
 

att förbundet skapar och publicerar information som beskriver de viktigaste delarna av vår 
verksamhet på teckenspråk. 
att förbundet åtminstone vid vissa viktiga frågor som är av stort allmänt intresse berättar om dessa 
även på teckenspråk. 
att förbundet skapar plattformar där vi som tecknar (oavsett nivå och form) kan mötas, vilket kan 
vara både digitalt och fysiskt.  

Anna Gryszkiewicz  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 591  
Samma yttrande som motionerna 589 och 590.  
Förbundsstyrelsen instämmer i att HRFs webbplats bör erbjuda grundläggande information på några 
vanliga invandrarspråk, lättläst svenska och svenskt teckenspråk. Detta är under arbete och 
genomförs successivt under 2021. 
Redan i dag finns det en text-till-tal-lösning på HRF.se, som gör att det går att få texten på varje sida 
uppläst. Under 2021 planeras test av en uppläsningsfunktion för några andra språk än svenska.  
HRF.se och Hörsellinjen.se är omfattande webbar, som uppdateras så gott som dagligen. 
Förbundsstyrelsen kan inte se att det är möjligt att erbjuda allt som finns här på olika språk. I första 
hand översätts istället sammanfattande texter om HRF, hörselskadade och hörselvård till lättläst 
svenska, vissa invandrarspråk och svenskt teckenspråk. Det finns i dag inga planer på TSStolkning av 
texterna. 
HRF har en positiv inställning till teckenspråk och tvåspråkighet, men inom vår organisation har 
svenska alltid varit det gemensamma språket. Nyheter publiceras därför i första hand i textform, 
inklusive textade eller transkriberade videos och ljudfiler. 
HRFs möjligheter till nyhetsrapportering är redan i dag starkt begränsade. Att återge nyhetstexter på 
teckenspråk och andra språk skulle kräva betydande resurstillskott och omprioriteringar samt en helt 
annan inriktning för HRF som organisation. 
Digitala och fysiska mötesplatser för teckenspråkiga HRFare är en intressant tanke och kan vara 
aktuellt i en del föreningar och distrikt. Arrangemang på förbundsnivå brukar emellertid ha fokus på 
våra intressepolitiska frågor och den verksamhet vi bedriver. Det är viktigt att deltagarnas 
kommunikation fungerar och att det finns tolkar på plats vid behov, men vilket eller vilka språk som 
används är inte huvudsaken, utan det vi pratar om.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 589 besvarad 
att anse motion nummer 590 besvarad  
Motion 591 
att bifalla att-sats 1  
att avslå att-sats 2  
att avslå att-sats 3 
 
Deltog i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Agneta Österman Lindquist, förbundsstyrelsen 
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Marianne Eriksson, Linköping 
 
Yrkanden i debatten 
Marianne Eriksson, Linköping, yrkar bifall till andra och tredje att-satsen i motion 591 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 589 besvarad 
att anse motion nummer 590 besvarad 
Motion 591: 
att bifalla att-sats 1  
att avslå att-sats 2  
att avslå att-sats 3 
 
 
14.17 Motion 592 – Studiematerial till tinnitus/meniéere.  
Malmö  

Motivering  
Vi behöver studiematerial till information om tinnitus och meniére. ABF, kräver detta för att ha en 
studiecirkel med dem. Vi får också många frågor om det.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta att Tinnitus/Meniere  

Barbro Lindberg  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 592  
Förbundsstyrelsen förstår vikten av utbildningar och kunskapsspridning för att stärka enskilda 
hörselskadade och skapa ett hörselsmart samhälle. 
Förbundet planerar att genomföra analyser av olika medlemsgrupper. På så sätt kan vi lära oss mer 
om gruppernas behov och förutsättningar inom HRF. Vi kan också utveckla modeller för hur vi bättre 
kan tillvarata deras engagemang. 
HRF har i dag inget särskilt studiematerial om tinnitus och menière. Istället tas tinnitus och menières 
upp som en del av olika broschyrer och på webben. Hur dessa hörselskador ska lyftas samt vilken typ 
av material som kan behövas under kommande kongressperiod blir en del av den utredning som 
planeras under 2022. 
Utbildningar och kunskapsspridning är en viktig del av HRFs arbete för att stärka hörselskadade samt 
anhöriga och skapa ett hörselsmart samhälle. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 
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Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. 
I vårt arbete med att ta fram nya utbildningspaket är det viktigt att säkerställa att vi prioriterar rätt 
saker, på rätt sätt, så att våra satsningar verkligen kommer till användning. 
Under 2020 påbörjade förbundet därför en analys av HRFs utvecklings- och utbildningsbehov, bland 
annat för att få en klar bild av vilka typer av utbildningar och material som bör prioriteras samt hur 
dessa bör utformas. 
Exakt vilka material som bör tas fram och på vilket sätt är en operativ fråga som förbundskansliet har 
att verkställa, utifrån de prioriteringar och budgetramar som förbundsstyrelsen fastställer I de årliga 
verksamhetsplanerna.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 592  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 592 
 
 
14.18 Motion 593 – Studiematerial för anhörigcirkel  
Uppsala  

Motivering 
Att vara anhörig och leva i en god relation i familjen och med vänner till hörselskadad person är inte 
alltid så enkelt. 
För att underlätta i vardagen både för anhöriga och den hörselskadade är det därför bra om anhöriga 
kan få en större förståelse för den hörselskadades situation, konsekvenser av en bristfällig 
kommunikationen samt få tips på hur den kan förbättras. 
Att träffa andra i samma situation är alltid positivt. Man kan på ett annat sätt prata om problem och 
situationer som sker i vardagen utan den irritation och konflikter som kan uppstå i hemmamiljön. 
Man kan få ta del av andra gruppdeltagares erfarenheter och lösningar på olika problem. Det är 
viktigt att få en förståelse och att inse att man inte är ensam om att leva i ett sådant förhållande. 
Det finns mycket forskning som visar på att förståelse minskar stressen både hos anhöriga och 
personen med funktionsnedsättning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillhandahåller en 
hel del material men där saknas ett område om kommunikation. 
Vi vill därför att ett studiematerial tas fram av förbundet för en anhörigcirkel som kan genomföras på 
ca 3–5 cirkeltillfällen. Genom ett sådant kursmaterial skulle distrikt eller föreningar lättare komma 
igång med att genomföra cirklar. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att ett studiematerial tas fram av förbundet för en anhörigcirkel.  

Tilda Holstius  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-14, som beslutade att bifalla motionen.  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 593  
Förbundsstyrelsen instämmer i att anhöriga till hörselskadade är en stor resurs i samhället. Vi ser 
även att föräldrar, anhöriga och andra närstående har stor betydelse för HRF och vårt gemensamma 
arbete för att ta tillvara hörselskadades intressen. 
Just därför lyfter vi fram anhöriga som en av våra målgrupper i olika informationsmaterial, på 
webben samt i intressepolitiska programmet och andra styrdokument. 
Förbundet planerar att genomföra analyser av olika medlemsgrupper, bland annat anhöriga. På så 
sätt kan vi lära oss mer om gruppernas behov och förutsättningar inom HRF. Vi kan också utveckla 
modeller för hur vi bättre kan tillvarata deras engagemang. 
HRF har i dag inget särskilt material om anhöriga. Istället tas anhörigas betydelse upp som en del av 
olika broschyrer och på webben. Hur anhörigas viktiga roll ska lyftas samt vilken typ av material som 
kan behövas under kommande kongressperiod blir en del av den utredning som planeras under 
2022. 
Utbildningar och kunskapsspridning är en viktig del av HRFs arbete för att stärka hörselskadade samt 
anhöriga och skapa ett hörselsmart samhälle. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. 
I vårt arbete med att ta fram nya utbildningspaket är det viktigt att säkerställa att vi prioriterar rätt 
saker, på rätt sätt, så att våra satsningar verkligen kommer till användning. 
Under 2020 påbörjade förbundet därför en analys av HRFs utvecklings- och utbildningsbehov, bland 
annat för att få en klar bild av vilka typer av utbildningar och material som bör prioriteras samt hur 
dessa bör utformas. 
Exakt vilka material som bör tas fram och på vilket sätt är en operativ fråga som förbundskansliet har 
att verkställa, utifrån de prioriteringar och budgetramar som förbundsstyrelsen fastställer i de årliga 
verksamhetsplanerna.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 593  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 593 
 
 
14.18 Motion 594 – Utpekande av sakkunniga per målgrupp/hörselskada 
Östergötland  

Motivering  
HRFs kunskapswebb, Hörsellinjen.se, en ypperlig plats för kunskapsspridning om olika hörselproblem 
skulle må ännu bättre om läsarna fick känna att informationen är kopplad till viss person (kan vara 
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flera) med vissa specialkunskaper. Dessutom har Hörsellinjen.se inte fokus på att informera om 
forskning och utveckling. 
Den typen av information tas endast upp intermittent som nyheter på HRF web ”Nyheter”. 
Denna motion föreslår att HRF pekar ut en eller flera sakkunniga personer inom respektive målgrupp 
(kopplad till hörselskada) som följer vad som händer medicinskt, fysiologiskt och psykologisk inom 
forskningen. En proaktiv funktion som kan hjälpa till att driva utvecklingen framåt till nytta för våra 
hörselskadade. Dessutom till nytta för anhöriga och de som ännu inte har hörselproblem. 
Enligt web ”Om HRF” finns följande målgrupper utpekade/identifierade: Hörselnedsättning, Tinnitus, 
Ljudöverkänslighet, Menières sjukdom och Föräldrar och andra anhöriga 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att peka ut en eller flera sakkunniga personer inom respektive målgrupp. 
att den sakkunniga regelbundet informerar om vad som händer inom forskning och utveckling inom 
respektive målgrupp. 
att den sakkunniga driver frågor gentemot forskningen i de frågor där sjukvården inte tillgodoser de 
hörselskadades problem idag.  

Stefan Holmberg 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 594  
Förbundsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att HRF har en verksamhet som driver utvecklingen 
framåt. Det är också viktigt att vi kan sprida information om nya rön och pågående forskning till våra 
olika målgrupper. Under de kommande åren har förbundet därför planer på satsningar som synliggör 
forskning som ligger HRF och hörselskadade nära. 
Redan i dag påverkar HRF forskningen, i linje med vad motionären föreslår. Såväl förtroendevalda 
som sakkunniga har en positiv dialog med ledande forskare om pågående och framtida forskning. Vi 
tar initiativ och möjliggör framsteg även genom att till exempel styra anslag från 
Hörselforskningsfonden till angelägna forskningsprojekt eller genom att stödja andra 
forskningsprojekt som partners eller liknande. 
Förbundsstyrelsen anser att sakkunnigas roller är en personal- och arbetsgivarfråga som inte beslutas 
av kongressen. Kongressen har att besluta om mål, inriktning och ramar för förbundets arbete, inte 
arbetsorganisationen vid förbundskansliet. Det är HRFs generalsekreterare, chef för 
förbundskansliet, som beslutar om hur personalen ska organiseras för att olika uppdrag ska kunna 
utföras med hög kvalitet och effektivitet, inom givna ekonomiska ramar. 
I dag har förbundet intressepolitiska sakkunniga (ombudsmän) som utreder, bevakar och påverkar. 
Arbetsfördelningen utgår både från ämnesområden, till exempel hörselvård, tillgänglighet, skola och 
arbetsliv, som utifrån målgrupper, till exempel Menières sjukdom och barn/föräldrar. I alla roller 
finns det en anknytning till aktuell kunskap och forskning. 
HRFs sakkunniga samarbetar kring frågor som rör olika målgruppers intressen, vilket gör att 
gemensamma nämnare i olika frågor tas tillvara. Vid politikermöten om tillgänglighet 
uppmärksammas till exempel inte bara vikten av teleslinga, utan också vikten av goda ljudmiljö med 
rimlig ljudnivå. 
Ombudsmännen samarbetar även med personal med specialkompetens inom kommunikation, 
rådgivning till enskilda, föreningsutveckling med mera. Vilka samarbeten som är aktuella beror på 
vad som bedöms ge bäst resultat i den aktuella frågan. När det läggs ett dåligt förslag om 
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hörselvårdsavgift i en region kan till exempel den som är sakkunnig kring hörselvård arbeta med 
politikerkontakter, i samverkan med kommunikatörer som hanterar opinionsbildning i media samt 
med organisationsutvecklare som ger stöd till det lokala mobiliseringsarbetet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 594  
 
Deltog i debatten 
Stefan Holmberg, Motala-Vadstena  
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
 
Yrkande i debatten 
Stefan Holmberg, Motala-Vadstena, yrkade bifall till motionen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 594 
 
 
14.20 Motion 595 – Fortbildning av administrativ personal på förenings- och distriktsnivå Dalarna  
Dalarna 

Motivering 
Bakgrund: Administrativa uppgifter (t ex ta emot och skicka skrivelser, telefonkontakter, kallelser och 
meddelanden till styrelse- och övriga medlemmar, mm), ska kunna förmedlas snabbt, om en 
verksamhet ska anses vara effektiv. Vissa hrf-föreningar och distrikt har därför via Af och Regioner 
(Landsting) kunnat ansöka och erhålla medel för att arvodera den administrativa personalgruppen. 
Föreningarnas och distriktsstyrelsernas initiativ har då resulterat i, att dessa blir arbetsgivare för de 
administrativa personalgrupperna. Arbetsuppgifterna skiljer sig också åt från ett distrikt till ett annat 
på grund av lokala överenskommelser med bidragsgivarna. Det kan vi inte göra något åt. Ett 
gemensamt resultat av att anställa administrativ personal är, att tidsödande administrativa uppgifter 
avlastar styrelsemedlemmar, som i sin tur kan ägna sig åt andra viktiga föreningsåtaganden. 
Problem: Den administrativa personalen erbjuds, som grupp, inte någon gemensam fortbildning, där 
de kan diskutera och tipsa varandra om hur var och en löser likartade uppgifter. Nyheter inom HRF, 
som förbund, bör även presenteras på ett professionellt sätt för den administrativa personalen, som 
på många sätt berörs av förändringar och nyheter som t ex det nya medlemsregistret. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse och vara ansvarig för en arbetsgrupp, som består av 
representanter från berörda föreningar, distrikt och förbundsstyrelse 
att besluta om att gruppen kan adjungera nödvändig expertis i vissa frågor att den utsedda 
arbetsgruppen får i uppdrag 
att utarbeta rutiner och förslag på fortbildningsinsatser för den administrativa personalen  
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Lars Westerlund  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-25, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 595  
Förbundsstyrelsen uppskattar verkligen de insatser som anställda i föreningar och distrikt bidrar med 
inom HRFs verksamhet runt om i landet. 
Fortbildning till personal är något som ingår i arbetsgivaransvaret. Vi förstår att det kan vara tufft för 
distrikts- och föreningsstyrelser med personal att axla det arbetsgivaransvar som lagen kräver. 
Samtidigt är det ett ansvar som förbundet inte kan överta. Vårt råd är att kontakta 
arbetsgivarorganisationen Fremia, vid behov av stöd i arbetsgivarfrågor. 
Personal i föreningar och distrikt kan ta del av det mesta av de material och den information som 
skickas ut till postmottagare i föreningar och distrikt samt via HRFs intranät Hörnet. Personal kan 
även delta i vissa utbildningar/seminarier som förbundet arrangerar. Alla föreningar berörs av 
förändringarna som kom med det nya medlemsregistret och förbundet har bistått och kommer även 
fortsättningsvis bistå med information. 
För att uppmuntra kontakter mellan föreningar som önskar utbyte med varandra i gemensamma 
frågor, till exempel föreningar som har anställd personal, startades ett digitalt nätverk för kansli-
personal under 2020 som ska bidra till erfarenhetsutbyte. I början av 2020 sammanställde förbundet 
också kontaktuppgifter till anställda i föreningar och distrikt, så att anställd personal kan ta stöd av 
varandra och eventuellt samordna utbildningar.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 595  
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 595 
 
 
14.21 Motioner 538-541, behandlades i en punkt 

Motion 538 – Att anordna nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder  
Dalarna  

Motivering  
HRF Dalarna yrkar på att HRF riks anordnar ett första nationellt initiativ till konferens för 
hörselskadade i yrkesverksam ålder. 

Bakgrund 
Vi är många med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder som önskar träffa andra i samma situation – 
dvs som befinner sig mitt i livet, med allt vad det innebär av arbete, studier, familj, relationer, osv. 
Många av oss känner sig i dagsläget ensamma då det inte är alldeles lätt att hitta varandra. Personer 
med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder är en jämförelsevis osynlig grupp och många av oss lever 
uteslutande i den hörande världen där vi kämpar på i det tysta med att få vardagen att funka såväl på 
jobbet som privat. Liksom i många andra föreningar, domineras HRF på regional och/eller lokal nivå 
av en majoritet äldre personer vilket återspeglas i typen av aktiviteter och frågor som aktualiseras 
inom föreningsarbetet. Vi tror att det finns en risk att hörselskadade i yrkesverksam ålder inte alltid 
känner att HRF är tillräckligt relevant eller intressant för dem. Mer riktade satsningar gentemot 
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denna grupp, med fokus på yrkesverksamma, kan förhoppningsvis få fler hörselskadade att känna att 
HRF är relevant även för dem och på sikt få fler yngre att bli medlemmar och engagera sig. 

Syfte 
Det övergripande syftet är att stärka och motivera gruppen yngre hörselskadade i yrkesverksam ålder 
inom HRF genom att låta dem träffas och diskutera frågor som är särskilt relevanta för dem. Det kan 
troligen locka fler yrkesverksamma och yngre som nya medlemmar till HRF och därmed också stärka 
upp medlemsbasen och dess föreningsarbete. Vi har flera uppslag kring vad en dito konferens kan 
innehålla. Vi skulle exempelvis gärna se något i stil med; 
- Möjligheter till stöd på arbetsplatsen inkl vilka rättigheter vi har 
- Ljudmiljöanpassningar både i hemmet och på jobbet 
- Bjuda in intressanta och relevanta föreläsare inom t.ex. plötslig dövhet, CI, teckenspråk, m.m 
- Sociala aktiviteter (middagar, träning m.m) med mer hörselanpassat upplägg. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF riks anordnar en nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder.  

Ida Sundmark  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 538  
Samma yttrande som motionerna 539, 540 och 541. Se yttrandet under motion 541. 
 
 
Motion 539 – Nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder 
Örebro län 

Motivering  
Många med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder önskar träffa andra i samma situation d.v.s. som  
befinner sig mitt i livet. Många känner sig i dagsläget ensamma då det inte är alldeles lätt att hitta 
andra i samma situation. Personer med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder är en jämförelsevis 
osynlig grupp och många lever uteslutande i den hörande världen. 
Mer riktade satsningar på yngre yrkesverksamma kan förhoppningsvis få fler hörselskadade att känna 
att HRF är relevant för dem. På sikt kan det leda till att fler yngre engagerar sig och blir aktiva 
medlemmar. 
Hörselskadade i yrkesverksam ålder behöver träffas och diskutera frågor som är särskilt relevanta för 
dem.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades Riksförbund anordnar en nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam 
ålder.  

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen.  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 539  
Samma yttrande som motionerna 538, 540 och 541. Se yttrandet under motion 541. 
 
 
Motion 540 – Hörselskadade i yrkesverksam ålder behöver en nationell träff  
Uppsala län  

Motivering  
Vi yrkar på att Hörselskadades riksförbund anordnar en första nationell inspirationskonferens för 
hörselskadade i yrkesverksam ålder. Eventuellt med prioritering av yngre yrkesverksamma vid behov. 
Vi är många med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder som vill träffa andra i samma situation: mitt 
i livet, med allt vad det innebär av arbete, studier, familj och relationer. Att leva med 
hörselnedsättning i yrkesverksam ålder är en jämförelsevis osynlig grupp. Många av oss lever 
uteslutande i den hörande världen och kämpar på i det tysta med att få vardagen att funka såväl på 
jobbet som privat. Det är samtidigt svårt för föreningar och distrikt inom HRF att samla 
yrkesverksamma för regelbundna träffar. De yrkesverksamma har svårt att hitta tiden att delta. 
Dessutom domineras HRF på regional och lokal nivå av äldre personer vilket återspeglas i typen av 
aktiviteter och frågor som aktualiseras inom föreningsarbetet. Och som vuxen passar man inte heller 
in bland Unga Hörselskadade. En del distrikt ordnar årligen kurser för yrkesverksamma, men inte alla. 
Vi tror att det finns en risk att hörselskadade i yrkesverksam ålder inte alltid känner att HRF är 
tillräckligt relevant eller intressant för dem. 
Det övergripande syftet är att stärka och motivera gruppen yngre hörselskadade i yrkesverksam ålder 
och göra HRF mer relevant för dem, genom att låta dem träffas och diskutera frågor som är särskilt 
relevanta för dem. Det kan troligen locka fler yrkesverksamma och yngre som nya medlemmar till 
HRF och därmed också stärka upp medlemsbasen och dess föreningsarbete. Det finns flera uppslag 
kring vad en dito konferens kan innehålla: 
- Möjligheter till stöd på arbetsplatsen inkl. vilka rättigheter vi har 
- Ljudmiljöanpassningar både i hemmet och på jobbet. Akustikanpassning. 
- Bjuda in intressanta och relevanta föreläsare – hörselskadade förebilder 
- Hälsa, egenvård och avslappning – hörselanpassat, tillsammans. Tex yoga på teckenspråk, 
meditation som utgår från att man kanske inte hör bortre ljud, men däremot tinnitus, 
teckenspråksvattengymnastik 
- Dejting, ta hand om barn, söka jobb – hur är det som hörselskadad? 
- Workshop, hörselanpassad, där vi delar erfarenheter och frågor 
- Teckenspråk för nybörjare 
- Sjukskrivning, information regelverk. 
- Känslomässiga konsekvenser. Inte räcka till, trötthet. 
- Tekniska hjälpmedel.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades Riksförbund anordnar en nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam 
ålder  

Anja Castensson  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-31, som beslutade att bifalla motionen.  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 540  
Samma yttrande som motionerna 538, 539 och 541. Se yttrandet under motion 541.  
 
 
Motion 541 – Nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder  
Östergötland 

Motivering 
Hörselskadade i yrkesverksam ålder är en relativt osynlig grupp och många lever uteslutande i den 
hörande världen, där de kämpar i det tysta för att få vardagen att fungera både på jobbet och privat. 
För dessa personer kan det vara bra att träffa andra i samma situation, för att diskutera 
gemensamma frågor, utbyta erfarenheter och stötta varandra. 
HRF:s distrikt och föreningar domineras ofta av äldre personer, vilket återspeglas i de aktiviteter som 
bedrivs och de frågor som aktualiseras lokalt. Därmed finns en risk att yrkesverksamma inte alltid 
känner sig hemma i HRF. 
Fler riktade satsningar på hörselskadade i yrkesverksam ålder, skulle kunna få dessa att känna sig 
motiverade att bli medlemmar och engagera sig. 
En sådan satsning skulle kunna vara en nationell konferens riktad till målgruppen. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet anordnar en nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder.  

Marianne Eriksson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 538-541 
Samma yttrande som motionerna 538, 539 och 540. 
Förbundsstyrelsen instämmer helt och fullt i att det är viktigt för HRF att nå ut bättre till 
hörselskadade i yrkesverksam ålder. Det är en viktig medlemsgrupp som vi gärna vill se växa och 
engagera sig i vår gemenskap. 
Denna motion ligger helt i linje med flera av målen i det föreslagna organisationsprogrammet. En 
nationell HRF-konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder innebär att vi ”upplyser, stärker och 
skapar mötesplatser för hörselskadade” (Hörselsmart i hela landet) och ”bidrar till fler medlemmar 
och ett starkare HRF (En växande kraft). 
En sådan konferens stämmer även väl överens med de prioriterade områden som förbundsstyrelsen 
föreslår för den kommande kongressperioden – såväl ”Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv” som 
”Tillsammans växer vi”.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 538 
att bifalla motion nummer 539 
att bifalla motion nummer 540 
att bifalla motion nummer 541  
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Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 538 
att bifalla motion nummer 539 
att bifalla motion nummer 540 
att bifalla motion nummer 541 
 
 
14.22 Motion 542 – Följ noga Arbetsförmedlingsreformeringens konsekvenser för hörselskadade 
Östergötland  

Motivering  
Arbetsförmedlingen ska enligt Riksdagsbeslut reformeras. Stora delar av Arbetsförmedlingens 
åtaganden ska läggas ut till andra aktörer, mestadels privata företag. I vissa fall ska kommunen i de 
landsdelar där privata företag inte etablerar sig ta hand om de arbetslösa. 
Det av Arbetsförmedlingens åtaganden som tidigare lagts ut till upphandling för externa aktörer i 
form av jobbförmedling, coachning och etableringslotsar för nyanlända har i alltför många fall inte 
blivit bra. Exempel som förskräcker är arbetslösa som erbjudits healing för att komma närmare 
arbetsmarknaden och företag som ägts av kriminella personer. 
Tanken är att Arbetsförmedlingen ska kontrollera de externa aktörerna men det finns brister i 
kontrollerna då en myndighet med krympande resurser ska kontrollera en mycket stor mängd 
externa aktörer. 
Det är mycket viktigt att Hörselskadades Riksförbund följer upp vilka konsekvenserna blir för 
arbetslösa personer med hörselskador när de ska få hjälp till arbeten. Likaså är det viktigt att gruppen 
hörselskadade arbetslösa med invandrarbakgrund följs upp då de är en utsatt grupp.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades Riksförbund följer upp hur det går för hörselskadade arbetslösa i svallvågorna av 
reformeringen av Arbetsförmedlingen.  

Eva Numminen  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 542 
Den snabba, närmast kaosartade, omvandling av Arbetsförmedlingen, AF, som pågår väcker 
berättigad oro. HRF har genom en rad initiativ försökt påverka processen. Det har varit såväl direkta 
kontakter med berörda politiker och ansvariga på AF som opinionsbildning. 
Det är främst tre aspekter som HRF lyft fram. Att AF behöver tillföras mer resurser. De mycket 
kraftiga besparingar som genomförts kommer att försämra för hörselskadade, oavsett om stödet ska 
ges av AF i egen regi eller via privata utförare. 
Den massnedläggning av kontor som genomförs kommer också att drabba personer i behov av stöd. 
Mer än hälften av Sveriges kommuner kommer att sakna AF-kontor. Ökad digitalisering är bra och 
nödvändig, men de fackliga organisationerna på AF menar att ledningen har en övertro på dess 
möjligheter att ersätta personliga kontakter. HRF delar den uppfattningen. 
Sist men inte minst är det problematiskt att den specialistverksamhet som funnits nu bryts ner och 
att antalet specialister minskar kraftigt. Några sägs upp, men många slutar också självmant på grund 
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av den stora osäkerhet som råder. HRF har under lång tid haft goda skäl att på flera punkter kritisera 
AF, men av andra anledningar än specialistverksamheten. Den har fungerat väl för de hörselskadade 
som där har fått stöd. Det är därför tragiskt att just specialistverksamheten riskerar kraftiga 
försämringar i omvandlingen. 
Hur framtiden för AF ser ut är osäker. Debatten går hög, och det är inte så som motionärerna skriver 
att ett riksdagsbeslut ligger bakom omvandlingen. Tvärtom har en majoritet i Riksdagen varit öppet 
kritiska mot hela eller delar av omvandlingen, vilket förstärker osäkerheten. De förändringar som 
igångsatts har beslutats av regeringen, vilken styr de statliga myndigheterna, efter överenskommelse 
med vissa riksdagspartier. 
Helt säkert är dock att HRF kommer att fortsätta delta i debatten och utnyttja våra till buds stående 
medel för att försöka förhindra försämringar och se till att AF i framtiden kan erbjuda ett fullgott stöd 
till personer med hörselnedsättning.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motion nummer 542  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 542 
 
 
Motion 543 – Hjälpmedel i arbetslivet  
Örebro  

Motivering  
För många med hörselnedsättning är kompletterande hjälpmedel en förutsättning för att kunna 
fungera optimalt på arbetsplatsen. Som systemet ser ut idag är det svårt att veta vem som står för 
kostnaden. Idag ansvarar såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan och arbetsgivaren för 
hjälpmedel på arbetsplatsen. Den hörselskadade förväntas själv ha koll på detta, vilket kan orsaka att 
personen blir utan hjälpmedel. Det i sin tur kan leda till ett sämre arbetsresultat p g a extra trötthet / 
ohälsa.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades Riksförbund skall verka för ett sammanhållet system där en person med behov av 
hjälpmedel ansöker hos en och samma myndighet. Detta ger en säkrare handläggning och minskar 
kontaktytorna för den enskilde.  

Örebrodistriktet  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 543  
Att få tillgång till rätt hjälpmedel är ofta en förutsättning för att personer med hörselnedsättning ska 
kunna fungera i yrkeslivet på samma villkor som andra. Det är därför, precis som motionärerna 
framhåller, otillfredsställande att ansvaret för att tillhandahålla sådana hjälpmedel är uppsplittrat på 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För den enskilde innebär detta ofta osäkerhet och 
oklarhet om vilket stöd som finns och vilka eventuella kostnader som kan uppkomma. 
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En statlig utredning (”Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU2012:19”) 
har föreslagit att Arbetsförmedlingen ska överta allt ansvar för arbetshjälpmedel till 
yrkesverksamma. HRF ställde sig i sitt remissvar på utredningen positiv till detta, men betonade 
samtidigt att detta förutsatte att AFs hantering hade betydande brister som behöver åtgärdas om all 
hjälpmedelshantering ska flyttas dit. Det gällde särskilt långa väntetider både för att få hjälpmedlen, 
men också den långa väntetiden för att få den kodning som bekräftar en hörselnedsättning och ger 
rätt till hjälpmedel. 
Sedan dess har AF centraliserat sin hjälpmedelshantering för att den ska fungera snabbare och 
smidigare. Det är dock ännu för tidigt för att med säkerhet kunna utvärdera om så också har blivit 
fallet. 
Den statliga utredning som föreslog att AF får det samlade ansvaret för hjälpmedel i arbetet för 
personer med hörselnedsättning har ännu inte lett till något förslag från regeringens sida. HRF är i 
princip positivt till att aktualisera frågan och kräva att regeringen går vidare med förslaget. Det 
förutsätter dock att dagens turbulenta och kaosartade situation på AF reds ut och att de 
klargöranden om AFs ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning som regeringen utlovat 
lever upp till de utfästelser som gjorts. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 543  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 543 
 
 
14.24 Motion 544 – Hörselskadades problematik i arbetslivet  
Örebro län 

Motivering  
Många hörselskadade har en problematik som gör att det går åt mer energi eftersom hjärnan får 
dubbelarbeta när vi inte hör. ( "Hörselnedsättning, fakta och råd" Hörsellinjen.se ). Problemen kan 
yttra sig i hjärntrötthet, yrsel, ljudkänslighet, tinnitus m m. Det kan leda till att en sjukskrivning är 
nödvändig, men idag avslås ansökningar om sjukskrivning i allt högre grad. 
Tillgången till hjälpmedel optimerar inte förutsättningarna till en god kommunikation, utan den 
hörselskadade får fortfarande anstränga sig för att fylla i det som hjärnan har svårt att uppfatta. 
HRF är en ansedd organisation, som bör kunna påverka såväl politiker som Försäkringskassan att 
underlätta för hörselskadade att få sjukpenning / sjukersättning / aktivitetsersättning.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF sammanställer kunskap om hörselskadades problematik i arbetslivet i t ex en folder. 
att HRF informerar Försäkringskassan om hörselskadades problematik i arbetslivet för att underlätta 
bedömningar av ansökningar om sjukskrivning. 
att HRF aktivt arbetar med att påverka politiker till att förstå att det är en samhällsekonomisk vinst 
om hörselskadade kan arbeta, oavsett tjänstgöringsgrad.  

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen.  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 544  
Hörselskadades problem och behov i arbetslivet är idag grovt underskattade av ansvariga politiker 
och myndighetspersoner. Allt för ofta är de till och med okända. 
Detta trots att ca 720 000 personer i vad som i statistiken benämns som yrkesverksam ålder (16-64 
år), har en hörselnedsättning. Eller med andra ord 12-13 procent av alla yrkesverksamma. Och 
antalet ökar i takt med att allt fler arbetar allt längre upp i åldern. 
Och trots ett överväldigande forskningsstöd för att hörselskada i samband med dålig ljudmiljö i 
arbetssituationen kan leda till utmattning, stress och högt blodtryck med åtföljande hjärtproblem får 
problemen inte nödvändig uppmärksamhet. Ljudmiljön får inte den plats det förtjänar i 
arbetsmiljöarbetet. Och Försäkringskassan verkar inte vilja ta till sig vad Arbetsmiljöverket slagit fast 
om samband mellan buller och hälsotillstånd. 
Det är mot den bakgrunden som Förbundsstyrelsen föreslår att ”Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv” 
ska vara en av tre prioriterade arbetsområden för HRF under den kommande kongressperioden. 
De förslag motionärerna framför stämmer väl med denna inriktning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 544  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 544 
 
 
14. 25 Motion 545 – Hjälpmedel vid pension 
Lund 

Motivering  
Som hörselskadad får man ofta bra hjälpmedel för att klara av sitt arbetsliv. I samband med att 
arbetslivet avslutas måste antingen hörhjälpmedel lämnas tillbaka eller köpas ut för en dyr kostnad. 
Början av pensionärstiden är den tid då man är som aktivast och har framför allt tid att aktivt delta i 
föreningsaktiviteter. Det är rimligt att man även som pensionär ska kunna behålla hjälpmedel för 
fortsatt användning, samt att erhålla hjälpmedel utifrån de behov som finns för att kunna vara en 
aktiv pensionär. Lunds HRF anser att det är en viktig fråga för HRF riksförbund att driva.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF riksförbund aktivt ska verka för att fria hjälpmedel ska följa den hörselskadade efter avslutat 
arbetsliv för att ha ett fullvärdigt pensionärsliv, samt 
att pensionärer ska ha rätt till fria hjälpmedel utifrån individens behov.  

Marie-Louise Andersson, HRF i Lund 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-26, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 545  
Samma yttrande som motionerna 546 och 547 (tredje och fjärde att-satserna)  
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Många äldre som lämnat arbetslivet bakom sig och som haft kommunikationshjälpmedel att tillgå i 
arbetslivet får en försämrad kommunikativ situation efter att de gått i pension. Förbundsstyrelsen 
delar motionärernas problembild och anser att det behövs en prioritering av äldres tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
I målen i förslaget till intressepolitiskt program står bland annat att HRF ska arbeta för att det finns 
en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger 
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid. Och att 
tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens ekonomi, 
kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. I förslaget till 
prioriterade områden betonar vi att vi ska öka medvetenheten hos beslutsfattare om hörselvårdens 
avgörande betydelse för hörselskadade, till exempel att alla som behöver får tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
HRF har under många år samlat in statistik från hörselvården om vilken typ av hjälpmedel som 
förskrivs av hörselvården. Vi presenterar på Hörsellinjens webbplats vilka regioner som förskriver 
vilken typ av hjälpmedel. 
Det är förbundsstyrelsens bild att kommunikationshjälpmedel generellt inte förskrivs inom 
hörselvården till äldre om det inte finns särskilda behov till det. Exempel på särskilda behov kan vara 
att den hörselskadade dessutom har en grav synnedsättning. Att ha ett aktivt liv, till exempel delta i 
föreningsverksamhet eller kursverksamhet, där det ofta föreligger ett behov av 
kommunikationshjälpmedel, bedöms inte som ett särskilt behov i hörselvården. Här gör hörselvården 
generellt olika bedömningar jämfört med yngre som kan ha behov av hjälpmedel i till exempel 
studiesituationer eller på fritiden, där hörselvården ibland förskriver lån av hjälpmedel. Vår avsikt 
med förslagen till prioriterade området, En hörselvård att lita på, är bland annat att arbeta för en 
ökad tillgång till hjälpmedel för äldre.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 545  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 545 
 
 
14. 26 Motion 546 – Konferenshjälpmedel för pensionärer - hörhjälpmedel för ett aktivt liv  
Medlemsmotion  

Motivering  
Hörselskadade pensionärer saknar möjligheter att få relevanta hjälpmedel för ett aktivt liv. 
När hörselskadade personer lämnar arbetslivet kräver Försäkringskassan (fk) omgående tillbaka de 
hjälpmedel som fk beviljat för att individen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det kan till 
exempel handla om konferenshjälpmedel som behövs vid sammanträden, utbildningar och liknande 
aktiviteter. Som pensionär förlorar man alltså möjligheten att bruka hjälpmedel som man haft 
tillgång till i arbetslivet. Detta trots att ett aktivt liv som pensionär förutsätter att man kan 
kommunicera med andra och att vara delaktig i olika sociala sammanhang. 
Hjälpmedelsfrågan är knepig , bland annat för att ansvaret att tillhandahålla hjälpmedel delas mellan 
olika huvudmän och att ansvaret är otydligt. Exempelvis har Försäkringskassan möjlighet att bevilja 
bidrag för ersättning för de extra kostnader som personer med funktionsnedsättning har. Men de 



92 
 

beviljar inte merkostnadsersättning för att täcka kostnader för konferenshjälpmedel som 
hörselskadade behöver. I stället hänvisar de (fk) till hälso-och sjukvårdens ansvar att tillhandahålla 
hjälpmedel utifrån individuella behov. Landstinget/regionen i sin tur meddelar att de inte 
tillhandahåller fritidshjälpmedel. Och pensionärerna anses ju enbart leva ett liv i fritid. 
Situationen är bisarr inte minst med tanke på alarmerande rapporter om ökande och allvarlig 
isolering bland äldre. Att föreningslivet saknar hörseltillgänglighet och föreningslivets 
studieverksamhet sker i lokaler utan för ändamålet relevant hörselutrustning är en verklighet som 
hörselskadade möter. Dessutom finns förpliktigande, icke frivilliga, medlemskap i föreningar så som 
till exempel bostadsrättsföreningar och vägföreningar. Hörselskadade pensionärer med sin ”rika 
fritid” riskerar att tvingas eller välja att avstå från föreningsaktiviteter och styrelseuppdrag eftersom 
man inte orkar med den påfrestning som följer då man har svårt att höra vad som sägs, med risk för 
isolering som följd. 
Vi lever allt längre och friskare. Följaktligen lever allt fler 80+ aktivt och har god allmänhälsa. Det är 
dock välkänt att hörselskadorna inte minskar med stigande ålder. Tvärtom – ju äldre åldersgruppen 
är dess större andel har problem med hörseln. För att skapa bättre förutsättningar till ett aktivt liv för 
pensionärer samt motverka att hörselskadade isoleras kan en lösning vara att försäkringskassan får 
uppdrag att genom bidrag för merkostnadsersättning för vuxna göra det möjligt för hörselskadade 
att få lämpliga konferenshjälpmedel – hjälpmedel som kan ge bättre förutsättningar till delaktighet 
och aktivt liv som pensionär. Med adekvata hörhjälpmedel kan fler vara aktiva, även vid en hög ålder. 
Med rätt hjälpmedel torde också risken att bli isolerad minska betydligt.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att förbundet med skyndsamhet verkar för att hörselskadade pensionärer får tillgång till vad som i 
motionen anges adekvata hörhjälpmedel.  

Marianne Rogell Eklund  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 546  
Samma yttrande som motionerna 545 och 547 (tredje och fjärde att-satserna)  
Många äldre som lämnat arbetslivet bakom sig och som haft kommunikationshjälpmedel att tillgå i 
arbetslivet får en försämrad kommunikativ situation efter att de gått i pension. Förbundsstyrelsen 
delar motionärernas problembild och anser att det behövs en prioritering av äldres tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
I målen i förslaget till intressepolitiskt program står bland annat att HRF ska arbeta för att det finns 
en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger 
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid. Och att 
tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens ekonomi, 
kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. I förslaget till 
prioriterade områden betonar vi att vi ska öka medvetenheten hos beslutsfattare om hörselvårdens 
avgörande betydelse för hörselskadade, till exempel att alla som behöver får tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
HRF har under många år samlat in statistik från hörselvården om vilken typ av hjälpmedel som 
förskrivs av hörselvården. Vi presenterar på Hörsellinjens webbplats vilka regioner som förskriver 
vilken typ av hjälpmedel. 
Det är förbundsstyrelsens bild att kommunikationshjälpmedel generellt inte förskrivs inom 
hörselvården till äldre om det inte finns särskilda behov till det. Exempel på särskilda behov kan vara 
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att den hörselskadade dessutom har en grav synnedsättning. Att ha ett aktivt liv, till exempel delta i 
föreningsverksamhet eller kursverksamhet, där det ofta föreligger ett behov av 
kommunikationshjälpmedel, bedöms inte som ett särskilt behov i hörselvården. Här gör hörselvården 
generellt olika bedömningar jämfört med yngre som kan ha behov av hjälpmedel i till exempel 
studiesituationer eller på fritiden, där hörselvården ibland förskriver lån av hjälpmedel. Vår avsikt 
med förslagen till prioriterade området, En hörselvård att lita på, är bland annat att arbeta för en 
ökad tillgång till hjälpmedel för äldre.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 546  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 546 
 
 
14.27 Motion 547 – Upphandling av hjälpmedel nationellt  
Östergötland   

Motivering  
Inom hörselvården har man genomfört separata upphandlingar i varje region/landsting under många 
år, vilket medför stora skillnader inom landet, för hörselvårdens patienter. Det kan säkerligen skilja 
mycket pengar vid upphandlingarna av hörapparater och hörselhjälpmedel i mellan de olika 
regionerna/ landstingen samt vid upphandlingar genomförda av försäkringskassan/ 
arbetsförmedlingen. Upphandlingarna skall ses som resurser för oss med behov av diverse 
hjälpmedel men i stället blir det höga kostnad ett problem som inte är motiverat. 
Är jag yrkesverksam så får jag mina extra hjälpmedel av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
MEN den dag jag går i pension så får jag betala dem själv. Det är få privatpersoner som kan bekosta 
extra hjälpmedel när man går i pension. Bords mikrofoner och trådlösa hjälpmedel och streaming-
redskap för att kunna prata i mobiltelefonen kan kosta upp i mot 70 000: - Om upphandlingarna 
kunde ske mer gemensamt i landet, är vi övertygande om att hjälpmedlen skulle kunna sjunka i pris.  
Är man Yrkesverksam skall man kunna arbeta mer effektivt och vara mer attraktiva på arbets-
marknaden med rätt hjälpmedel. Är man pensionär skall man ha rätt att kunna deltaga i diverse 
sociala strukturer Men framförallt skulle det finnas pengar ”över” i systemet som skulle kunna räcka 
till pensionärerna, att även den kategorin skulle kunna få tillgång till samma kvalitet på hjälpmedel 
som när man var yrkesverksam. Likvärdigheten skulle öka i landet och hörhjälpmedel skulle kunna bli 
en möjlighet för andra kategorier än yrkesverksamma. Att Höra lika bra som när man var 
yrkesverksam.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta  
att HRF skriver in i sitt politiska program att även pensionärer ska ha rätt till hjälpmedel.  
att HRF kartlägger/jämför kostnaderna i landet för hörselhjälpmedel som föreskrivs av arbetsför-
medlingen och försäkringskassan. Vad kostar det? att HRF genom fakta bevisar/öppnar för 
regionerna/landstingspolitiker ökar medvetande graden, kring att det finns grupper som idag inte får 
hjälpmedel som individen behöver för att kunna delta i civilsamhället.  
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att öka kunskaperna kring hörselhjälpmedlens betydelse för varje människa har rätt till ett aktivt och 
deltagande liv.  
att skola, yrkesliv och aktivt liv jämställs och behandlas lika i samhället. 

Johanna Pettersson  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 547  
• Första och femte att-satserna hanterades under intressepolitiska programmet, under punkt 12 i 
dagordningen 
• Andra att-satsen hanteras under Prioriterade områden; Ett hållbart hörselsmart arbetsliv  
• Tredje och fjärde att-satserna hanteras under Prioriterade områden; En hörselvård att lita på  

Första och femte att-satsen 
Det framgår i förslaget till intressepolitiskt program att alla hörselskadade ska få hörselvård inklusive 
hjälpmedel som utgår från en helhetssyn på individens behov och som inte begränsas av individens 
ekonomi. Här avses även hörselskadade pensionärer. Förbundsstyrelsen tycker inte att HRF ska peka 
ut särskilda grupper av hörselskadade i det här avseendet. Vi tycker därför inte heller att det 
föranleder någon förändring av förslaget till intressepolitiskt program. 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att det är mycket viktigt att hörselskadade ska ha bra 
förutsättningar både i utbildning, i arbetslivet och på fritiden. Men anser att de skrivningar som finns 
i intressepolitiska programmet under områdena hörselvård, utbildning och arbetsliv omfattar vad 
motionären beskriver som jämställdhet mellan skola, yrkesliv och aktivt liv. Vi ser därför inte något 
skäl att göra någon förändring av skrivningarna i förslaget till intressepolitiskt program.  

Andra att-satsen 
Under kongressperioden föreslår förbundsstyrelsen att ett av de prioriterade områdena ska vara Ett 
hållbart hörselsmart arbetsliv. Vi kommer att behöva olika faktaunderlag för att driva frågor inom det 
prioriterade området. Vi stödjer motionärens förslag om att det finns ett värde att kartlägga 
kostnader för hjälpmedel för hörselskadade hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Tredje och fjärde att-satsen (samma yttrande som motionerna 545 och 546) 
Många äldre som lämnat arbetslivet bakom sig och som haft kommunikationshjälpmedel att tillgå i 
arbetslivet får en försämrad kommunikativ situation efter att de gått i pension. Förbundsstyrelsen 
delar motionärernas problembild och anser att det behövs en prioritering av äldres tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
I målen i förslaget till intressepolitiskt program står bland annat att HRF ska arbeta för att det finns 
en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger 
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid. Och att 
tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens ekonomi, 
kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. I förslaget till 
prioriterade områden betonar vi att vi ska öka medvetenheten hos beslutsfattare om hörselvårdens 
avgörande betydelse för hörselskadade, till exempel att alla som behöver får tillgång till 
kommunikationshjälpmedel. 
HRF har under många år samlat in statistik från hörselvården om vilken typ av hjälpmedel som 
förskrivs av hörselvården. Vi presenterar på Hörsellinjens webbplats vilka regioner som förskriver 
vilken typ av hjälpmedel. 
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Det är förbundsstyrelsens bild att kommunikationshjälpmedel generellt inte förskrivs inom 
hörselvården till äldre om det inte finns särskilda behov till det. Exempel på särskilda behov kan vara 
att den hörselskadade dessutom har en grav synnedsättning. Att ha ett aktivt liv, till exempel delta i 
föreningsverksamhet eller kursverksamhet, där det ofta föreligger ett behov av 
kommunikationshjälpmedel, bedöms inte som ett särskilt behov i hörselvården. Här gör hörselvården 
generellt olika bedömningar jämfört med yngre som kan ha behov av hjälpmedel i till exempel 
studiesituationer på fritiden, där hörselvården ibland förskriver lån av hjälpmedel. Vår avsikt med 
förslagen till prioriterade området, En hörselvård att lita på, är bland annat att arbeta för en ökad 
tillgång till hjälpmedel för äldre. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla att-sats 2  
att bifalla att-sats 3 
att bifalla att-sats 4  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla att-sats 2  
att bifalla att-sats 3 
att bifalla att-sats 4  
(Kommentar: att-satserna 1 och 5 beslutades under dagordningspunkt 12) 
 
 
14.28 Motion 548 – Motion ang. Enhetliga avgifter för hörselhjälpmedel alt högkostnadsskydd  
Solna-Sundbyberg  

Motivering  
Avgifter och kostnader för hörselhjälpmedel skiljer sig mycket beroende var i landet man bor. Lika så 
utbudet av hjälpmedel som sår på ” regionernas lista”. Som exempel hänvisar vi till hörsellinjen 
undersökning: 
”Inga kostnader för hjälpmedel i Jämtland” (https://horsellinjen.se/?s=j%C3%A4mtland, u.d.) 
”Inga kostnader för hjälpmedel i Norrbotten. Du betalar 100 kronor i besöksavgift vilket ingår i 
högkostnadsskyddet” (https://horsellinjen.se/?s=norrbotten, u.d.) 
”Att prova ut hörapparater ur regions Skånes upphandlade sortiment av hörapparater kostar 1 000 
kronor i utprovningsavgift. Köper du hörapparater ur audionommottagningens privata sortiment, 
med rekvisition, betalar du 1 000 kronor i utprovningsavgift plus eventuell mellanskillnad. 
Mellanskillnaden beror på vilken hörapparat du väljer, det kan vara allt från noll till 10 000–17 000 
kronor för en hörapparat – det dubbla för två hörapparater.” 
(https://horsellinjen.se/?s=sk%C3%A5ne, u.d.) 
Regionens upphandlade sortiment av hörapparater: Att prova ut hörapparater ur region Stockholms 
upphandlade sortiment kostar 600 kronor i utprovningsavgift (oavsett om du ska en eller två 
hörapparater). 
”Fritt val”/köp av hörapparater: köper du hörapparater ur hörselmottagningens privata sortiment 
betalar du en utprovningsavgift på 600 kronor plus eventuell mellanskillnad. Mellanskillnaden beror 
på vilken hörapparat du väljer, det kan vara allt från noll till 10- 17 000 kronor för en hörapparat – 

https://horsellinjen.se/?s=j%C3%A4mtland
https://horsellinjen.se/?s=norrbotten
https://horsellinjen.se/?s=sk%C3%A5ne
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det dubbla för två hörapparater. 
(https://horsellinjen.se/?s=kostnader+f%C3%B6r+h%C3%B6rapparater+stockholm, u.d.) 
”När du provar ut hörapparater ur region Östergötlands upphandlade sortiment äger regionen 
hörapparaterna. Tappar du bort hörapparaten har regionen en avskrivningsmodell där brukaren får 
betala 100 procent av hörapparatens värde första året. Sedan sker en avskrivning med 25 procent 
per år. Efter fyra år är hörapparaten avskriven. Utprovningsavgiften för hörapparaten tillkommer. 
Kontrollera värdet på hörapparaten och att du har en försäkring som täcker förlust eller skada på 
hörapparater. (https://horsellinjen.se/hearing_aid/horselundersokning-och-utprovning-av-
horapparater-iostergotland/, u.d.) 
Behövs remiss? Ja. För nya besökare till audionommottagningen rekommenderas att gå via 
vårdcentralen, även om det är möjligt att göra egenremiss. 
Vad kostar besök hos hörselvården? Du betalar en besöksavgift på 100 kronor som ingår i 
högkostnadsskyddet. 
Vad kostar det att prova ut hörapparater? Att prova ut hörapparater i Västra Götaland är 
kostnadsfritt. 
Vad finns det för hörapparater? Audionomen föreslår ett par hörapparater som är lämpliga utifrån 
din hörselnedsättning och dina behov. Landstingens upphandlade sortiment av hörapparater finns 
publicerade på 1177 Vårdguidens hemsida. Skulle ingen av hörapparaterna i landstingets sortiment 
passa dina behov kan audionomen gå utanför avtalet. Vem äger och försäkrar hörapparaten? När du 
provar ut en hörapparat via hälso- och sjukvården i Västra Götaland är det landstinget som äger 
hörapparaten. Om du skulle förlora eller råka förstöra hörapparaten blir du betalningsskyldig. 
Landstinget har en avskrivningsmodell där hörapparatens värde (inköpspriset) skrivs av med 20 
procent per år. Belopp under 600 kronor avskrivs. Kontrollera därför vad hörapparaten är värd och 
att du har en försäkring som täcker förlust eller skada på hörapparaten. 
Hur ofta får jag byta hörapparat? Hörselvården gör en bedömning från fall till fall, som ska utgå från 
dina behov. Försämrad hörsel, uttjänt hörapparat med mera är vanliga orsaker till att prova ut en ny 
hörapparat. I hela landet är det vanligt att byta hörapparat med 4-5 års mellanrm. 
(https://horsellinjen.se/hitta-horselvard/vastra-gotaland/#vuxen,andra-hjalpmedel-i-vastra-
gotaland, u.d.)  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta   
att enhetliga avgifter alt nationellt högkostnadsskydd införs hörselhjälpmedel.  
att utbudet på regionernas lista är uppdaterade så att alla kan få det som det bästa möjliga för den 
enskilde, och så lika lydande som möjligt.  

Kenneth Lindmark  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-09-26, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 548 
Förslaget ligger i linje med förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program och prioriterade 
områden. 
Hörselvård är livsviktigt för hörselskadade. Rätt insatser i rätt tid förebygger ohälsa och skapar 
förutsättningar för fungerande kommunikation och delaktighet genom hela livet. Hörselvård har 
därmed stor betydelse för både individ och samhälle. 
Förbundsstyrelsen anser att det bör finns en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög 
kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och 

https://horsellinjen.se/?s=kostnader+f%C3%B6r+h%C3%B6rapparater+stockholm
https://horsellinjen.se/hearing_aid/horselundersokning-och-utprovning-av-horapparater-iostergotland/
https://horsellinjen.se/hearing_aid/horselundersokning-och-utprovning-av-horapparater-iostergotland/
https://horsellinjen.se/hitta-horselvard/vastra-gotaland/#vuxen,andra-hjalpmedel-i-vastra-gotaland
https://horsellinjen.se/hitta-horselvard/vastra-gotaland/#vuxen,andra-hjalpmedel-i-vastra-gotaland
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andra insatser inom rimlig tid. Dessutom ska tillgång till hörapparater, hörselimplantat och 
hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller 
styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. Detta skriver vi i vårt förslag till intressepolitiskt program. 
HRF har länge krävt att avgifterna inom hörselvården ska vara enhetliga i landet, samt att alla 
hörselvårdsavgifter ska omfattas av det lagstadgade högkostnadsskyddet. 
Det här är framför allt en rättvisefråga. Hörselskadade har rätt till vård på samma villkor som andra 
patientgrupper. Dessutom är det viktigt att behovet styr tillgången till vård och hjälpmedel – inte 
plånboken. Vi ska därför inom ramen för det prioriterade området En hörselvård att lita på - driva 
krav på att alla som behöver kan få tillgång till den hörselvård de behöver, inom rimlig tid och utan 
att drabbas av begränsande eller diskriminerande avgifter och kostnader. 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn att regionernas listor med hjälpmedel ska vara 
uppdaterade så att alla kan få det som är bästa möjliga för den enskilde, och så likalydande som 
möjligt.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 548  
 
Deltog i debatten 
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg  
Mattias Lundekvam, förbundsordförande,  
 
Yrkanden i debatten 
Eva Lindmark, Solna Sundbyberg, yrkade att HRF undersöker hur fördelningen av hjälpmedel mellan 
kvinnor och män ser ut i landet. 
Förbundsstyrelsen yrkade bifall till tilläggsyrkandet. 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 548 
att bifalla Eva Lindmarks tilläggsyrkande 
 
 
14.29 Motioner 549-552, behandlades som en punkt 

Motion 549 – Audiologi som egen läkarspecialitet  
Stockholms län  

Motivering  
Bakgrund I en artikel i Auris nr 5/2019 framkom det att det finns för få audiologer inom hörselvården 
i Sverige. Många verksamma går dessutom i pension inom de närmaste åren. Om vi även framgent 
ska ha en hörselvård i världsklass måste statusen höjas så att flera läkare vill vidareutbilda sig till 
audiologer. Åtgärd HRF bör, helst i samarbete med Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF), 
verka för att audiologi återinförs som egen läkarspecialitet. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
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att HRF ska arbeta för att audiologi återinförs som egen läkarspecialitet 

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 549  
Samma yttrande som motionerna 550, 551 och 552. Se yttrandet under motion 552.  
 
 
Motion 550 – Utbildning till hörselingenjörer  
Stockholms län  

Motivering  
Den tekniska hörselvården blir alltmer avancerad, dels vad gäller metoder och utrustning för att 
diagnosticera hörselskador, och dels vad gäller hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Idag 
finns en 3-årig utbildning till medicintekniker på ett antal högskolor, bland annat på KTH. I kursplanen 
på KTH, och sannolikt även på övriga lärosäten, finns dock inget om hörsel. Den som idag blir anställd 
som hörselingenjör måste själv lära sig yrket och, i bästa fall, gå parallellt med en äldre kollega Om vi 
även framgent ska ha en hörselvård i världsklass måste det finnas välutbildade hörselingenjörer. För 
att tillgodose detta bör HRF verka för att den medicintekniska utbildningen även omfattar 
hörselteknik. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF ska verka för att det införs kursblock i den medicintekniska utbildningen med inriktning mot 
hörselteknik.  

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 550 
Samma yttrande som motionerna 549, 551 och 552. Se yttrandet under motion 552. 
 
 
Motion 551 – Utbildning till hörselingenjör  
Stockholm 

Motivering  
Den tekniska hörselvården blir alltmer avancerad, dels vad gäller metoder och utrustning för att 
diagnosticera hörselskador och dels vad gäller hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Idag 
finns 3-årig utbildning på KTH m.fl. högskolor till medicintekniker. Men i kursplanen på KTH – och 
sannolikt även på övriga lärosäten – finns inget om hörsel. Den som idag blir anställd som 
hörselingenjör måste själv lära sig yrket och, i bästa fall, gå parallellt med en äldre kollega Om vi även 
i framtiden ska ha en hörselvård i världsklass måste det finnas välutbildade hörselingenjörer. 
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Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF ska verka för att det införs kursblock i den medicintekniska utbildningen med inriktning mot 
hörselteknik.  

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 551  
Samma yttrande som motionerna 549, 550 och 552. Se yttrandet under motion 552.  
 
 
Motion 552 – Audionomer ett bristyrke  
Norrbotten   

Motivering  
Ett skriande behov i hela landet gör att nånting kreativt måste till för att lösa krisen. Man kan 
konstatera att antalet utbildningsplatser i landet är för få tillsammans med att antalet antagna till 
varje utbildningsplats är lågt. Man kan hotta upp rekryteringsprocessen genom att införa ett 
stipendiesystem som ger den som vill söka utbildningen lite extra motivation att välja just detta yrke, 
inledningsvis. Ett exempel som tillämpas på visa håll i landet är att den som utbildar sig får 3000 
kr/mnd under studieårets 9 mnd under den tid utbildningen pågår. Efter fullgjord utbildning erbjuds 
den examinerade audionomen fast anställning tills vidare samt att efter 3 år i yrket hos den som 
anställer erhåller audionomen 30000 kr somen engångssumma. Avbryts utbildningen eller 
anställningen upphör ersättningserbjudandet med omedelbar verkan, engångssumman betalas ut 
endast efter fullgjorda 3 år. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF verkar för att antalet utbildningsplatser i landet ökas samt 
att HRF verkar för att antalet antagna på utbildningsplatserna ökas samt 
att HRF verkar för att ett stipendiesystem införs för att motivera fler att söka till yrket.  

HRF Jokkmokk, HRF Gällivare, HRF Kalix, HRF Boden, HRF Piteå  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 552  
Samma yttrande för motionerna 549, 550 och 551  
Vi i HRF vill att hörselskadade ska kunna känna odelat förtroende för att den hörselvård som erbjuds 
håller god kvalitet, har tillgång till profession med hög kompetens och utförs på ett seriöst och etiskt 
sätt, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 
All audiologisk habilitering och rehabilitering ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet 
samt utgå från en helhetssyn på individens behov. Det innebär att hörselvården behöver ha tillgång 
till ett brett spektrum av medicinska, tekniska, pedagogiska och psykosociala rehabiliterings- och 
habiliteringsresurser, för att kunna erbjuda olika personer olika kombinationer av insatser.  
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Förbundsstyrelsen håller med om behovet av välutbildad personal inom hörselvården och att 
läkarkårens kompetens är av stor betydelse samt att kompetensen inom hörselområdet måste 
säkerställas. 
När regeringen 2006 beslutade om ny indelning av läkarspecialiteter blev audiologi en gren inom 
öron-näsa-hals, istället för en egen specialitet. Såväl Svensk Medicinsk Audiologisk Förening, SMAF, 
som HRF protesterade, bland annat med hänvisning till att utbildningen riskerade att tappa i status. I 
dag råder det brist på audiologer i samtliga regioner och flera regioner i norra delen av landet har 
inga audiologer alls. 
Enligt audionomernas fackliga organisation, SRAT, är det i dag brist på både yrkeserfarna och 
nyutexaminerade audionomer. Förbundsstyrelsen tycker därför att det är viktigt att HRF arbetar på 
olika sätt för att säkerställa att antalet audionomer inom hörselvården motsvarar behovet. Vi anser 
emellertid inte att stipendiesystem är det bästa sättet att uppnå det målet. 
Förbundsstyrelsen instämmer i att det finns behov av att stärka kompetensen bland hörselingenjörer 
inom hörselvården. Vi tycker att förslaget att lägga till ett kursblock i den medicintekniska 
utbildningen är ett bra, men begränsande. HRF bör arbeta bredare än så med frågan om hur 
ingenjörernas roll kan stärkas inom hörselvården. 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Den här motionen är lagd utifrån våra förslag som 
vi lade till den inplanerade kongressen 2020. Motionären har inspirerat oss till att göra ändringar och 
förbättringar av de förslag vi nu lagt till kongressen 2021. 
Att det finns välutbildade läkare, audionomer, ingenjörer och andra yrkesgrupper inom hörselvården 
är helt avgörande för att kunna säkra hörselvård av hög kvalitet i hela landet. Därför finns nu ett mål 
inskrivet i förslaget till intressepolitiskt program: att regioner, lärosäten och andra berörda 
myndigheter tar ansvar för att hörselvårdens professioner har hög kompetensnivå och fortlöpande 
utvecklas. 
Förbundsstyrelsen kommer att förtydliga och konkretisera i verksamhetsplaner under 
kongressperioden hur vi ska verka för att det nya målet i intressepolitiska programmet samt hur vi 
ska arbeta med att stärka kompetensen inom hörselvården inom det prioriterade området En 
hörselvård att lita på.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 549 besvarad  
att anse motion nummer 550 besvarad 
att anse motion nummer 551 besvarad  
Motion 552: 
att anse att-sats 1 besvarad  
att anse att-sats 2 besvarad  
att avslå att-sats 3  
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 549 besvarad 
att anse motion nummer 550 besvarad 
att anse motion nummer 551 besvarad 
Motion 552: 
att anse att-sats 1 besvarad  
att anse att-sats 2 besvarad  
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att avslå att-sats 3  
 
 
14.30 Motion 553 – Påverkansarbete CI (Cochlea Implantat) 
Medlemsmotion  

Motivering  
Kongressen 2016 beslutade att förbundet skulle öka engagemanget för bättre/mer CI-vård i Landet. 
En CI-kartläggning beslutades. Dessvärre har den försenats av olika skäl. Nu behövs nya tag. 
Tyvärr måste vi konstatera att CI-situationen i landet inte blivit bättre sen förra kongressen. Antalet 
CI-operationer i landet minskar för 4:e året i rad enligt Socialstyrelsens statistik. Samtidigt vet vi att 
minst 20 000 skulle kunna ha nytta av CI. Detta behöver ändras! 

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att kongressen beslutar att förbundet utser och utbildar en CI-expert 
att kongressen beslutar att Förbundet gör en årlig sammanställning av CI-läget i landet 
att kongressen beslutar att förbundet aktivt stöttar distrikten i CI-påverkansarbetet  

Harry Eriksson  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 553 
Förbundsstyrelsen delar motionärens problembeskrivning. Det är angeläget att personer med CI får 
den vård de behöver. Det är också angeläget att de som kan bli hjälpta av hörselimplantat blir 
utredda och erbjudna CI om de så önskar. Det är ett tydligt krav som framkommit i den kartläggning 
av CI-vården som HRF gjorde under 2019. 
Förbundsstyrelsen är i sak inte emot motionärens förslag om hur vi ska uppnå målet, men vi anser 
inte att det är kongressens roll att i detalj besluta om hur det ska se ut. Det är viktigt att förbundet 
kan bygga upp och ständigt utveckla kompetens om CI-vården. Vidare håller vi med om att det är 
viktigt att vi kan samla in de underlag som behövs för att bedriva ett relevant påverkansarbete samt 
vara ett stöd till distriktens påverkansarbete gentemot regionerna. Förbundsstyrelsen kommer att 
förtydliga och konkretisera hur detta ska förverkligas i verksamhetsplaner under kongressperioden.  
Det finns sedan ett par år tillbaka en referensgrupp för CI-frågor knuten till förbundskansliet. I 
referensgruppen ingår företrädare för regionalt engagerade HRFare inom CI-frågor. Syftet med 
referensgruppen är både att ge input till intressepolitiskt arbete samt hitta former för hur vi på bästa 
sätt organiserar arbetet med CI-frågor inom HRF.  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå att-sats 1  
att avslå att-sats 2  
att bifalla att-sats 3  
 
Deltog i debatten 
Harry Eriksson, Vänersborg-Trollhättan med omnejd  
Agneta Österman Lindquist, förbundsstyrelsen 
Barbro Prästbacka, Västra Götaland  
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Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
 
Kongressen beslutade 
att avslå att-sats 1  
att avslå att-sats 2  
att bifalla att-sats 3 
 
 
14.31 Motion 554 – Motion till HRF:s kongress 2021 angående CI-vården i Sverige  
Medlemsmotion  

Den CI-kartläggning som HRF gjort visar på de ojämlikheter som föreligger i CI-vården. I vissa 
regioner/landsting finns inte samma förutsättningar för de gravt hörselskadade som CI-vården 
kräver. 
Som vuxen borde det vara en självklarhet att få två CI och att processorbyte sker inom 5-7 år. Var 
man bor i landet ska inte påverka detta. 

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att på riksplanet verka för en jämlik och relevant CI-vård i hela landet. 

Anne Liljenbäck 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 554 
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att CI-vården inte är jämlik över landet. Det visar inte 
minst HRFs egen kartläggning av CI-vården som gjordes 2019. I förslaget till intressepolitiskt program 
framgår det HRF vill ”att det finns en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, 
är likvärdig i hela landet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra 
insatser inom rimlig tid”. Med hörselvård avses här också CI-vården. 
I likhet med hur HRF driver andra frågor om hörselvård är det viktigt att förbundet arbetar 
tillsammans med distrikten för att verka för jämlikhet i CI-vården. Förbundsstyrelsen kommer att 
förtydliga och konkretisera hur detta ska förverkligas i verksamhetsplaner under kongressperioden.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 554  
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 554 
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14.32 Motion 555 – Uppgradering av nationella medicinska riktlinjer för hörselimplantat till gravt 
hörselskadade vuxna  
Uppsala län 

Motivering  
Bakgrund 2011 kom rapporten: ”Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna” (Rapport 
2011:04), och den var då ett bra verktyg för att ta fram vilka vuxna som hade förutsättningar för ett 
gott utbyte av kokleaimplantat och för att ge en jämlik vård. I nuläget behöver indikationerna förnyas 
och kompletteras för att ge en rättvisande bild. Kriterier för implantat och teknisk utveckling inom 
kirurgi och en ny generation hörselimplantat har givit helt nya förutsättningar. Två CI ingick ej i 
uppdraget 2011 ej heller korta elektroder. Referenserna är i stor utsträckning från 1900-talet! 
Syftet med nationella, medicinska indikationer är att öka möjligheten att ge ändamålsenlig, 
kunskapsbaserad och jämlik vård. Återkommande jämförelser visar att inom många områden 
varierar tillgången på vård avsevärt inom landet. Detta gäller i hög grad hörselimplantat. Rapporten 
ingår i ett utvecklingsarbete som skall byggas upp inom Socialstyrelsen. För att skapa ett verktyg för 
indikationer för kokleaimplantat bildades en arbetsgrupp med bred yrkesprofil i ämnet. Rapporten 
togs fram i samverkan mellan Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering. 
Målgrupp för rapporten är dels hörselskadade i behov av hörselimplantat dels de professioner inom 
hälso-och sjukvården som fattar beslut om att vidta den aktuella åtgärden eller berörs av ett sådant 
beslut, samt verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsledningen. 

Motivering 
UPPGRADERING AV INDIKATIONER - Indikationerna behöver kompletteras med de senaste 10 årens 
utveckling inom medicin, teknik, pedagogik, psykosociala området och ekonomi. Det har visats att två 
hörselhjälpmedel är överlägset ett ensidigt hörselhjälpmedel. Dubbelsidiga kokleaimplantat saknas 
helt i studien från 2011. 
BÄSTA CI + UPPGRADERING AV CI - Den tekniska utvecklingen har gjort att man idag kan erbjuda olika 
typer av hörselimplantat och fler typer av elektroder som ger förbättrade möjligheter att ge 
patienter optimal operation och hörsel. 
VÅRD I RÄTT TID - Tydliga kriterier för hörselimplantat behövs för att gravt hörselskadade säkert skall 
erbjudas implantat. Implantat erbjuds idag innan patienten tappat all hörsel, villkoren har ändrats 
sedan 2011 och behöver uppgraderas. 
LIKVÄRDIG VÅRD - Bättre villkor att ge lika vård nationellt. Stor variation finns på tillgång av 
hörselimplantat mellan regioner/landsting. Behov av kontinuerlig uppgradering av CI:n. 
 
Syfte 
att ge personer i behov av hörselimplantat en högkvalitativ och jämlik vård 
att ge sjuk- och hälsovård och beslutsfattarna ett verktyg för adekvat bedömning av hörselimplantat.  
Referens: Rapport 2011:04 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF uppdrar åt Socialstyrelsen att snarast och fortlöpande uppdatera Nationella medicinska 
indikationer för hörselimplantat till vuxna. 
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Anita Wallin 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 555  
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av behovet av riktlinjer för CI-vården. Det visar inte minst 
den kartläggning som förbundet har gjort av CI-vården under 2019. Motionärens förslag ligger i linje 
med förslaget till prioriterade områden, En hörselvård att lita på. 
Det pågår just nu ett arbete inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, och det som kallas 
Nationellt programområde, där ett av uppdragen är att ta fram nationella riktlinjer för habilitering 
och rehabilitering efter operation av cochleaimplantat. HRF är aktivt involverad i det arbetet. Under 
2021 kommer vi att arbeta för uppdaterade indikatorer för cochleaimplantat och andra 
hörselimplantat. Vi ska särskilt verka för bilaterala implantat och för uppgraderingar av processorer.  
Motionärens konkreta förslag om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att snarast och fortlöpande 
uppdatera Nationella medicinska indikatorer för hörselimplantat för vuxna är dock inte riktigt 
genomförbara. HRF har ingen möjlighet att ge en myndighet uppdrag så vi ser det inte som möjligt 
för oss att bifalla förslaget till beslut. Förbundsstyrelsen sympatiserar dock med andemeningen med 
motionen och föreslår därför en förändrad och bredare beslutsformulering: Att HRF verkar för att ta 
fram nationella riktlinjer för CI-vård.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 555  
att anta förbundsstyrelsens förslag: “Att HRF verkar för att ta fram nationella riktlinjer för CI-vård” 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 555  
att anta förbundsstyrelsens förslag: “Att HRF verkar för att ta fram nationella riktlinjer för CI-vård” 
 
 
14.33 Motion 556 – Motion angående användning av hörapparater 
Norra Skaraborg 

Motivering  
En hög procent av alla hörselskadade personer med hörapparater använder inte sina hörapparater 
som de borde. Detta är ett stort slöseri med resurser, samt ett stort hinder för de hörselskadade att 
kunna deltaga i samtal.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet får till stånd en forskningsgrupp som utreder orsak till svårighet för många att använde 
hörapparater. 
att få samtliga Sveriges regioner att satsa mer på utbildning i att använda hörapparater.  

Agne Fröjdh 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-23, som beslutade att bifalla motionen.  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 556  
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är alltför många som inte använder sina 
förskrivna hörapparater. Enligt siffror från det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering för 
vuxna (Hörselbron), är det ca 7-8 procent av de som förskrivits hörapparat som inte använder dem 
eller använder dem alltför sällan. Enligt statistiken är användningsbenägenheten något sämre hos 
yngre användare än hos äldre. 
Av den forskning på området som finns tillgänglig visar den att användningsgraden av hörapparater 
ökar med olika former av interventioner i hörselvården, främst i form av något 
rehabiliteringsprogram, antingen traditionell grupprehabilitering eller internetrehabilitering på 
distans. Det ska dock sägas att det är relativt få personer som får tillgång till någon form av 
rehabiliteringsprogram utöver hörapparatutprovning. 
En del av varför patienter väljer att inte använda sina förskrivna hörapparater ligger naturligtvis hos 
individen själv. HRF verkar för att stärka hörselskadade till att bli välinformerade patienter. Vi vill att 
hörselvården ska jobba med att stärka individen och i förslaget till prioriterade områden skriver vi 
bland annat att HRF ska ”…stärka enskilda hörselskadade med hörselsmart kompetens, så att fler 
känner till sina möjligheter och rättigheter. Vi ska därför ha nära dialog med hörselvården runt om i 
landet om hur rehabiliteringen kan utvecklas med mer hörselskadekunskap, utifrån en helhetssyn på 
individens behov.” 
HRF bedriver inget eget forskningsarbete, men vi påverkar forskningen på andra sätt, tex genom att 
styra anslag från Hörselforskningsfonden till angelägna forskningsprojekt eller genom att stödja 
andra forskningsprojekt som partners eller liknande. För att initiera forskning för en angelägen 
forskningsfråga krävs det att det finns både finansiella resurser och att det finns forskare om kan ta 
sig an området. Förbundsstyrelsen menar att HRF förvisso kan bidra med ekonomiska resurser, men 
att det är svårt på förhand att styra forskares intressen. Vi ser inte att det är möjligt för kongressen 
att besluta om att initiera olika forskningsinriktningar, även om vi i sak håller med motionären om att 
forskningsområdet är av intresse för hörselskadade.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå att-sats 1  
att bifalla att-sats 2  
 
Kongressen beslutade 
att avslå att-sats 1  
att bifalla att-sats 2 
 
 
14.34 Motion 557 – Kompatibilitet för hjälpmedel  
Östergötland 

Motivering 
De senaste årens utveckling av hörapparater och tillhörande hjälpmedel har ökat möjligheterna för 
hörselskadade att vara delaktiga på möten, lyssna på radio och TV, använda telefon och andra 
situationer där kommunikation och lyssnande är viktigt. 
Dock finns problem i form av begränsad kompatibilitet mellan olika fabrikat och mellan generationer 
av hjälpmedel inom ett och samma fabrikat. 
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Som ett exempel kan nämnas streamers, som oftast inte fungerar längre när man byter till en ny 
hörapparat, även om hörapparaten är av samma fabrikat som tidigare. Detta leder till ökade 
kostnader för individen, eftersom man tvingas köpa nya hjälpmedel vid byte av hörapparat. 
Det ligger i hörselskadades intresse att HRF försöker påverka utvecklingen av hörapparater och 
hjälpmedel i riktning mot ökad standardisering när det gäller kommunikationslösningar. Det finns 
mikrofonsystem som fungerar med streamers av flera fabrikat, vilket visar att det inte omöjligt att 
åstadkomma. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet försöker påverka företagen i riktning mot ökad standardisering vid utveckling av 
hjälpmedel och hörapparater.  

Marianne Eriksson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 557  
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om behovet av att öka standardiseringen vid utveckling av 
hörapparater och hjälpmedel. Prognosen för att detta ska bli verklighet bedömer förbundet som 
relativt god, även om det historiskt har tagit lång tid att utveckla en gemensam standard. 
Hörapparatindustrin har länge haft intresse av att utveckla egna lösningar för hörapparater och 
hjälpmedel som inte är kompatibla med annan teknik. 
Hörapparatindustrins branschorganisation EHIMA, European Hearing Instrument Manufacturers 
Association, där alla de stora hörapparattillverkarna ingår, gick ut redan 2014 och utlovade en 
gemensam utveckling av en standard som bygger på tekniken med Blåtand, Bluetooth. I januari 2020 
lanserades en ny gemensam standard som heter Bluetooth LE Audio. 
Den nya standarden ger möjligheter att koppla ihop hörapparater och hörselimplantat med annan 
teknisk utrustning. Det behöver således inte vara särskilt utvecklade hjälpmedel för hörselskadade, 
utan det är möjligt att bygga in sändare och mottagare i all möjlig konsumentteknik som till exempel 
smarta telefoner, TV-apparater och ljudanläggningar på teatrar och biografer. I takt med att den nya 
tekniken byggs in i både konsumentteknik och hörapparater kommer tillgängligheten och komforten 
för hörapparatanvändare att öka samtidigt som behovet av särskilt utvecklade hjälpmedel kommer 
att minska. När LE Audio finns i de flesta hörapparater kan detta komma att komplettera eller på sikt 
ersätta teleslingor i samlingslokaler. 
HRF kommer att verka för att hörapparatindustrin anammar den nya standarden, och eventuella 
andra standarder som är bra för hörselskadade, vid utveckling av nya produkter. andra standarder 
som är bra för hörselskadade, vid utveckling av nya produkter.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 557  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 557 
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14.35 Motion 558 – Utveckla kunskapsutbytet mellan audionomer och HRF/hörselskadade 
Medlemsmotion 

Motivering  
Hörselvården påverkas av många olika aktörer. I dagsläget har HRF relativt mycket intreslepolitisk 
dialog med regioner/landsting, medan andra aktörer kan vara svårare att nå, exempelvis 
internationella företag i hörapparats- och hörseltekniksbranchen. En annan central aktör, som HRF 
faktiskt kan nå, är audionomerna. De har kanske inte en direkt beslutsfattande roll ur ett politiskt 
perspektiv, men påverkar i hög grad de praktiska förutsättningarna för att en hörselrehabilitering ska 
bli bra. Det är därför viktigt för HRF att förstå hur audionomer resonerar kring hörselrehabilitering, 
och också för audionomer att få insyn i hörselskadades situation och hur våra behov ser ut. 
En nationell konferens där audionomer kan mötas över regiongränserna vore ett bra komplement till 
den dialog som idag finns på regional nivå. Syftet vore att speciellt lyfta brukarperspektiv och få en 
bredare dialog och ömsesidigt lärande. Audionomer träffar oftast hörselskadade i rollen som patient, 
och i de mötena finns det sällan utrymme för audionomen att ställa egna frågor som kan fördjupa 
förståelsen för hur det är att leva med en hörselskada i Sverige idag. En konferens skulle kunna bli ett 
forum där det finns möjlighet till fler perspektiv än vad det finns utrymme för i de mer dagliga 
kontakterna. En möjlighet för audionomerna att få större insyn i vilka frågor hörselskadade brottas 
med just nu, och för att lyfta vilken roll audionomen och hörselvården har - och vill ha - i 
sammanhanget. Samtidigt kan HRF få värdefull insikt i vilka diskussioner som är aktuella inom 
hörselvården. 
Av olika skäl, söker inte alla hörselskadade själva aktivt efter information. Därmed blir audionomens 
roll som informatör extra viktig. Speciellt förstagångsbesökare är beroende av kvalitén på mötet med 
audionomen. Därför borde även HRF bidra på de sätt vi kan för att audionomerna ska få tillfälle att 
utveckla sin kompetens. 
Möjliga komplement, eller alternativ, till en konferens, är att HRF arrangerar en workshop på något 
aktuellt patientnära tema i samband med de andra konferenser som finns idag, som exempelvis 
Audiologisk dag. En annan möjlig mötesplats är audionomutbildningarna, där HRF skulle kunna 
erbjuda föreläsningar eller workshops.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att förbundet arrangerar en nationell konferens, eller motsvarande mötesplats, där audionomer får 
tillfälle att bredda sin kompetens om hörselskadades perspektiv på sin situation och om andra 
aktuella hörselvårdsfrågor.  

Anna Gryszkiewicz  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 558  
Förbundsstyrelsen håller med motionären i sak, att kunskapsutbytet mellan audionomer och HRF 
behövs och att det kan utvecklas. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en bredare dialog och 
ömsesidigt lärande, där professionen kan ta del av hörselskadades erfarenheter och perspektiv.  
Förbundsstyrelsen anser emellertid att formerna för arbetet bör avgöras inom ramen för förbundets 
löpande prioriteringar och omvärldsanalys samt i dialog med våra samarbetspartners.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 558 
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Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 558 
 
 
14.36 Motion 559 – Obligatorisk hörselscreening av nyanlända  
Östergötland 

Motivering  
De flyktingar som kom till Sverige under 1990-talet fick genomgå en obligatorisk hälsoundersökning. 
Detta ledde till att olika hälsoproblem, bl a hörselnedsättningar upptäcktes och kunde behandlas.  
Numera finns inte denna obligatoriska hälsokontroll varför många hälsoproblem, bl a 
hörselnedsättningar, inte upptäcks och än mindre behandlas. Många nya svenskar (invandrare) 
skäms också för sina hälsoproblem och vågar inte söka hjälp. Inte heller vet de heller hur det svenska 
sjukvårdssystemet fungerar och kan därför inte söka hjälp. 
Den samhällsinformation som många nyanlända får är inte tillräcklig och som nyinflyttad till ett nytt 
land översköljs man av mängder av ny information och har svårt att sortera dessa i användbar 
ordning. 
En god hörsel är nödvändigt för att kunna tillgodose svenskspråksundervisning och att kunna klara av 
att arbeta i Sverige. 
En obligatorisk hörselscreening för att fånga upp hörselproblem är nödvändig för att integrationen 
ska fungera.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades Riksförbund verkar för att obligatorisk hörselscreening av nyanlända införs.  

Eva Numminen 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 559  
Det är en viktig problematik som motionären tar upp. HRF har redan i olika sammanhang 
uppmärksammat behovet av att identifiera hörselnedsättning bland nyanlända, bland annat som 
deltagare i Arvsfondsprojektet ”Funktionshinder i etableringen”. 
Eftersom alla nyanlända som beviljas uppehållstillstånd placeras i Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag torde den för HRF mest framkomliga vägen vara att kräva att hörselscreening 
genomförs inom ramen för detta. Då fås också en naturlig koppling till arbetsmarknad och 
svenskundervisning inom ramen för SFI. 
En alternativ möjlighet är att hörseltest genomförs inom ramen för den hälsoundersökning 
Migrationsverket administrerar och som utförs av Regionerna i enlighet med lagen om hälso-och 
sjukvård åt asylsökanden. Eftersom denna ges innan frågan om uppehållstillstånd avgjorts är det 
dock oklart vilket stöd och vilken uppföljning som kan ges efter en hörseltest. Om förslag på 
hörselscreening inom ramen för Migrationsverkets mottagande framförs av andra ska HRF emellertid 
stödja även detta. 
Enligt lagen om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl. skall regioner erbjuda alla asylsökande en 
hälsoundersökning. Hörselkontroller ingår inte idag, men det borde vara så. 



109 
 

Nyanlända barn i grundskolan omfattas av den svenska Skollagen som slår fast att alla barn ska 
genomgå minst tre hälsokontroller. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas 
undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 
Motivet är att identifiera bland annat hörselnedsättning för att stöd ska kunna ges så att den 
blivande eleven kan tillgodogöra sig undervisningen. På samma sätt borde det vara en självklarhet att 
nyanlända som ska börja svenskundervisning i SFI och tillgodogöra sig en stor mängd 
samhällsinformation får genomgå ett hörseltest. 
Att tidigt identifiera en hörselnedsättning är viktigt för individen men det är också ett 
samhällsintresse. Det påverkar möjligheter att lära sig svenska och därmed också förutsättningarna 
för arbete och egen försörjning. Att Sveriges befolkning blir allt äldre leder till att arbetskraftsbrist 
hotar i många branscher, inte minst i offentlig vård. Även av den anledningen är det viktigt att allt 
görs för att underlätta för nyanlända att hitta en plats på arbetsmarknaden.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 559 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 559 
 
 
14.37 Motion 560 – Förordning för utbildning i Tecken som Stöd (TSS)  
Stockholms län  

Motivering  
Bakgrund Jag har arbetat som kursledare i många olika sammanhang och under en lång tid. I 
samband med detta har jag uppmärksammat att det finns personer med grava hörselskador som inte 
kan delta i TSSkurser p.g.a. kostnaderna. För att TSS ska fungera optimalt behöver ibland hela 
familjer delta för att den hörselskadade ska kunna kommunicera med alla. Det är inte bara 
deltagaravgiften som kostar, det tillkommer ibland även rese- och boendekostnader. Vid flera 
tillfällen har man kunnat söka pengar ifrån olika fonder och liknande men det innebär ett merarbete 
som många drar sig för. Dessutom är det ofta väntetider innan man får svar på sin ansökan. 
Oavsett om man är barndomsdöv (dvs har en medfödd grav hörselnedsättning eller förvärvar 
hörselnedsättningen under tidig barndom) eller blir döv i vuxen ålder har man behov av att kunna 
kommunicera med andra. För att göra det behöver man lära sig teckenspråk eller TSS. 
Idag finns för föräldrar med döva barn ett system över hela landet med bl a TUFF (Teckenspråks-
utbildning för föräldrar). Det är en förordning som styr utbildningen och SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) ansvarar för den. 

Åtgärd 

Jag skulle vilja ha något motsvarande för de som blir hörselskadade och vuxendöva och deras 
familjer. Det är inte rättvist att dessa individer ska behöva betala för att lära sig kommunicera med 
andra. Det är ingen som väljer att bli döv eller hörselskadad för att få gå på kurser. Både den 
hörselskadade och dennes omgivning blir utsatta när det kostar att delta i TSS-kurser.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 



110 
 

att HRF ska arbeta för en liknande förordning runt TSS för vuxendöva som den som finns för föräldrar 
med döva och hörselskadade barn, TUFF.  

Hörselskadades förening i Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 560 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att det är viktigt att både barndomsdöva och personer 
som blir döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder ska ha möjlighet att lära sig teckenspråk eller 
tecken som stöd (TSS). Vi har därför också tydligt skrivit in det som ett mål i intressepolitiska 
programmet. Vi har också angett att det är viktigt att även anhöriga får tillgång till samhällets 
insatser. 
Vi menar att det är en viktig poäng att det är hörselvården som ansvarar för kommunikationskurser 
som en del av rehabiliteringsansvaret som vården har enligt hälso- och sjukvårdslagen. Regionerna 
erbjuder i varierande grad olika typer av kommunikationskurser i svenskt teckenspråk och TSS. Vissa 
genomförs av regionerna i egen regi och andra i samverkan med studieförbund och folkhögskolor. 
En del kurser på folkhögskolor anordnas helt utan inblandning av hörselvården. Till dessa kurser kan 
SPSM ge bidrag för korta kurser för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Bidragen 
kan täcka resor, logi och del av förlorad arbetsinkomst för både hörselskadade och anhöriga som är 
över 18 år. Det finns begränsningar i antalet dagar och ersättningens storlek. Det tillkommer vanligen 
också en deltagaravgift som utbildningsanordnaren fastställer. Vissa regioner sätter dessutom vissa 
begränsningar för hur många anhöriga om får delta. SPSMs bidrag ges endast till anhöriga som är 
över 18 år. 
Vår uppfattning är att hörselvården behöver bli bättre på att erbjuda i kurser i svenskt teckenspråk 
och TSS i enlighet med deras ansvar inom rehabiliteringsuppdraget samt att tillhandahålla 
information om dessa. HRF kan också bli mer aktiva i att informera om dessa möjligheter. 
Vår uppfattning är att det redan finns en relativt god möjlighet att finansiera kortare utbildningar i 
teckenspråk och TSS för hörselskadade, men att det i vissa fall finns ekonomiska hinder för anhöriga. 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det finns anledning att arbeta för att ta bort dessa 
hinder och på olika sätt öka möjligheterna för hörselskadade och anhöriga att delta i teckenspråks- 
och TSS-utbildningar, men det ryms inte inom de prioriterade områden som vi lagt fram förslag på. 
Att arbeta för en liknande förordning som reglerar TUFF-utbildningar, bedömer vi är en politisk 
svårframkomlig väg att lösa frågan på. Vi tror att den mest framkomliga vägen för att öka tillgången 
till teckenspråks- och TSS-utbildningar är att verka för att hörselvården i regionerna tar ett ökat 
ansvar för att hörselskadade och anhöriga kan delta i teckenspråks- och TSS-utbildningar.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 560  
 
Yrkande i debatten 
Anne-Marie Persson, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna, yrkar bifall till motionen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 560 
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14.38 Motioner 561-566, behandlades i en punkt 

Motion 561 – Avsaknad av textning i tv-program 
Arvika  

Motivering  
Under coronatider har alltmer av vår fritid ägnats åt tv-tittande. Detta är en realitet och förekommer 
veckans alla dagar. Döm om vår förvåning när texten uteblir i svenska programinslag som sänds på 
lördagar och söndagar under rubriken "Helgstudion". Utländska programinslag är naturligtvis 
översatta. Vi upplever detta som diskriminering, då personer med hörselnedsättning inte har någon 
möjlighet att tillgodogöra sig programinnehållet. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att riksförbundet vidtar nödiga åtgärder för att vi skall kunna ta del av tv-programmen såsom 
hörande.  

Britta Törnquist/Halle Törnquist 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2020-11-05, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 561  
Samma yttrande som motionerna 562, 563, 564, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566. 
 
 
Motion 562 – Textning av TV och webb (automattextning)  
Medlemsmotion 

Motivering 
HRF har en längre tid drivit frågan om förbättrad tillgänglighet för Hörselskadade mot bl.a. SVT och 
sedan dec 2020 automattextas Lokala nyheter (dock med tidsfördröjning). En stor framgång. 
Automatisk textgenerering har utvecklats mycket snabbt och kommer bli bättre och bättre. Textade 
lokala nyheter är bara början på en stor förbättring för oss. Automattextning är inte perfekt, men 
tillräckligt bra för att ge oss en välkommen förbättring. Skall komma ihåg att manuell direkttextning 
också innehåller fel. Självfallet borde det inte vara tidsfördröjning för automattextning som det är på 
SVT:s textade lokala nyheter. 
Automattextning kan drastiskt utöka utbudet av textade program för oss. Idag textas bara program 
som har ”många tittare”. Tekniken måste förbättras så att det inte bara går se på SVT Play på PC eller 
läsplatta. Det ska kunna ses på TV:n och i direktsändning. 
HRF distr västra Götaland behandlade motionen vid styrelsemöte 2021-01-18 och står bakom 
motionen.  

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att kongressen beslutar att förbundet utser ansvaring ombudsman (efter Alf Lindberg) 
att kongressen beslutar att förbundet ska driva frågan med hög prioritet. Tekniken kommer 
förbättras/förändras mycket under kommande kongressperiod 
att kongressen beslutar att förbundet kräver att även automattextning kan ses i vanlig TV  



112 
 

Harry Eriksson  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 562 
Samma yttrande som motionerna 561, 563, 564, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566. 
 
 
Motion 563 – Bättre textning i SVT  
Arvika  

Motivering  
Hörselskadades förening i Arvika yrkar på att textningen i SVT blir bättre. Många hörselskadade hör 
inte vad som sägs, utan är helt och hållet beroende av textningen. Ibland har den snabbt försvunnit, 
innan man hunnit läsa allt. Det är extra viktigt vid faktaprogram t.ex. nyheterna. Dessutom är 
textningen inte tillfredsställande vad gäller stavningen. Vi fodrar bättre textning, så vi kan 
tillgodogöra oss samma innehåll som hörande. 
Vi i vår förening har tidigare klagat till SVT om bakgrundsljudet och fått positiva förbättringar. Vi 
förutsätter att även kongressen ställer sig bakom vår motion angående textningen. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF jobbar för att textningen i SVT blir bättre  

Britta Törnquist / Ulla Nylander 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 563  
Samma yttrande som motionerna 561, 562, 564, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566.  
 
 
Motion 564 – Motion angående adekvat textning av tv program.  
Solna-Sundbyberg  

Motivering  
Allt fler tv program textas direkt, vilket är bra för alla, men särskilt för hörselskadade. Det gäller 
särskilt nyhetsprogram. Vi har dock upptäckt att ofta textningen blir placerad över annan text i 
bilden. Lika så att de inte hänger med att skriva, och ibland skriver fel, då försöker man rätta till och 
det blir ändå mer efter i textningen.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta att  
att HRF ska arbeta för textningen blir bättre placerade i tv program.  
att HRF aktivt arbetar för Textningen blir mera synkron, med innehållet i tv programmet  
att HRF aktivt arbetar för om det blir fel i textningen, inger rättning sker, för att det ska bli mera 
synkron med innehållet 
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att HRF aktivt arbetar för producentledningen i tv program ser till takten och rytmen i nyhetsprogram 
är så att textningen hänger med.  

Kenneth Lindmark 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-09-26, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 564  
Samma yttrande som motionerna 561, 562, 563, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566.  
 
 
Motion 565 – Vi vill kunna se namnskyltarna på TV  
Örebro 

Motivering  
SVT har valt att lägga namnskyltar och vinjetter nertill i vänstra hörnet på TV-skärmen. Det betyder 
att undertexten skymmer t ex namnskyltar vilket är irriterande. Problemet kan lösas genom att 
namnskyltarna och vinjetterna flyttas upp till till vänstra hörnet. Samma teknik som man använder då 
fotbollsmatcher sänds. Då visas den aktuella ställningen mellan lagen upp till vänster.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att uppvakta SVT och föreslå att namnskyltar och vinjetter flyttas så att undertexten inte skymmer 
övrig text i TV-rutan.  

Bernt Dahlén 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 565  
Samma yttrande som motionerna 561, 562, 563, 564 och 566. Se yttrandet under motion 566.  
 
 
Motion 566 – Bättre textning av samhällsinformerande program 
Örebro  

Motivering  
Nyhetsprogram och program av typen "Agenda" direktsänds i regel i SVT. Då hinner skrivtolkarna i 
regel inte med att texta intervjuer och diskussioner. Endast varannan mening kommer i undertexten 
och den kommer när man försöker lyssna på nästa mening. Vår stora grupp får därför svårt att följa 
med i samhällsdebatten. 
Detta skulle kunna avhjälpas om SVT spelade in vissa inslag i förväg så att de kan förses med 
fungerande text. Vi hör ju i regel inte allt men texten kompletterar och stärker hörandet. Då måste 
undertexten och talet vara synkroniserat annars måste vi välja att antingen försöka höra eller att 
stänga av ljudet och bara läsa.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 



114 
 

att uppvakta SVT med begäran om att nyhetsprogram och program som "Agenda" spelar in 
intervjuer och diskussioner i förväg så att textningen blir bra.  

Bernt Dahlén 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 566  
Samma yttrande som motionerna 561, 562, 563, 564 och 565. 
Textning av allt audiovisuellt innehåll är en fråga som är högt prioriterad av förbundsstyrelsen, och 
en utförlig beskrivning av förbundets mål finns med i förslaget till Prioriterade områden 2021-2024, 
under rubriken Textat, hörbart, demokratiskt. 
När det gäller SVT har HRF en regelbunden dialog såväl med SVTs ledning som med de direkt 
ansvariga. HRF deltar även genom fokusgrupp i verksamhet där SVT utvecklar textningen med hjälp 
av automatisk tal-till-text-teknik, en försöksverksamhet som har kommit till delvis utifrån HRFs krav 
på textning av alla regionala sändningar och en direkttextning som är snabbare, har högre kvalité och 
är bättre synkroniserad. De återkommande kontakterna ger HRF goda möjligheter att framföra 
synpunkter, som till exempel det som framförs i motion 561. 
Textningens placering på skärmen tas upp i motionerna 564 och 565. Frågan är ett återkommande 
samtalsämne i HRFs dialog med SVT. Från HRFs sida har vi föreslagit att namnskyltar/liknande med 
fördel kan placeras i bildens överkant, där de inte krockar med textningen. Det finns dock inom SVTs 
olika redaktioner ett starkt motstånd mot att flytta placeringen av namnskyltar och den allt vanligare 
rullande textinformationen från nederkanten av rutan. Placeringen är standard i de flesta sändningar 
och har betydelse för kameravinklar, bildutsnitt mm. För framtiden kan sägas att ny teknik kommer 
att öka möjligheten för tittaren att själv styra var på tv-rutan textremsan visas. 
Kvalitén på textningen som tas upp i motionerna 563 och 564 är en annan fråga som regelbundet 
diskuteras vid samråden med SVT. Hur länge textremsan ska visas avgörs normalt av ett 
standardmått, som utgår från att de flesta människor ska hinna läsa i normal takt. Om personen som 
är i sändning talar snabbt, så kan inte allt som sägs textas – det hinner inte visas - utan textaren 
måste välja vad som är viktigast, något som ibland kan ge en sämre upplevelse av textningens kvalité.  
När det gäller textningen av direktsända program, som tas upp i motionerna 564 och 566, finns flera 
problem. Den bristande synkroniseringen, alltså att textningen kommer långt efter ljudet, har till stor 
del tekniska orsaker. Text-tv- textningen tar betydligt längre tid än bild och ljud från sändare till 
mottagare, och detta kan bara lösas genom ett kommande skifte till ny teknik. Direkttextarnas 
individuella snabbhet och kunskaper om det aktuella ämnet påverkar också resultatet. 
I SVTs uppdrag ingår att spegla den aktuella samhällsdebatten. Delvis görs detta genom att sända 
intervjuer och debatter i olika former, där direktsändning i vissa fall är en viktig del av 
programformen. Förbundsstyrelsen ser ett demokratiskt värde i direktsändningar, och delar inte 
åsikten i motion 566 att SVT ska förinspela denna typ av program. Det är däremot angeläget att 
utveckla tekniken så att textningen blir mer fullständig och bättre synkroniserar med ljudet. Som 
nämnts ovan så genomför SVT tester med automatisk tal-till-text som förhoppningsvis kan leda till 
snabbare och bättre direkttextning vid sändningar via webben, men för traditionella tvsändningar 
behöver text-tv-textningen ersättas av modernare teknik. Att driva krav på att automattextning ska 
användas i traditionella tv-sändningar, som anförs i motion 562, anser förbundsstyrelsen kan göras 
först då tekniken är mogen för det och att tillräckligt god kvalitet kan garanteras. Om vi gör 
bedömningen under kongressperioden att det kan göras är vi också beredda att driva det kravet. Just 
nu gör vi bedömningen att det är för tidigt. 
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Vidare anser förbundsstyrelsen att tillsättningar av enskilda tjänstemän på förbundskansliet som ska 
driva frågor om textning inte är en fråga för kongressen att besluta om. Det ansvaret ligger på 
förbundskansliets generalsekreterare. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 561  
Motion 562 
att avslå att-sats 1  
att bifalla att-sats 2  
att avslå att-sats 3  
att anse motion nummer 563 besvarad  
att anse motion nummer 564 besvarad 
att anse motion nummer 565 besvarad  
att avslå motion nummer 566  
 
Deltog i debatten 
Harry Eriksson, Vänersborg-Trollhättan med omnejd  
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg  
Niklas Wikman, Stockholm  
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg, yrkade bifall till motionerna 561–566 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 561  
Motion 562: 
att avslå att-sats 1  
att bifalla att-sats 2  
att avslå att-sats 3  
att anse motion nummer 563 besvarad  
att anse motion nummer 564 besvarad 
att avslå motion nummer 566 
 
Reservation 
Mot beslutet om motion 564 reserverade sig Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg 
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14.39 Motion 567 – Undertexter saknas eller är problem med för mobiltelefoners applikationer, 
HD-TV och IPTV-boxar  
Medlemsmotion  

Motivering  
I dagsläget klarar vad jag vet en enda IPTV-box att hantera och visa alla undertexter som därför 
brukaren kommer att se på sin skärm vid sändning. De andra märkena klarar inte av det. 
De flesta HD-kanalers textning är det också problem med. 
Undertexter saknas i mobiltelefonernas applikationer. 

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att verka för att välfungerande undertexter kommer att finnas i HD-TV-kanaler 
att verka för att välfungerande undertexter kommer att finnas i IP-TV-boxarna 
att verka för att välfungerande undertexter kommer att finnas i mobiltelefonernas applikationer 

Björn Sonesson 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 567 
Motionären pekar på ett antal problem som den tekniska utvecklingen lett till när det gäller 
tillgänglighetstjänster som textning. En mångfald av plattformar och distributionsformer gör att 
sätten att få fram text varierar, beroende på den utrustning man har och vilken distribution man 
använder. Därtill kommer att vissa företag struntar i att sända den dolda textningen via sina 
fiberuppkopplingar, en fråga där HRF agerat direkt mot några företag. 
I dagsläget finns tyvärr inga lagkrav på att distributörer av tv-sändningar måste vidaresända textning, 
en allvarlig brist i lagstiftningen där HRF krävt åtgärder av kulturdepartementet. Frågan är nu under 
utredning, och ett förslag väntas under 2021. En viss förbättring har skett då Riksdagen under hösten 
2020 antog den moderniserade radio- och tv-lagen som innebär att textningskrav kan ställas på 
beställ-tv (play-tjänster). 
När det gäller kraven på textning omfattar dessa krav i dagsläget inte HD-kanaler eller appar, också 
det frågor HRF tagit upp med departementet. Hur dessa tjänster ska komma att omfattas av 
tillgänglighetskraven är ännu oklart, men från HRFs sida anser vi att det måste lösas inom ramen för 
arbetet med en ny radio- och tv-lag och det nya tillgänglighetsdirektivet för varor och tjänster.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 567 besvarad  
Deltog i debatten 
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen 
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg  

 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 567 besvarad 
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14.40 Motion 568 – All film som visas offentligt i Sverige ska vara textad  
Medlemsmotion  

Motivering  
Fortfarande så är det så att dubbade barnfilmer visas otextade i Sverige. Filmerna ska för 
tillgänglighets skull vid visning av aktörer inom biografbranschen eller av andra aktörer vid offentliga 
filmvisningar, vara textade även fast de är dubbade med svenskt tal.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att HRF verkar för att samtliga filmer som visas vid offentliga tillställningar eller av kommersiella 
aktörer inom biografbranschen, är textade, även barnfilmer som är dubbade med svenskt tal 

Björn Sonesson  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 568  
Textning av svenskspråkig biograffilm bygger på ett frivilligt åtagande av de stora aktörerna i 
biografbranschen, och har kommit till bland annat utifrån krav från HRF. Då det fortfarande finns 
vissa mindre biografer/biografkedjor som visar svenskspråkig film utan text så fortsätter HRF driva 
kravet på att all biograffilm ska vara textad. 
När det gäller svenskdubbad familjefilm kontaktade HRF alla distributörer inför julen 2016, och har 
därefter gjort återkommande mer begränsade insatser. Vi har sett att det blivit vanligare att 
svenskdubbade filmer är textade, men långt ifrån alla. 
Textning är ett av de prioriterade områdena för kongressperioden 2022-2025, och inom den ramen 
kommer HRF fortsätta driva kravet på att all biofilm, oavsett var och hur den visas, ska vara textad. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 568  
 
Deltog i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Niklas Wikman, Stockholm  
Sven Edlund, Västernorrland  
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro  
Hans Moberg, Haninge-Tyresö  
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 568 
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14.41 Motion 569 – Trafikmeddelanden i Sveriges Radio  
Lidköping-Götene  

Motivering  
De inslag som Trafikverket sänder i Sveriges Radio för att informera trafikanter om hinder och faror 
på våra vägar är mycket svåra att uppfatta för en person med hörselskada. De framförs i ett alltför 
snabbt tempo utan att repeteras. Detta innebär en stor säkerhetsrisk för alla med hörselnedsättning.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att påpeka för Sveriges Radio att trafikinslagen om hinder eller olyckor på vägarna måste bli tydligare 
och lättare att uppfatta med syfte att göra dem tillgängliga för alla lyssnare, inklusive hörselskadade.  

Jan Lilja 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-05-15, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 569  
Sveriges Radios trafikredaktion omfattas av kravet på god hörbarhet som gäller alla sändningar i SR. 
Om radion är rätt inställd så bryter trafikmeddelanden ordinarie sändningar. På många 
radioapparater sker även en automatisk höjning av ljudnivån vid ett trafikmeddelande, och på vissa 
apparater går det att justera detta manuellt. Vid större olyckor/hinder upprepas ofta informationen 
med vissa intervall. Ökad hörbarhet för trafikinformation har ett allmänintresse, och HRF bör ta upp 
frågan vid de återkommande samråd som sker med public service-företagen.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att bifalla motion nummer 569 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla motion nummer 569 
 
 
14.42 Motion 500 – Allmän hörselkontroll för alla medborgare över 65 år  
Medlemsmotion 

Motivering 
På HRFs kongress i Linköping 2016, uttalande kongressen "Vi, Hörselskadades kongress 2016, 
utmanar därför Sveriges landsting och regioner att erbjuda personer som är 65 år och äldre 
regelbundna hörseltester – så kallade "hörselscreening". 
Det uttalande som kongressen gjorde år 2016, är i allra högsta grad även aktuell idag, eftersom 
dagens forskning på Linköpings Universitet visar att ålder och hörselscreening, bör sänkas till 65 år i 
ett första steg. I utlåtandet från kongressen 2016, står det "Ett sådant screeningsprogram med 
tillhörande hörselrehabilitering, skulle löna sig för både individen och samhället. Men det handlar 
också om något mycket större. Det handlar om att visa respekt för varje människas rätt till fungerade 
kommunikation genom livet.  
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Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att erbjuda personer som är 65 år eller äldre regelbundna hörseltester - så kallade hörselscreening 
att förbundet tillsammans med berörda myndigheter Sveriges Regioner och kommuner 
sammanställer fakta om åldersrelaterade hörselnedsättning, eftersom flera forskningsstudier visar 
att det finns ett samband mellan obehandlade hörselnedsättningar och snabbare utveckling av 
demenssjukdomar (enligt WHO ligger hörselnedsättning på 10-listan över de diagnoser i Europa som 
har största inverkan på livskvaliteten).  

Bo-Göran Ahl  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 500 
Förbundsstyrelsen håller helt och fullt med om behovet av hörselscreening. Många äldre med 
hörselnedsättning drabbas av social isolering när hörseln blir sämre. Precis som motionären skriver 
visar forskningen att det finns samband mellan obehandlad hörselnedsättning, ohälsa, ensamhet och 
demenssjukdomar. 
Att erbjuda hörselscreening är ett effektivt sätt att se till att fler får hörselvård i tid, vilket ökar 
livskvaliteten och kan minska ohälsan bland alla åldersgrupper däribland äldre. Förbundsstyrelsen 
anser därför att HRF bör verka för ett nationellt screeningprogram. Förbundsstyrelsen bejakar 
motionärens intention om ett nationellt screeningprogram och har skrivit in ett mål i intressepolitiska 
programmet, under avsnittet Hörselvård: “Att ansvarig myndighet tar fram rekommendationer om 
nationellt screeningprogram för tidig upptäckt av hörselnedsättning.” Det är vår mening att ett 
sådant screeningprogram ska innehålla rekommendationer kring åldersgruppen 65+. Det kan även 
innehålla rekommendationer för andra målgrupper. 
Det är viktigt att HRFs arbete grundar sig på fakta och gedigen kunskap. Förbundskansliet har ett Det 
är viktigt att HRFs arbete grundar sig på fakta och gedigen kunskap. Förbundskansliet har ett stående 
uppdrag att fortlöpande samla in, utvärdera och uppdatera statistik och fakta som förbundet 
använder i sitt informations- och påverkansarbete, samt att kontinuerligt söka olika samarbeten som 
är ändamålsenliga och håller hög kvalitet. Förbundsstyrelsen anser att överväganden kring vilka 
samarbeten vi ska i olika frågor och olika former behöver göras utifrån det syfte och behov som är 
aktuellt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att  
anse motion nummer 500 besvarad 
 
Deltog i debatten 
Bo-Göran Ahl, Östergötland   
 
Kongressen beslutade 
att anse motion 500 besvarad 
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14.43 Motion 501 – Preliminär hörseltest för alla boende på äldreboenden och i hemtjänsten  
Medlemsmotion 

Motivering  
Det är viktigt att alla som bor på ett äldreboende, och de i hemtjänsten får testa sin hörsel. Endast de 
som vid inskrivningen till äldreboendet, har ett känt behov av hörhjälpmedel ordineras hörseltest. 
Vid inskrivningen på äldreboende anges om den boende har hörselproblem. Bara om detta är känt, 
föreslås den boende att testa sin hörsel. 
Då den boende inte hör bra, blir dialogen med läkare, sjuksköterska och vårdpersonal, inte alltid av 
god kvalitet. Detta kan leda till att den personen får fel diagnos, och även svårt med sociala kontakter 
med de övriga på boendet. Detta kan lösas genom att hörselinstruktör/annan personal på boendet 
genomför preliminär hörseltest med hjälp av t.ex. Hrf’s app på boende på äldreboendet och i 
hemtjänsten, och därefter om så erfordras ser till att personen i fråga får en ordinär hörseltest hos 
audionom.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att Hrf verkar för att hörselinstruktör/annan personal får genomföra på alla som bor på äldreboende 
och i hemtjänsten, preliminär hörseltest med hjälp av t.ex. Hrf’s app.  

Roland Hedman  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 501  
Hörselnedsättning är mycket vanligt bland äldre. Mer än var tredje person mellan 65-74 år har 
hörselnedsättning – och nästan 60 procent av alla över 85 år. Kommunikationsproblemen kommer 
alltså ofta just i de åldrar då det sociala livet förändras för många. Vi går i pension och lämnar 
arbetslivet, och samtidigt blir det svårare att prata med familj och vänner i telefon, på middagar och 
andra tillfällen då flera pratar samtidigt. 
Kommunikation är viktigt för alla människors trygghet. I situationer då vi behöver vård och omsorg är 
det särskilt viktigt att det är enkelt att ta del av information och kommunicera, både med 
vårdpersonal och närstående. 
Det är viktigt att alla verksamheter som bedriver vård och omsorg har rutiner för att säkerställa 
hörselskadades kommunikation och delaktighet. En del i det är att upptäcka hörselnedsättning hos 
patienter och boende, till exempel med hjälp av HRFs Hörseltestaren, som motionären föreslår. 
Hörseltestaren är ett tal-i-brus-test framtaget HRF i samarbete med Forskningsinstitutet Hörselbron. 
Det är ett vetenskapligt validerat test, baserat på forskning från Karolinska Institutet. Metoden är 
beprövad och har länge använts inom hörselvården både i Sverige och internationellt. HRF har under 
många år arbetat med att göra Hörseltestaren synlig och användbar, till exempel i samband med 
Hörselveckan. Förbundsstyrelsen har dessutom skrivit in ett nytt mål skrivs i det Intressepolitiska 
programmet under avsnittet Hörselvård: Att ansvarig myndighet tar fram rekommendationer om ett 
nationellt screeningprogram för tidig upptäckt av hörselnedsättning.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 501 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 501 besvarad 
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14.44 Motion 502 – Kommunikationssystem på konferensanläggningar 
Stockholms län 

Motivering  
Tillgången till fungerande kommunikationssystem för hörselskadade är inte så god som den borde 
vara på konferensanläggningarna i landet. Då vi frågat efter hörslinga/T-slinga vid olika konferenser 
har vi ofta mötts av stor okunnighet och ibland av nonchalans. 
Vi har därför mejlat några av konferensanläggningarnas huvudkontor för att undersöka 
koncernledningarnas inställning till och beredskap med hörslinga på sina konferensanläggningar. Två 
exempel på svar vi fått är ”Kontakt behöver tas med varje enskilt hotell” och ”Hörslinga är inget som 
vi har som standard”. 
Även om anläggningarnas hemsidor ofta lovar att konferenslokalerna är försedda med modern 
utrustning och teknik framstår koncernledningarnas informationsbrist påtaglig. 
Dagens lagstiftning kräver endast hörselteknik i lokaler som rymmer fler än 50 personer. Detta är en 
hög gräns, vilket gör att många rum blir utan teknik. 
Vi finner det angeläget att HRF verkar för att uppmärksamma de stora hotell- och 
konferenskoncernerna på vikten av/kravet på hörslinga i konferenslokaler, stora som små. Detta bör 
man göra dels genom möten med koncernerna där man träffar en överenskommelse i frågan och 
dels genom att sammanställa ett kortfattat informationsmaterial om vikten av/kravet på hörslinga i 
konferenslokaler. 
Med hjälp av ett informationsmaterial riktat till de stora hotell- och konferenskoncernerna kan HRF 
uppmärksamma dessa (och i förlängningen de enskilda konferensanläggningarna) på kravet på god 
ljudmiljö och tillgång till hörslinga. Informationsmaterialet bör innehålla information om gällande 
lagstiftning kring allmänna samlingslokaler samt information om diskrimineringslagen. Vi anser också 
att HRF bör sammanställa en mer kortfattad broschyr i smidigt format, med information om 
hörslingor som enskilda medlemmar kan använda vid kontakt med konferensanläggningar. På så sätt 
skapas möjlighet att bidra till direkt lokal påverkan med hjälp av smart information. HRF bör även 
verka för att byggnadsreglerna i BBR 3:145 ändras. Att ett rum ska rymma fler än 50 personer för att 
hörselteknik ska krävas är en för högt satt gräns. HRF bör verka för en ändring av detta.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att Hörselskadades Riksförbund initierar möten med de stora hotell- och konferenskoncernerna för 
att träffa en överenskommelse om att tillhandahålla slingor i alla konferenslokaler 
att Hörselskadades Riksförbund tar fram ett informationsmaterial för distribution till 
koncernledningar, samt en ”plånboksstor” broschyr att användas av smarta medlemmar 
att Hörselskadades Riksförbund verkar för att byggnadsreglerna i BBR 3:145 ändras och att den 
nuvarande gränsen, rum som rymmer minst 50 personer, ändras.  

HRF Tyresö-Haninge 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 502  
Tillgången till teleslingor/liknande hörhjälpmedel är generellt sett mycket dålig i konferenslokaler 
runt om i landet. När en anläggning lovar att man har ”all modern teknik” så glömmer man oftast 
bort teleslingan – eller saknar helt kunskapen. 
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I samband med att HRF 2018 på nationell nivå drog igång projektet Slingkollen, formulerades ett 
antal krav till Boverket när det gäller ändringar av regelverket, bland annat att kravet på 50 personer 
var för högt satt och att krav på slinga inte bara skulle gälla vid ny- eller ombyggnad. HRF har sedan 
lämnat ett modifierat förslag till Boverket, om att krav på teleslinga/liknande ska gälla för alla lokaler 
som har en ljudförstärkning i någon form. På så vis kommer man bort från krav på rumsstorlek och 
vinner även att teleslingan på ett naturligt sätt ingår som en del av en samlad ljudinstallation. Från 
Boverkets sida ansåg man att det var ett konstruktivt förslag som kunde komma att tas vidare, men 
att verket för närvarande har i uppdrag att förenkla byggreglerna och därför är mycket restriktiva 
med eventuella ändringar/tillägg. 
Som en del av arbetet med Slingkollen har HRF träffat organisationerna i teaterbranschen och 
Bygdegårdarnas förbund. Att också träffa konferensbranschens organisationer ligger väl i linje med 
arbetet med Slingkollen. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. Men förbundet kommer att ha med sig de frågor som tas upp i 
motionen i den fortlöpande dialogen med berörda beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor 
som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska program.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå att-sats 1  
att anse att-sats 2 besvarad  
att anse att-sats 3 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att avslå att-sats 1  
att anse att-sats 2 besvarad  
att anse att-sats 3 besvarad 
 
 
14.45 Motion 503 – Hörselslingor  
Umeå 

Motivering  
Nuvarande lagstiftning om skyldighet att installera teleslinga i offentlig lokal eller samlingslokal som 
rymmer 50 personer eller mer behöver skärpas med vitesförläggande. Dessutom bör den gälla vid 
färre personer än nuvarande 50, eller för lokal som kräver mikrofonutrustning för att normalhörande 
skall höra.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att krav på teleslinga förses med vitesförläggande att teleslinga ska finnas i lokal som kräver 
mikrofonutrustning för att normalhörande skall höra  
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Lars Hetta  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-11, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 503  
I samband med att HRF 2018 på nationell nivå drog igång projektet Slingkollen, formulerades ett 
antal krav till Boverket när det gäller ändringar av regelverket, bland annat att kravet på 50 personer 
var för högt satt och att krav på slinga inte bara skulle gälla vid ny- eller ombyggnad. HRF har senare 
lämnat ett modifierat förslag till Boverket, om att krav på teleslinga/liknande ska gälla för alla lokaler 
som har en ljudförstärkning i någon form. På så vis kommer man bort från krav på rumsstorlek och 
vinner även att teleslingan på ett naturligt sätt ingår som en del av en samlad ljudinstallation. Från 
Boverkets sida ansågs att det var ett konstruktivt förslag som kunde komma att tas vidare, men att 
verket för närvarande har i uppdrag att förenkla byggreglerna och därför är mycket restriktiva med 
eventuella ändringar/tillägg. Genom förslaget till Boverket är motionärens andra att-sats redan 
hanterad. 
När det gäller krav på vitesföreläggande så har kommunens byggnadsnämnd möjlighet att ställa krav 
på efterlevnad av byggreglerna om teleslinga, och om detta inte efterlevs kan kommunen utfärda 
vite.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 503 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 503 besvarad 
 
 
14.46 Motion 504 – Regelbundna utbildningar i slingteknik  
Östergötland  

Motivering  
Under 2018 lanserades Slingkollen, som syftade till att uppmuntra föreningarna att inventera slingor, 
dels om det finns slingor i lokaler och dels om befintliga slingor fungerar. I samband med detta 
genomfördes också utbildningar i slingteknik samt utbildningar av slingkollstödjare. 
Slingkollen är mycket viktig och angelägen, men det är också viktigt att värna om en fortsättning. 
Många föreningar är väldigt sårbara, eftersom verksamheten ofta bygger på enstaka eldsjälar, varav 
många i hög ålder. Om någon slutar, måste man säkerställa att det finns någon som kan ta vid, så inte 
verksamheten upphör. 
Kunskap om slingor är härvid inget undantag. 
För att bevara kontinuiteten, vill vi se regelbundna satsningar på slingutbildningar. De kan vara av 
olika typ, exempelvis rena nybörjarkurser eller repetitions- och fördjupningskurser.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet regelbundet genomför olika typer av slingutbildningar.  

Marianne Eriksson  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 504 
Fungerande teleslingor är en viktig fråga för Sveriges hörselskadade. Ett antal föreningar runt om i 
landet har under lång tid drivit egna projekt för att kolla teleslingor och sedan 2018 har Slingkollen 
varit ett prioriterat projekt på nationell nivå. Över 250 medlemmar från fler än 100 föreningar har 
deltagit i den nationella utbildningsinsatsen, som huvudsakligen genomfördes 2018. Under 2020 har 
löpande informationsinsatser genomförts, och distrikten har möjlighet att få stöd av förbundskansliet 
för fortsatta utbildningsinsatser under 2021. Rådande Coronapandemi påverkar möjligheterna att 
arrangera Slingkollar och HRF kommer arbeta för att fysiska utbildningar ska genomföras så snart det 
är möjligt. Eventuellt kommer det även bli aktuellt att arrangera Slingkollsutbildningar på distans 
under kongressperioden. 
Förbundsstyrelsens bedömning är att de insatser som görs och har gjorts har lagt en bra grund för att 
distrikt och föreningar med mer begränsat stöd från förbundet kan fortsätta arbeta med Slingkollen 
under den kommande kongressperioden. Distrikt och föreningar som har en väl fungerande 
slingkollsverksamhet kan på olika sätt dela med sig av sina kunskaper till andra delar av 
organisationen. I förslaget till prioriterade områden 2022-2025 har vi bedömt att det inte finns 
utrymme för en större utbildningssatsning på slingutbildningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 504 
 
Deltog i debatten 
Marianne Eriksson, Linköping  
Eivor Johansson, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Marianne Eriksson, Linköping, yrkade bifall till motion 504 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 504 
 
 
14.47 Motion 505 – Regionala ambulerande hörseltekniker  
Skåne  

Motivering  
Slingor och olika former av hörselteknisk utrustning fungerar ofta rätt dåligt i offentliga miljöer. 
Samtidigt accelererar utvecklingen av nya sätt att förstärka och förbättra ljudbilden. Här skulle 
välutbildade ambulerande hörseltekniker kunna göra stor nytta. De skulle samspela med 
föreningarnas slinggrupper och med privata aktörer på ett vitaliserande vis. 

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF ska arbeta för införandet av ambulerande hörseltekniker på regional nivå. 
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Mats Borglund 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 505  
Förbundets nationella satsning på Slingkollen under föregående kongressperiod visar att det finns ett 
stort behov av att både installera och hålla teleslingor kontinuerligt kontrollerade. De har en viktig 
funktion för att få hörselsmart utformade lokaler för landets alla hörapparatanvändare. Samtidigt 
finns det, som motionären anför, ny teknik som kommer att kunna användas i framtiden och det 
behövs kunskap om både slingor och ny teknik. 
Vi anser att det finns flera sätt att främja hörselsmart utformning av lokaler, inte minst HRFs egna 
arbete med Slingkollen. Vi uppfattar att motionären vill att regionerna tar ansvar för ambulerande 
hörseltekniker som ska samverka med HRF-föreningarnas slinggrupper och privata initiativ. Det finns 
tillgänglighetskonsulter, privata företag som står för kompetens när det gäller tillgängliga lokaler. Vår 
erfarenhet är dock att ytterst få av dessa konsulter har den kompetens som efterfrågas här.  
Förbundsstyrelsen tycker att motionärens förslag är en tilltalande tanke, men vi kan inte se att det är 
en framkomlig väg om inte lagstiftningen ändras. Enligt bygglagstiftningen ska lokaler vara 
tillgängliga. Det är byggherren som ansvarar för att en lokal byggs enligt lagstiftningen och 
kommunen utövar tillsyn genom sitt bygglovsförfarande. När en lokal tas i bruk är det lokalägaren 
som ansvarar för att lokalen är tillgänglig. I vissa fall är även den som bedriver verksamhet i lokalen 
ansvarig för tillgängligheten. Regionerna saknar helt ansvar för lokalers tillgänglighet, förutom i de 
lokaler som de själva äger och bedriver verksamhet i. Vår bedömning är att det är en helt 
oframkomlig väg att driva krav på att regionerna skulle ha ett uppdrag för att främja tillgängligheten i 
lokaler som motionären föreslår.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 505 
 
Kongressen beslutade  
att avslå motion 505 
 
 
14.48 Motion 506 – "Lathund för förändringsarbete" 
Örebro  

Motivering  
Föreningarnas arbete för ökad tillgänglighet skulle underlättas och effektiviseras med fortlöpande 
information från förbundet i en " lathund " om de legala regelverk som finns inom olika områden. 
Det kan gälla för oss relevanta delar av Plan- och bygglagen, citat ur lagtexten med BBR-nummer, 
normer för teleslingor, akustiska riktvärden och en hel del övrigt. 
När man som representant för sin förening sitter i olika sammanträden dyker det ofta upp nya frågor 
som man inte kan vara förberedd på. Då är det bra om man kan styrka sina yrkanden med 
hänvisningar till gällande lagar, förordningar och rekommendationer. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
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att under 2020 utarbeta, och därefter kontinuerligt uppdatera, en "lathund" om relevanta regelverk 
m m till stöd för föreningarnas arbete för ökad tillgänglighet.  

Bernt Dahlén 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-19, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 506  
Förbundsstyrelsen tycker att det är en viktig fråga att förbundet kan ge råd och stöd om hur vi kan 
uppnå bra hörtillgänglighet och hörselsmart utformning av lokaler. I samband med projektet 
Slingkollen arbetade vi därför fram olika material som vi uppfattar att motionären efterfrågar som är 
samlade på Hörnet och på Hörsellinjens webbplats. Det finns bland annat faktablad för lagar och 
regler för teleslingor med hänvisningar till plan- och bygglagen med medföljande regelverk och 
hänvisningar till konkreta paragrafer. Det finns faktablad om ljudmiljö, tips om hur man utformar 
tillgängliga lokaler, skyltning med mera. Dessa råd och tips kan användas av såväl föreningar som 
lokalägare och verksamhetsansvariga till lokaler. Föreningar kan dessutom alltid ta hjälp av förbundet 
för vidare råd och stöd om hur de ska driva frågor om tillgänglighet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 506 besvarad 
 
Deltog i debatten 
Susanna Ahlström, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Robert Branting, Örebro, yrkade bifall till motionen 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 506 besvarad 
 
 
14.49 Motion 507 – Fungerande larmanordning för alla på hotell  
Västerås  

Motivering  
Att bo säkert på hotell är allas rättighet oavsett funktionsnedsättning. Många hotell har fungerande 
larmanordningar men långt ifrån alla. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF:s förbundsstyrelse arbetar idogt för att ALLA hotell och dylika anordningar med 
övernattningsmöjligheter har väl fungerande alarmsystem som kan uppfattas av alla som vistas i 
huset.  

Inger Ohlsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-09, som beslutade att bifalla motionen. 
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Förbundsstyrelsens yttranden över motion 507 
Svenska regler för larmanordningar har allvarliga brister. Förbundsstyrelsen har i förslaget till 
intressepolitiskt program skrivit in att utrymningslarm alltid ska bestå av såväl ljud som ljus-signal, 
och att det på hotell och liknande även ska finnas taktila larm. Dessa krav har framförts till Boverket, 
än så länge utan konkret resultat.  
I dagens regelverk gäller krav på ljuslarm (ljusblixtar) bara i publika lokaler där personer kan vistas 
ensamma, ofta tolkat som att det bara gäller publika toalettutrymmen. För hotell och liknande finns 
en skrivning om att det bör finnas möjlighet att låna vibrerande larmdon, något vissa hotellkedjor 
erbjuder. 
I pågående internationella standardiseringsarbeten om tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö 
(EN 17210 på EU-nivå och ISO 21542 på global nivå) har HRF tillsammans med andra fått in 
skrivningar att larm alltid ska ges med såväl ljud som ljus. Dessa standarder är dock bara vägledande, 
inte tvingande. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen.   
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. Men förbundet kommer att ha med sig de frågor som tas upp i 
motionen i den fortlöpande dialogen med berörda beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor 
som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska program. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 507 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 507 
 
 

14.50 Motion 508 – Hörbarhet på teatern 
Örebro 

Motivering 
Enligt den nationella funktionshinderpolitiken gäller för oss med hörselskada rättigheten att, på lika 
villkor som alla andra, kunna ta del av kulturlivet och då bland annat av föreställningar på statliga, 
regionala och privata teatrar. Här krävs ofta förbättringar då det gäller hörbarheten. 
I större offentliga lokaler gäller att teleslinga ska finnas. Av statliga Kulturrådet, med uppdrag från 
regeringen bl a att "främja allas möjligheter till kulturupplevelser" ställs krav på teleslinga för att 
ekonomiskt bidrag ska kunna beviljas. 
På teatrar finns ofta slinga installerad enligt lagens krav men vi hörselskadade kan ändå inte 
tillgodogöra oss vad som sägs p g a att mikrofonerna och mikrofontekniken inte är optimala. Det är 
väl känt att korta talavstånd - den som talar ska ha ha mikrofonen så nära munnen som möjligt - ger 
bästa ljudkvalitet. Rundupptagande, takhängda mikrofoner är däremot inte bra ur hörselperspektiv 
och gör att vi får svårt att uppfatta tal. 
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Som skäl till att s k kindmikrofoner inte används anförs ofta att de vid varje föreställning kräver 
särskild ljudtekniker och att den kostnaden inte kan täckas i teaterns budget. Diskrimineringslagen 
säger att den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att 
verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vi menar att skäliga 
åtgärder för teatrar är en i praktiken fungerande teleslinga och en fungerande mikrofonteknik. Utan 
mikrofon nära den som talar är föreställningarna inte tillgängliga för oss. 
Möjlighet finns att hos Boverket ansöka om bidrag till installation av slinga. Om en adekvat 
mikrofonteknik innebär ökade kostnader för arrangören bör möjlighet skapas, t ex hos Kulturrådet, 
att beviljas ekonomiskt stöd även för detta. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF verkar för att Kulturrådet i sin bidragsgivning gör det möjligt för teatrar att genom teknikstöd 
kunna erbjuda fullgod hörbarhet vid teaterns föreställningar. 

Birgitta Svensson 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-25, som beslutade att bifalla motionen 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 508  
Teleslinga eller liknande hjälpmedel är ofta en förutsättning för att hörselskadade ska kunna ta del av 
teaterföreställningar. Men, som motionären skriver, så måste slingan kompletteras med bra 
mikrofonteknik. HRF har i tidigare samtal och en träff under 2019 med teaterbranschens 
organisationer, där också Kulturrådet deltog, lyft frågan om användning av kindmikrofoner och även 
tagit fram ett faktablad om att höra på teatern. Tyvärr finns från såväl regissörs- som skådespelarhåll 
ett motstånd mot att använda kindmikrofon, men över tid har det ändå blivit något vanligare. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen.  Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra 
prioriterade områden för den kommande kongressperioden. Att på detta sätt kraftsamla kring några 
utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få genomslag och uppnå resultat. Men förbundet 
kommer att ha med sig de frågor som tas upp i motionen i den fortlöpande dialogen med berörda 
beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska 
program. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 508 
 
Deltog i debatten 
Susanna Ahlström, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Robert Branting, Örebro, yrkade bifall till motionen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 508 
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14. 51 Motion 509 – Ljudmiljösimulatorns stora möjligheter att konkretisera ett osynligt 
funktionshinder  
Medlemsmotion 

Motivering 
Jag önskar att ljudmiljösimulationer används i större utsträckning än idag för att samhälle, stat, 
regioner, kommuner, företag, enskilda personer och organisationer skall få upp ögonen för oss 
hörselskadade, vi som beräknas av SCB vara 1,5 miljon personer med hörselnedsättning i varierande 
grad. Detta för att vi så långt möjligt ska få ett hörbart samhälle, ett hörselsmart och tillgängligt 
samhälle. 
Det fina med ljudmiljösimulatorer är att dessa mycket konkret visar så att den hörande får uppleva 
något av de problem som vi hörselskadade upplever i vår vardag, på jobbet, i skolundervisning, i 
förskola, som t ex lärare i barngrupper, under resor, hemma, etcetera. 
Konceptet med ljudmiljösimulatorer bör utvecklas och stärkas i Sverige. Viktiga partners att tänka på 
i sammanhanget är byggnads- och stadsarkitekter, byggherrar och beställarna av offentliga 
byggnationer.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att HRF verkar för att sprida kunskap om ljudmiljösimulatorer i Sverige 
att HRF verkar för att ljudmiljösimulatorer används av så många privata och offentliga aktörer och 
verksamheter som möjligt 
att HRF verkar för att konceptet med ljudmiljösimulatorer utvecklas och stärks i Sverige  

Björn Sonesson 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 509  
HRFs ljudmiljösimulator togs fram i samband med vår ljudmiljökampanj 2010-2011. Dessa ljudfiler är 
inte en vetenskapligt exakt återgivning av hur det låter i olika ljudmiljöer med och utan hjälpmedel, 
utan en ungefärlig illustration. Som sådan är den mycket effektiv och ger ofta en stark aha-
upplevelse. 
HRF har sedan flera år tillbaka haft planer på att utveckla ett nytt pedagogiskt verktyg på webben, 
som bygger på samma idé som ljudsimulatorn. Tanken är att ge en upplevelse av hur det är att ”höra 
hörselskadat”. Besökare ska kunna ta del av olika korta filmklipp och välja att lyssna på hur dessa 
låter med olika typer av hörselnedsättningar, med och utan hörapparat och i vissa fall också med och 
utan teleslinga. 
Att skapa trovärdiga hörselsimuleringar i den omfattningen kräver ganska stora insatser, därför har 
detta inte blivit verklighet än. Men nu finns planer på att utveckla detta inom ramen för ett planerat 
projekt om hörselsmart upplysning. 
Förbundsstyrelsen tror att planerna på en webbsida där det går att ”höra hörselskadat” uppnår det 
motionären efterfrågar – och en hel del mer. När en sådan webb kan förverkligas kommer den att 
komma till god användning ute i hela landet – inom HRF, på företag, myndigheter, i kursverksamhet 
och, inte minst, hos enskilda hörselskadade som vill förklara sin situation för familj och vänner. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 509 
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Deltog i debatten 
Eva Lindmark Solna-Sundbyberg 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro  
Susanna Ahlström, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Eva Lindmark Solna-Sundbyberg, yrkade bifall till motionen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 509 
 
 
14.52 Motion 510 – Trygga behovet av tolkar nu och i framtiden  
Skåne 

Motivering  
Tolkarna är mycket viktiga för att människor med syn- och hörselnedsättning ska kunna ha en värdig 
vardag och delta aktivt på samhällsarenan, samtidigt är tolkyrket inget man självklart väljer. En möjlig 
orsak är de låga lönerna. Det finns därför en risk för tolkbrist, att man inte får det stöd man behöver i 
samband med en föreläsning, ett möte eller liknande. Detta måste belysas liksom att man måste 
arbeta för att göra tolkutbildningen och tolkyrket mer attraktivt att välja. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF arbetar för att trygga behovet av tolkar.  

Mats Borglund 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-12-15, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 510 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionärens att det är viktigt att arbeta för att trygga behovet av 
tolkar. Vi har uttryckt det på ett tydligt sätt i förslaget till intressepolitiskt program, avsnitt 
Hörselsmart utformning:  
“att det finns en allmän, samhällsfinansierad tolkservice med nationell samordning, som gör att 
hörselskadade i hela landet kan vända sig till ett och samma ställe för att få tillgång till skrivtolkning, 
teckenspråkstolkning och tolkning med tecken som stöd (TSS) för livets alla situationer.”  
Enligt en relativt nyligen publicerad rapport från Fellingsbro folkhögskola, som är en av tre 
tolkutbildningsanordnare i Sverige, framgår det att tolkyrket brottas med låg attraktionskraft och 
bland annat låga ingångslöner i yrket (Kartläggning minskat söktryck till teckenspråks- och 
dövblindtolkutbildning – en nationell studie (2020)). Det finns också enligt rapporten en risk för 
tolkbrist i framtiden. 
Detta har HRF framfört till den statliga tolktjänstutredningen som tillsattes under förra året 
(Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet, dir 2020:79). Tolktjänstutredningen kommer att 
lägga sina förslag i början av 2022. HRF är aktiva i tolktjänstutredningen och har bland annat en 
utsedd expert i utredningen och deltar i regelbundna samråd med utredaren. Vi kommer att under 
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2021 fortsätta att driva för hörselskadade viktiga frågor som har med tolktjänsten och tillgången på 
tolkar att göra. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen.  
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. Men förbundet kommer att ha med sig de frågor som tas upp i 
motionen i den fortlöpande dialogen med berörda beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor 
som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska program. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 510 
 
Deltog i debatten 
Barbro Prästbacka, Västra Götaland  
Harry Eriksson, Vänersborg-Trollhättan med omnejd  
Monika Steorn, valberedningsutskottet 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 510 
 
 
14.53 Motionerna 511-513, behandlades i en punkt 

Motion 511 – Lagstifta om obligatorisk akustikkontroll i skolor och förskolor 
Västerås 

Motivering 
Hur medvetna är vi vuxna om akustikens kvalité i barns och ungas lärmiljöer? Att elever inte kan 
koncentrera sig, känner sig utanför, drabbas av tinnitus, har huvudvärk vid dagens slut och är trötta, 
hur ofta tillskrivs detta en dålig ljudmiljö? 
Hur många vet att elevers skolresultat blir sämre när lärare spänner rösten för att bli hörda och 
därmed blir hesa? 
Boverkets minimikrav på ljudklass C uppfylls inte i 70% av Sveriges skolor! För elever med 
hörselskador borde ljudklass A gälla för att man ska ha samma förutsättningar som normalhörande 
elever att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Endast 20% av de svenska skolorna har ett 
acceptabelt bakgrundsbuller och en acceptabel efterklangstid i klassrummen! Uppgifterna kommer 
från en rapport som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sammanställde från ett stort antal 
skolor i Stockholms län 2013. Uppgifterna finns med i en statlig utredning: SOU 2016:46. 
Elever med hörselskador, elever som ska lära sig svenska i det nya hemlandet och elever med 
koncentrationssvårigheter har det betydligt svårare att lära sig än övriga i den svenska skolan. Ny 
teknik som hjälper elever med hörselskador utvecklas hela tiden, men det ställs inga nya krav på 
byggnaderna! 
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Ljudmiljön har stor påverkan på elevers inlärning och barn är känsligare än vuxna. Språkutvecklingen 
är färdig först i de övre tonåren. För elever med annan språkbakgrund har det svenska språket inte 
samma stabilitet i hjärnan som det egna modersmålet. Precis som för elever med hörselnedsättning 
får de svårare att gissa rätt på ett budskap som är ofullständigt på grund av bakgrundsbuller. 
Grupparbete med flera grupper i klassrummet är förkastligt för elever med hörselskador. När man 
måste koncentrera sig på en röst i sorlet går det åt en massa energi som gör att eleven lär sig mindre. 
Därmed minskar möjligheten att bearbeta det man har hört och spara det i långtidsminnet. 
Utifrån vad forskare och experter säger om skolans ljudmiljö arbetar redan HRF för att få till 
obligatoriska akustikkontroller i de svenska skolorna. Ventilationskontroller i våra skolor är 
lagstadgade. Men ljudet mäts bara utifrån anläggningarnas ljudnivåer. För övriga bullerkällor har 
rektor ansvar för mätningar men här finns ingen styrning och kunskaperna om ljudnivåer och dess 
konsekvenser är i många fall låga. 
Det finns ett dubbelfel med ljudmiljön i skolorna. Reglerna är otillräckliga och följs dessutom inte! 
Mycket kan göras för att sänka ljudnivån i förskolor och skolor: Absorberande material som 
akustikplattor rätt placerade i tak och bakre väggar, gardiner och mjuka golv kortar efterklangstiden i 
rummet. Bänkar utan lock och med mjukare skiva, doppskor på bords- och stolsben, en bättre 
taldisciplin i klassrummet och elevmikrofoner underlättar för elever med hörselproblem men också 
för alla andra elever i klassen.  
Skollagen är tydlig vad gäller barns rättigheter i skolan: 

utveckling för att utifrån sina behov och förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Utgångspunkten för att elever ska få möjlighet att nå målen för utbildningen är att 
särskilt stöd ges till elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen” 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att med stöd av ovanstående yrkas att HRF:s förbundsstyrelse på lämpligt sätt gör förnyade 
ansträngningar att påverka regering och riksdag att lagstifta om obligatoriska akustikkontroller i 
skolor och förskolor i likhet med de ventilationskontroller som redan är lagstadgade 

Elisabet Fridén 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-09, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 511 
Samma yttrande som motionerna 512 och 513. Se yttrandet under motion 513. 
 
 

Motion 512 – Påverkan skolans ljudmiljö 
Strängnäs 

Motivering 
HRF kan göra skillnad när det gäller skolans ljudmiljö. 
En bra ljudmiljö i skolan är av avgörande betydelse för inlärning, god social samvaro och god 
arbetsmiljö för lärare och elever. Tyvärr lever många skollokaler idag inte upp till det kravet. I 
nybyggda eller nyrenoverade skolor krävs ljudklass C, enligt Boverkets regler. Det är helt otillräckligt 
för elever med nedsatt hörsel, men också för elever med koncentrationssvårigheter, dyslexi eller som 
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har annat modersmål än svenska. Och många, kanske flertalet, äldre skollokaler lever inte ens upp till 
krav på ljudklass C. 
Resultatet blir ofta den negativa ”ljudspiral” så många lärare väl känner till. När dålig akustik skapar 
en störande ljudmatta höjer lärare och elever rösten för att höras. Med påföljd att 
taluppfattbarheten försämras ytterligare. Och när elever tvingas använda en allt större del av 
hjärnans kortminne för att höra minns de allt mindre av vad de hörde! Samtidigt blir koncentrationen 
sämre och lärare utsätts för stress, trötthet och utmattning. 
HRF kan bidra till att elever och lärare kan verka i en bra ljudmiljö. Vår förening, HRF i Strängnäs, har 
genom skrivelser, uppvaktningar och med bistånd av de lokala skolfacken fått kommunen att 
genomföra en inventering av ljudmiljön i samtliga kommunala skolor. Inventeringen gjordes av ett 
kvalificerat akustikföretag och visade på en rad brister i de akustiska förhållandena. Resultaten har 
också sammanställts och redovisats för kommunens Funktionshindersråd. Därefter har kommunen 
genomfört investeringar för 2,4 miljoner kronor i åtgärder för bättre ljudmiljö i skolan. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF-förbundet framöver ska fästa politikers och myndigheters uppmärksamhet på brister i 
skolans ljudmiljö och de negativa konsekvenser detta får samt ställa konkreta krav på skärpning av 
relevanta regelverk. 
att HRF-förbundet utarbetar ett fakta- och påverkansmaterial som kan användas av enskilda 
personer, HRF-föreningar, fackliga organisationer och andra som lokalt vill agera för bättre ljudmiljö i 
skolan. 

Britta Lundén 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2021-01-12, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 512 
Samma yttrande som motionerna 512 och 513. Se yttrandet under motion 513. 
 
 
Motion 513 – Ljudmiljön i centrum för ett hörselsmart lärande  
Skåne 

Motivering  
Skolornas ljudmiljö behöver bli bättre och vid renovering, tillbyggnad och nybyggen måste 
ljudmiljötänket finnas med som en naturlig del i hela processen. Detta kommer alla till godo och 
förbättrar lärandet för såväl hörande som de med hörselnedsättning.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta att HRF åter ska arbeta för en Hörselsmart ljudmiljö i skolorna.  

Mats Borglund 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 513 
Samma yttrande som motionerna 511 och 512. 
Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens uppfattning om att den auditiva miljön i skolan är viktig 
och att den har en avgörande betydelse för lärande, delaktighet och kommunikation. HRF har genom 
åren aktivt lyft fram frågan om värdet av god auditiv miljö i skolan. Vi har bland annat framfört krav 
på ljudklass A vid nybyggnation, genomfört kunskapsdagar om ljudmiljö i samverkan med andra 
aktörer och problematiserat höga bullernivåers inverkan på inlärning. 
Att som framförs i motion 511 införa en obligatorisk akustikkontroll, OAK, efter samma modell som 
de obligatoriska ventilationskontroller som redan idag finns i skolan, skulle kunna leda till en markant 
förbättring av skolans ljudmiljö. HRF har i flera sammanhang lyft fram detta förslag, men hittills utan 
resultat.  
Förbundsstyrelsen har lagt förslag till kongressen om fyra prioriterade områden som vårt 
påverkansarbete ska inriktas mot under kommande kongressperiod där ett “Ett hållbart, hörselsmart 
arbetsliv” är ett av de prioriterade områdena. Skolan brukar benämnas som Sveriges största 
arbetsplats och arbetsmiljölagstiftningen gäller både lärare och elever. 
Som en del av vårt intressepolitiska arbete inom arbetslivsområdet kommer vi att arbeta för att god 
ljudmiljö ska vara en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt väcka opinion kring att 
säkerställa god ljudmiljö vid renovering och nybyggnation. Förbundet planerar att ta fram material 
för ett hörselsmart arbetsliv. Materialet kommer att kunna användas för att påverka bland annat 
ljudmiljön i skolan, vilket kommer att gynna såväl lärare som elever. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anse motion 511 besvarad 
att anse motion nummer 512 besvarad 
att anse motion nummer 513 besvarad 
 
Deltog i debatten 
Jessica Olsson, Västerås  
Irene Lernström Karlsson, Strängnäs  
Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Carina Albertsson, förbundsstyrelsen 
Ulf Olsson, Stockholm  
Mattias Lundekvam, förbundsordförande  
Barbro Prästbacka, Västra Götaland  
 
Yrkande i debatten 
Jessica Olsson, Västerås, yrkade bifall till motion 511. 
Irene Lernström Karlsson, Strängnäs, yrkade bifall till att sats 1 i motion 512 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion 511 besvarad 
att anse motion nummer 512 besvarad 
att anse motion nummer 513 besvarad 
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14.54 Motionerna 514-515, behandlades i en punkt 

Motion 514 – Öka satsningen på Hörselsmarta skolor  
Skåne  

Motivering  
I Sverige finns idag endast ett fåtal Hörselsmarta skolor där elever med hörselnedsättning får 
möjlighet att delta och utvecklas på samma villkor som normalhörande elever. Tyvärr är efterfrågan 
mycket större än tillgången, möjligheterna till plats ojämlik, varför många inte får den Hörselsmarta 
skolmiljö eller det stöd de behöver. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF arbetar för att det blir fler Hörselsmarta skolor och en mer jämlik fördelning av platser och 
möjligheter. 

Mats Borglund 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-12-15, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 514  
Samma yttrande som motion 515. Se yttrandet under motion 515. 
 
 
Motion 515 – Värna rätten att välja en Hörselsmart skola  
Skåne  

Motivering  
Idag råder skillnader i det ekonomiska stödet till statliga och kommunala hörselskolor där 
hemkommunerna får betala för elevernas skolresa, något som gör det mycket svårare att välja den 
skola som är lämpligast med tanke på funktionsnedsättningen.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF arbetar för att alla hörselskolor får ett likvärdigt stöd. 

Mats Borglund 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 515  
Samma yttrande som motion 514.  
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att alla hörselskadade elever ska ges möjlighet 
till likvärdigt stöd och likvärdig utbildning. Vi anser att alla hörselskadade ska ha rätt att välja den 
utbildningsform som fungerar bäst för den enskilde. HRF har genom åren arbetat för nationell 
samordning och regionala resurscentra som ser till att alla hörselskadade och döva elever får bra 
skolgång när det gäller hörteknik, ljudmiljö, pedagogik, teckenspråk, möjlighet att träffa andra 
hörselskadade med mera. Då det är svårt för kommunerna att göra alla de anpassningar som krävs 
och för att kunna utveckla och upprätthålla kompetensen i skolan behövs regional samordning för att 
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skapa gemensamma hörselsmarta lösningar, över kommungränserna. Detta har HRF drivit politiskt 
under lång tid i samtal med offentliga utredningar, olika skolmyndigheter och regeringsföreträdare 
och vår avsikt är att fortsätta driva den linjen. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. Men förbundet kommer att ha med sig de frågor som tas upp i 
motionen i den fortlöpande dialogen med berörda beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor 
som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska program.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 514 
att avslå motion nummer 515 
 
Deltog i debatten 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Carina Albertsson, förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 514 
att avslå motion nummer 515 
 
 
14.55 Motion 516 – Förbättra språkutbildningen för invandrare med tanke på hörselskadade 
Västmanland  

Motivering  
Tänk på de hörselskadade inom vård och omsorg. 
Förstärkt språkutbildning för vårdpersonal med annan språkbakgrund har fått ökad aktualitet idag i 
samband med coronans härjningar på våra äldreboenden och då många äldre tagits in till 
intensivvård på sjukhusen. 
I många regioner i Sverige har man avtal med Lärcentrum som utbildar vårdpersonal med 
invandrarbakgrund i vårdsvenska. Om detta utnyttjas i den grad som behövs, vet vi inte. 
Verksamheternas bedömningar av behoven kan ifrågasättas. Sommaren 2020 tog Svenska Dagbladet 
upp det stora problemet med språkbrister hos vårdpersonal. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) 
har i flera år varnat för bristande svenskkunskaper hos vårdpersonal. Detta har nu aktualiserats i 
samband med coronapandemin där IVO befarar att språkproblemen varit en riskfaktor. 
HRF i Västmanland har sedan tidigare oroat sig för detta problem då många seniorer med hemtjänst 
eller på äldreboenden har nedsatt hörsel och svårt att uppfatta vad personal med annan 
språkbakgrund säger. 
Efter att vi på nära håll följt SFI-undervisningen, förvånas vi inte över att många av våra invandrare 
har svårigheter med det svenska språket. Bra läroböcker, fokus på grammatik och relativt många 
veckotimmar tar inte bort den stora bristen på att få öva sig att tala svenska. Det är här som 
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vårdpersonalens bristande språkförmåga visar sig, men även att uttrycka sig i skrift. Invandrare med 
akademisk utbildning får inte börja på en lägre nivå än kurs C. Därmed missar de den mest 
grundläggande delen av sin utbildning! 
Vid övergången till SAS- svenska som andra språk (grundskolesvenska) och Svenska 1,2 och 3 
(gymnasiesvenska) minskar lektionstiden drastiskt och inte heller här får man träna att tala svenska. 
Man borde ha tillgång till språkpraktik ute i samhället parallellt med studierna i svenska. 
Vad gäller coronapandemin kan vi konstatera att det stora inslaget av vårdpersonal med annan 
språkbakgrund har räddat bemanningssituationen i vården! 
Deras engagemang för de sjuka både inom sjukvården och äldreomsorgen har varit beundransvärd! 
Men det svenska samhället har inte utrustat dem tillräckligt språkmässigt. I regeringens 
budgetproposition för 2021 utökar man anslaget till utbildning i vårdsvenska med 31 milj. kronor för 
respektive 2021 och 2022. Det är bra, men det handlar också om att lära sig vanlig svenska med 
svenskt uttal! 
Vi i HRF har förstått att patienter och äldre med hörselskador har farit illa i covid-vården när 
munskydd och visir behövt användas. Även en lätt hörselskadad har behov av avläsning på läpparna! 
Om personal samtidigt talar dålig svenska så är kommunikationen obefintlig! Vi kan bara ana vilken 
ångest detta ger när man är allvarligt sjuk. En IVO-analys av detta problem från coronapandemin är 
önskvärd. Men för våra äldre med hörselskador fortsätter språkförbistringen år in och år ut på våra 
äldreboenden och i hemtjänsten. Vi behöver vårdpersonal också med annan språkbakgrund men 
utrusta dem med mer svenskkunskaper! Med stöd av ovanstående föreslår vi att HRF:s kongress 
beslutar om att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen   

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta  
att påverka regeringsföreträdare att arbeta för att SFI-utbildning, SVA-utbildning och Svenska 1,2 och 
3-utbildningen görs om enligt följande: 
a. inför mer träning att tala svenska i utbildningen.  
b. komplettera studierna med språkpraktik.  
att påverka Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genom att påtala behovet av förstärkt 
språkutbildning för vårdpersonal inom äldreomsorg och sjukvård utifrån äldre hörselskadades behov 
av språkförståelse, så att kommuner och regioner fullt ut utnyttjar de statliga medel som ställs till 
förfogande.  

Elisabet Fridén och Agneta Mellgren 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-10-24, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 516  
Bristande kunskaper hos vård- och omsorgspersonal i för hörselskadade viktiga frågor är ett problem 
som HRF länge och ofta har påtalat. Motionärerna för dock fram en aspekt på detta som HRF hittills 
inte aktivt drivit intressepolitiskt, nämligen bristande kunskaper i kommunikation på svenska hos 
vårdpersonal med utländsk bakgrund. 
Personer födda i andra länder och med annat modersmål än svenska spelar mycket stor roll för att 
svensk sjukvård och äldreomsorg ska fungera. Det är ingen överdrift att säga att delar av vården, inte 
minst i hemtjänsten, helt enkelt inte skulle fungera utan de utlandsföddas arbetsinsatser. Men det 
innebär också att frågor kring språkförbistring behöver tas på allvar. När detta förekommer är det ett 
problem för alla vårdbehövande, men givetvis är problemen extra stora för hörselskadade vars 
kommunikation med vårdpersonal även i andra sammanhang kompliceras av bristande insikt om 
hörselskadades villkor. 
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Goda språkkunskaper i vården är också en facklig fråga. Såväl Vårdförbundet som Kommunal kräver 
att deras medlemmar ska få de kunskaper i svenska som behövs för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter med kvalitet och säkerhet. 
Coronapandemin har visat på betydande brister i äldrevården, men också i sjukvården, och att 
behovet av kompetensutveckling hos personalen är betydande. Det är arbetsgivarnas ansvar att se 
till att nödvändig kompetensutveckling kommer till stånd, och ytterst de politiska beslutsfattarnas 
ansvar att se till att resurser för detta finns i den offentligfinansierade vården. 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att fördjupade kunskaper i kommunikation på 
svenska ska vara en del i en sådan kompetensutveckling där problem med detta finns. Inom ramen 
för en sådan språkutveckling finns också goda möjligheter att ge vårdpersonal viktiga kunskaper i 
hörselkunskap och de särskilda utmaningar som äldre hörselskadade möter i vård och omsorg. 
HRF för löpande diskussioner med politiker och tjänstemän i SKR, i Regeringskansliet och i enskilda 
partier på nationell och regional nivå där behovet av kompetensutveckling i hörselfrågor för 
vårdpersonal finns med. Inom ramen för dessa diskussioner bör HRFs företrädare i framtiden också 
föra fram frågan om bristande färdigheter i kommunikation på svenska. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. Men förbundet kommer att ha med sig de frågor som tas upp i 
motionen i den fortlöpande dialogen med berörda beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor 
som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska program. 
Undervisningen i svenska för invandrare, SFI, har stora brister. HRF har tidigare lyft fram att ingen 
hörselscreening görs och att elever med en hörselnedsättning inte identifieras. Något som allvarligt 
försämrar deras möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. 
Även i detta avseende vill Förbundsstyrelsen lyfta fram behovet av att fokusera HRFs intressepolitiska 
verksamhet på de förslag till prioriterade områden som föreläggs kongressen. 
När SFI kommer upp till diskussion i sammanhang där HRF deltar bör organisationens representanter 
föra fram de synpunkter motionärerna nämner.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 516 
 
Deltog i debatten 
Agneta Mellgren, Arboga  
Johanna Pettersson, Östra Östergötland  
Agneta Österman Lindquist, förbundsstyrelsen  
Barbro Prästbacka, Västra Götaland  
 
Yrkande i debatten 
Agneta Mellgren, Arboga, och Bernd Priemer, Botkyrka – Salem, yrkade bifall till motion 516 
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Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 516 
 
 
14.56 Motion 517 – Förbättra hemsidan HRF  
Föräldraföreningen Kronoberg  

Motivering  
I Sverige föds ca 200 barn med hörselnedsättning/dövhet varje år. 80% av dem går i integrerad 
skolform och de andra går i specialskolor, dvs de flesta barn går i vanliga skolor. I en del kommuner 
finns det hörselpedagoger eller hörselansvariga som har till uppgift att ge råd och stöd till personal 
på kommunens förskolor och skolor, ibland även på gymnasieskolorna. Men det finns inte 
hörselpedagoger i alla kommuner! Det betyder att alla barn med hns inte får det stöd och hjälp de 
har rätt till. Det beror inte på någon ovilja hos pedagogerna utan oftast på en okunskap och tidsbrist 
hos pedagogerna. 
På HRF:s hemsida måste man klicka många gånger för att till slut hamnar på Hörsellinjen, där det står 
många bra tips och råd för barn. Det är mycket text och tar ganska långt tid att läsa och att hitta rätt. 
Man får vara riktigt intresserad för att läsa dem. Pedagoger har ofta tidsbrist. Det är inte bara en elev 
som har särskilda behov i en klass utan oftast finns det flera elever. Vi är därför rädda att våra barn 
glöms bort och inte får det stödet de behöver. 
Vi vill att hemsidan ska uppdateras med små korta filmer på några minuter. Filmerna ska innehålla 
råd och stöd för små barn i förskolan och barn i grundskolan. Det kan gälla hörselstrategier, hur man 
använder hörselteknik i klassrummet eller hur man ska jobba för att få en bra ljudmiljö för barnet. 
Filmerna skulle kunna visas på ett personalmöte i förskola eller skola, så att alla kan få en 
grundkunskap om hur man ska bemöta ett barn med hörselnedsättning på ett enkelt sätt. Men 
filmerna kan även visas för familjen, släkt och vänner. Sidan bör vara översatt till flera språk. Ett 
lysande exempel på en bra hemsida finns hos intressegruppen Attention. Vi tror att många föräldrar 
kommer att använda detta sätt för att hitta sin information och kanske kan även gå med i HRF och på 
det sättet kan det bidra till fler yngre medlemmar och familjer.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att hemsidan ska uppdateras med små korta filmer där aktuell personal på förskola/skola kan hitta 
information hur man bäst bemöter ett barn med hörselnedsättning. Filmerna ska visa vilket stöd 
barnet behöver och vilken ljudmiljö man ska sträva efter. Men även hur det är att vara föräldrar och 
ge sitt stöd till sitt barn i sin hemmamiljö. 

Monica Johnsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 517  
Förbundsstyrelsen instämmer i att HRF ska kunna ge bra råd om vad hörselskadade barn behöver. 
Det är också viktigt att utveckla innehåll och tydlighet på HRFs webbplatser. 
Under 2021 planeras en del anpassningar av struktur och navigation på förbundets faktawebb 
hörsellinjen.se och vår organisationswebb hrf.se. Syftet är framför allt att göra det lättare att hitta 
den information som söks samt att tydliggöra kopplingen mellan HRF och Hörsellinjen. 
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Precis som motionären skriver har rörlig bild blivit vanligare och en del föredrar kanske det före 
textinformation. Förbundet avser att använda mer videomaterial på webben och i sociala medier 
framöver, som ett komplement. Men även i framtiden kommer textinformation att ha en mycket 
viktig plats i vårt informationsutbud. 
Förbundsstyrelsen ställer sig alltså positiv till motionärens generella synpunkter. Däremot anser vi 
inte att det är självklart att ta fram just det videomaterial som motionären efterfrågar, på just det 
sättet. 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten har ansvar för att ta fram information för skolpersonal om 
hörselskadade elevers behov, och det ansvaret ska inte HRF ta över. Vår information till föräldrar 
utvecklas kontinuerligt och visst videomaterial kan bli aktuellt, i den utsträckning resurser och 
prioriteringar medger. Förbundsstyrelsen anser att det viktigaste är att HRF erbjuder aktuell, korrekt 
och lättillgänglig information, inte att det sker just i form av film.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 517 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 517 
 
 
14.57 Motion 518 – Kommunikation i väntrum på vårdmottagningar  
Stockholm  

Motivering 
Kommunikation på vårdmottagningar kan precis som vid andra möten vara knepiga. Att träffa en 
doktor brukar ändå i de flesta fall gå bra om man använder hjälpmedel/tolk. Akustiken i 
mottagningsrum spelar förstås också in. 
Däremot är det knepigare med kommunikation i vårdmottagningars väntrum. Idag sker upprop av 
väntande dels med nummerlappsystem, dels via muntliga namnupprop. Många vårdmottagningar, 
kanske framförallt i primärvården, tillämpar först nummerlappar där man köar till receptionen; sedan 
namnupprop till läkare eller annan vårdpersonal. 
I första fallet gäller att ha koll på nummertavlan/displayen, vilket kan vara svårt om man både hör 
dåligt och har nedsatt syn. I andra fallet så krävs bra hörsel för att säkert uppfatta sitt namn. Väntrum 
ser väldigt olika ut, storlek och akustiska förutsättningar varierar mycket. Hur den som ropar upp 
ställer sig i rummet påverkar vilket avstånd som uppnås till personen som ropas upp. Till detta 
kommer den nu utbredda seden att ropa upp endast förnamnet, vilket ytterligare försvårar. 
Det behövs nya kreativa lösningar för denna situation som alla förr eller senare hamnar i. Idag när 
nästan alla har en smartphone borde det gå att via den få sitt upprop. Genom telefonens vibration 
blir man uppmärksammad och kan läsa meddelandet. För de som inte har en smartphone kan man 
tillhandahålla elektroniska puckar av liknande typ som finns på många restauranger/serveringar. På 
så vis kommer man ifrån det ensidiga beroendet av audiella lösningar. Den här tekniken finns redan 
till största delen; kan säkert kopplas ihop med någon slags app i telefonen. 
Största hindret är förmodligen att implementera en dylik teknik och få acceptans i alla led. För detta 
krävs samarbete med SKL m.fl. aktörer inom både regioner och med privata vårdgivare. Ett projekt 
borde startas där HRF, SKL m fl. ingår, i syfte att ta fram en bra teknisk tillämpning för upprop.  
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Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF ska initiera och medverka i ett utvecklingsprojekt för upprop o dyl i väntrum till 
vårdmottagningar. Projektet ska syfta till att ta fram kombinationer av visuella och taktila 
tillämpningar som komplement till audiell kommunikation med patienter/brukare i väntrum.  

Hörselskadades distrikt i Stockholms län  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 518  
Frågan om hörselskadades behov när det gäller kommunikation i olika typer av lokaler, däribland 
vården, finns med i förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program, under området 
Hörselsmart utformning. 
Förbundsstyrelsen delar motionärens beskrivning av kommunikationsproblem i väntrum och andra 
delar av vården. Här finns stora brister i såväl ljudmiljö som teknik, och även när det gäller 
personalens kunskaper och behov av sekretess. Hur detta hanteras varierar från region till region och 
från vårdinrättning till vårdinrättning - rutiner och lösningar ser olika ut. 
Det finns redan idag tekniska lösningar och produkter på marknaden som vänder sig till just det 
motionären efterfrågar. En möjlig väg framåt kan vara att, som motionären föreslår, ta kontakt med 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Det är också möjligt att arbeta med frågan lokalt och 
regionalt.  
Förbundsstyrelsen anser dock att det detaljerade förslag som läggs i motionens att-sats inte ryms 
inom ramen för prioriterade områden den kommande kongressperioden.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 518 
 
Deltog i debatten 
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg 
Susanne Mattes Gärtner, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Eva Lindmark, Solna- Sundbyberg yrkade bifall till motion 518. 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 518 
 
 
14.58 Motion 519 – Automatisk tolkbokning vid besök på vårdinrättning  
Östergötland 

Motivering  
Vid besök inom vården är det av största vikt att hörselskadade uppfattar den information som ges, på 
ett korrekt sätt. Många hörselskadade har ett klart behov av skrivtolk eller teckentolk för att 
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tillgodogöra sig muntlig information. Att denna hjälp finns tillgänglig vid olika typer av vårdbesök bör 
vara självklar för vårdgivaren när patienten är hörselskadad.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF ska arbeta för att personer som är tolkanvändare ska få tolk inbokad när besöket planeras in 
från klinik. 
att HRF ska arbeta för att det på digital journal tydligt framkommer att personen är hörselskadad och 
behöver tolk.  

Anders Cedgren 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 519 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn om att det är av yttersta vikt att ett vårdbesök kan ske på 
ett tillgängligt sätt. Faktum är att just vårdbesök är de tillfällen som samtliga tolkcentraler i Sverige 
prioriterar mycket högt. Vi uppfattar det som att motionären föreslår att om det finns ett vårdbesök 
så borde inte den enskilde behöva göra en beställning, utan det ska ske automatiskt på vårdgivarens 
initiativ. Vi ser att det finns problem med en sådan generell rutin. Vår erfarenhet är att 
hörselskadade har olika kommunikativa behov i olika situationer och att den enskilde måste få styra 
över olika situationer och olika typer av besök i vården. Den enskilde behöver ha makt att påverka 
varje enskilt tillfälle när hen anser sig ha behov av tolk. 
När det gäller motionärens andra yrkande så är det sedan en tid möjligt att i den enskildes 
elektroniska journal, som kan nås via 1177.se, få inlagt information om hörselskada under rubriken 
Uppmärksamhetssignaler. Uppmärksamhetssignaler registreras av vårdpersonal och kan göras i tre 
kategorier, varav den som kallas ”observanda” kan innehålla information om hörselskada, behov av 
tolk, synnedsättning eller liknande. Uppmärksamhetssignaler kan ses av alla som jobbar inom samma 
journalsystem, och om vårdgivaren/regionen anslutit sig till de nationella tjänsterna Journalen och 
Nationell patientöversikt (NPÖ) så kan den enskilde se det i sin egen journal, liksom vårdpersonal 
över vårdgivar- och regiongränser. Vid årsskiftet 2020 - 2021 var elva regioner anslutna till de 
nationella tjänsterna, övriga tio regioner väntas ansluta sig framöver. 
Parallellt med arbetet inom 1177.se har Socialstyrelsen utrett förutsättningarna för hur 
uppmärksamhetsinformation ska kunna tillämpas likartat i samtliga verksamheter i hälso- och 
sjukvården. Uppdraget slutrapporterades 14 juni 2019. HRF har varit med och påverkat utredningen, 
men fick här inte gehör för att hörselnedsättning eller behov av tolk ska anges i den centrala 
uppmärksamhetsinformationen. Den hörselrelaterade information som Socialstyrelsen valt att ta 
med är förekomsten av implantat.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen  
att avslå att-sats 1  
att anse att-sats 2 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att avslå att-sats 1  
att anse att-sats 2 besvarad 
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14.59 Motionerna 520-527, behandlades i en punkt  

Motion 520 – Hörselinstruktörer 
Umeå  

Motivering  
Jag ser med oro för framtiden när det gäller möjligheten till hjälp för oss hörselskadade när det gäller 
hörselinstruktörernas roll i våra 290 kommuner i landet. Mer parten av kommunerna har i dagsläget 
ingen anställd instruktör för hörselskadade. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet och förbundsstyrelsen agerar enligt motionen  

Roland Nilsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-11, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 520  
Samma yttrande som motionerna 521, 522, 523, 524, 525, 526 och 527. Se yttrandet under motion 
527.  
 
 
Motion 521 – Hörselinstruktörer tillgängliga för alla  
Stockholms län  

Motivering  
Hörselinstruktörer behövs i alla kommuner och i alla kommundelar, men tillgången till 
hörselinstruktörer varierar mycket mellan landets kommuner. 
De som bor på äldreboenden eller får service av hemtjänsten behöver tillgång till hörselinstruktör, 
för att få hjälp med sina hörselhjälpmedel. Hörselinstruktören kan dels se till att den som behöver 
hörseltest får det och dels hjälpa till med vård av hörapparater. 
Det är av stor vikt att boende på äldreboenden och personer som får service av hemtjänsten hör så 
bra som möjligt. Detta för att kontakten med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal skall 
vara välfungerande. Det ökar den behövandes chanser att få rätt diagnos och möjlighet att vara 
delaktig i vården. Det ökar också chanserna till goda sociala kontakter med de övriga på boendet. 
Dessutom underlättas vårdpersonalens arbete om den boende hör bra. 
I SOU 2017:21 med namnet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer 
står bland annat: ”Sinnena har en stor betydelse för livskvalitet och välbefinnande”, 
”Kommunikation, möjligheten att göra sig förstådd och att uttrycka sig är också en del av 
grundläggande förmågor som har stor betydelse för social samvaro och delaktighet” och ”Syn- och 
hörselinstruktörer i kommunerna kan vara en resurs för såväl äldre personer som för personalen i 
vård och omsorg.” Läs mer på sida 504 i utredningen. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF verkar för att samtliga landets kommuner och kommundelar får tillgång till 
hörselinstruktörer.  
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Roland Hedman 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 521  
Samma yttrande som motionerna 520, 522, 523, 524, 525, 526 och 527. Se yttrandet under motion 
527.  
 
 
Motion 522 – Motion angående hörselinstruktör 
Norra Skaraborg  

Motivering  
Det finns kommuner som har anställda hörsel- och syninstruktörer, som gör ett mycket värdefullt 
arbete. De kommuner som inte har denna tjänst, fungerar det inte bra för äldre personer med 
hörselnedsättning och hörapparater. Det är svårt byta batteri när det behövs, eller det uppstår något 
fel som behöver åtgärdas. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet får i uppdrag förhandla med regeringen att det blir en lag alla kommuner ska ha 
tillgång till hörselinstruktör.  

Agne Fröjdh 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-23, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 522  
Samma yttrande som motionerna 520, 521, 523, 524, 525, 526 och 527. Se yttrandet under motion 
527.  
 
 
Motion 523 – Syn- och hörselinstruktörer  
Stockholms län 

Motivering   
Det har skett en markant försämring när det gäller anställningar av syn- och hörselinstruktörer. I vår 
förening, Hörselskadades förening i Täby med omnejd, ingår fem kommuner. Två av dessa har inte 
någon instruktör. I vissa av de tre kommuner som har instruktör sker neddragning av antal timmar, 
vilket leder till otillräcklig tillgänglighet. Detta problem är inte unikt för kommunerna inom vår 
förening, utan bristen på syn- och hörselinstruktörer finns i många av landets kommuner. Det är av 
stor vikt, särskilt för ensamma äldre, att kunna få råd och hjälp med teknik och problem som är 
förknippade med funktionsnedsättningen. Därför anser vi att det bör finnas minst en syn- och 
hörselinstruktörstjänst i varje kommun, på minst halvtid. Större kommuner bör ha heltidstjänster. 
Åtgärd HRF bör verka för detta centralt och genom att hjälpa föreningarna att driva frågan i sina 
kommuner. Förbundet bör ta fram informations- och påverkansmaterial, som föreningarna kan 
använda för att påverka politiker lokalt. 



145 
 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet ska öka information och aktiviteter för att påverka beslutsfattare, för att alla 
kommuner ska få syn- och hörselinstruktörer. 
att förbundet ska verka för att anställning av syn- och hörselinstruktörer ska bli lagstadgat.  

Hörselskadades förening i Täby med omnejd  
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 523  
Samma yttrande som motionerna 520, 521, 522, 524, 525, 526 och 527. Se yttrandet under motion 
527.  
 
 
Motion nummer 524 – Stärka och lagskydda tjänsterna hörselhjälpare/hörselinstruktörer 
Medlemsmotion 

Motivering 
Sedan en tid tillbaka så är målet att vi ska ha ett tillgängligare Sverige för alla medborgare. 
Hörselhjälpare och hörselinstruktörer som en del kommuner har, har i sina arbetsuppgifter att 
hörselskadade personer i kommunerna och kan även ha kontakt med och samarbeta med de olika 
funktionvarierade organisationerna i kommunen. Emellertid så har det visat sig på sina håll att 
hörselhjälpare och hörselinstruktörer försvinner ute i kommunerna utan att ens ersättas av nya 
personer med samma uppgifter. Därför bör HRF söka uppmärksamma Riksdag och regering på denna 
fråga och verka för att hörselhjälpares/hörselinstruktörers tjänster blir ett lagskyddat krav som alltså 
inte kan sparas bort i verksamheterna.  

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att påverka beslutsfattare att bibehålla hörselhjälpare/hörselinstruktörer eller motsvarande i 
kommunerna 
att påverka Riksdag att genom lagstiftning permanenta tjänsten hörselhjälpare/hörselinstruktör i 
Sveriges kommuner  

Björn Sonesson  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 524  
Samma yttrande som motionerna 520, 521, 522, 523, 525, 526 och 527. Se yttrandet under motion 
527.  
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Motion 525 – Säkerställa utbildning av Syn och Hörselinstruktörer  
Medlemsmotion  

Motivering  
Jag är orolig för Syn och Hörselinstruktörsutbildningen. År 2019 ställdes utbildningen in på grund av 
för få anmälda. Nästa utbildningstillfälle är planerat till 2020. Jag är orolig för att utbildningen vid för 
litet intresse skall försvinna. Och att vi då även blir av med all upparbetad kunskap kring 
utbildningen.  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att riksförbundet ser till att informationsmaterial om utbildningen till syn och hörselinstruktör finns 
lätt tillgänglig  
att föreningarna uppmanas att använda sig av materialet vid sitt påverkansarbete mot kommun.  
att riksförbundet håller sig informerad hur utbildningsgivaren agerar så att kunskaperna inte 
försvinner vid en nedläggning av utbildningen.  

Dag Asplund  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 525  
Samma yttrande som motionerna 520, 521, 522, 523, 524, 526 och 527. Se yttrandet under motion 
527.  
 
 
Motion nummer 526 – Äldres rätt att Höra  
Medlemsmotion  

Motivering  
Hej! Jag heter Karin och är undersköterska inom äldreomsorgen i Gbg är också utbildad hörselombud 
(audionomens förlängda arm) ja vad betyder det, kan hörapparater och tekniska hjälpmedel. Blev 
utbildad på Hörselteamet i Vänersborg vid 3 tillfällen men idag ingen möjlighet för bor i Gbg! 
Men tyvärr måste jag skriva att det fungerar inte, undersköterskor är inte kunniga/ utbildade till att 
ta hand om äldres hörapparater och hjälpmedel, audionomer gör ju sitt på plats med sen ska det 
fungera. Enlig lag så ska det finnas hörselombud på varje gruppboende men inte, för detta info 
kommer inte fram eller så vet de inte om det. Inte ens anhöriga vet eller har tid. Jag har allt för 
många gånger sett att hörapparater är trasiga och då ligger i byrålådan, detta är inte okej, man tar då 
rätten från den äldre att höra! Vad händer för de äldre som inte få höra alltså behålla sin hörsel, ja då 
drar de ifrån sig sociala sammanhang för att de inte hör, de blir nedstämda depression, 
kommunikationsundernärda, samt påskyndar utveckling av demenssjukdomar, får felaktiga 
diagnoser. 
Har kommit till ställen där det inte finns teleslinga t.e.x gudstjänst el andra aktiviteter då hör de inte.  
Vad gör en hörselombud. Hen ser till att hörapparaten fungerar insatser hela rena, byter slang som 
sitter mellan insats och apparat, se till batterier bytts, att nya insatser görs och lär ut kollegor , 
Tekniska hjälpmedel sätts på rätt sätt och att det hörs etc, samt har kontakt med audionomen. 
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Ja kan skriva så mycket mera för detta är allvarligt. Då finns vi, men inte är vi många, eller vi tas inte 
på allvar hörselombud är en erfarenhet med kompetens, så de äldre inte glöms bort och får ett 
hörselrikare liv kontakt med sina anhöriga m.m. 
Fler utbildade hörselombud behövs inom äldreomsorgen eller kurs/utbildning som ingår i 
omvårdnadsutbildningen! Detta gäller i hela Göteborg med omnejd och över hela Sverige! Tack!  

Yrkande  
Jag föreslår kongressen besluta 
att fler utbildade hörselombud finns inom äldreomsorgen  

Karin Lögsted Mäntyvuo  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 526  
Samma yttrande som motionerna 520, 521, 522, 523, 524, 525 och 527. Se yttrandet under motion 
527.  
 
 
Motion nummer 527 – KUNSKAPER BLAND PERSONAL INOM ÄLDREVÅRD  
HRF Varatrakten, Skaraborg  

Motivering  
Bakgrund Det har visat sig att sjukvårdspersonal i såväl primärvården som i äldrevården många 
gånger saknar utbildning i hur hörapparater fungerar, vilka strategier som bör användas i 
kommunikationen med hörselskadade, hur hörselskadades uppfattning av tal och ljud kan se ut och 
hur det går att underlätta så att den hörselskadades får en optimal ljudmiljö. Särskilt många äldre 
människor blir mycket utsatta när de har svårt att uppfatta information som ges och frågor som ställs 
i en vårdsituation. På äldreboenden kan äldre sitta utan att deras apparater är påslagna, saknar 
batterier eller behöver service. I vår motion uppmanar vi HRF  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att undersöka huruvida denna kunskap ingår i vårdpersonalens utbildning och om så inte är fallet 
verka för 
att all personal i vården utbildas i hörselkunskap. Skall även gälla personal som saknar formell 
utbildning eller arbetar tillfälligt.  

Eva Löfquist Beglert 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-08-05, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 527  
Samma yttrande som motionerna 520, 521, 522, 523, 524, 525 och 526  
Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att all hälso- och sjukvård samt vård- och 
omsorgsverksamhet behöver vara tillgänglig för hörselskadade. Kunskapsnivån måste vara särskilt 
hög inom verksamhet som riktar sig till målgrupper där det kan antas finnas många hörselskadade, 
till exempel äldre. 
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Det är också viktigt att det är enkelt för hörselskadade att få praktiskt stöd med hörapparater, 
hörselimplantat, hörhjälpmedel och andra anpassningar. 
 
Förbundet har ett särskilt fokus på äldres rätt till kommunikation 2021  
Förbundsstyrelsen har prioriterat frågor som berör äldres rätt till kommunikation under 2021. 
Coronapandemin har belyst många brister inom äldreomsorgen och synliggjort behovet av mer 
resurser och äldreomsorgen och en ny lagstiftning om äldreomsorgen ska utredas. HRF kommer att 
arbeta för att de statliga satsningarna även gynnar hörselskadade och att hörselskadades behov 
beaktas i en ny lagstiftning som berör äldre. Förbundet kommer också att arbeta för mer 
hörselskadekunskap inom den nya vård- och omsorgsutbildningen som träder i kraft i juli 2021 samt 
ökade möjligheter för kompetensutveckling gällande hörselskadades behov inom äldreomsorgen 
bland befintlig personal. Vi kommer också att arbeta för att äldreomsorgen ska bli tillgänglig för 
hörselskadade genom att påtala vikten av att det finns rutiner och arbetssätt för att öka 
förutsättningarna för verksamheterna att möta hörselskadades behov inom vård och omsorg. 

Utbildning för syn- och hörselinstruktörer  
Utbildningen för syn –och hörselinstruktörer har tidigare bedrivits vid Hagabergs folkhögskola. 
Utbildningen har tyvärr ställts in de senaste åren på grund av för få sökande och sedan 2019 har 
utbildningen upphört. För att säkerställa syn-och hörselinstruktörers viktiga roll på kommunal nivå 
samt dess kompetens har HRF och SRF tagit initiativ till att starta och arrangera en ny utbildning för 
syn-och hörselinstruktörer i egen regi. Det är en möjlighet för HRF som organisation att forma 
kursens innehåll och genom det bidra till att kommuner har tillgång till god hörselkompetens. HRF:s 
kurs i hörselkunskap kommer att genomföras under 2021 och ger kompetens om bland annat 
hörselskador, hörhjälpmedel och hörselsmart bemötande. Efter avslutad kurs kommer förbundet, i 
dialog med SRF, att diskutera hur vi säkerställer utbildningen långsiktigt.  

Stöd till föreningar  
Förbundsstyrelsen ser att förutsättningarna för att inrätta en tjänst varierar mellan kommuner och 
över landet. Vi bedömer därför att frågan om att inrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör eller 
motsvarande främst behöver drivas av föreningar med stöd av distrikten. För att underlätta arbetet 
på kommunal nivå kommer förbundet att ta fram ett gemensamt påverkansmaterial i samarbete 
med SRF inför kongressperioden. Förbundsstyrelsens bedömning är att materialet kan fungera som 
ett stöd för att distrikt och föreningar för att kunna driva frågan på kommunal nivå.  

Lagstiftning  
En ny socialtjänstlagstiftning väntas träda i kraft under 2023. I samband med att betänkandet har 
varit ute på remiss har HRF påtalat vikten av att en ny lagstiftning säkerställer att hörselskadade ges 
möjlighet att få praktiskt stöd med hörapparater, hörselimplantat, hörhjälpmedel och andra 
anpassningar av kommunen. Förbundets bedömning är att det inte är en framkomlig väg att införa 
ett lagstadgat krav på en hörselinstruktör eller motsvarande inom ramen för lagstiftningen.  
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. Men förbundet kommer att ha med sig de frågor som tas upp i 
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motionen i den fortlöpande dialogen med berörda beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor 
som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska program.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 520 
att avslå motion nummer 521 
att avslå motion nummer 522 
att avslå motion nummer 523 
att avslå motion nummer 524 
Motion 525: 
att anse att-sats 1 besvarad  
att bifalla att-sats 2  
att anse att-sats 3 besvarad 
att avslå motion nummer 526 
att avslå motion nummer 527 
 
Deltog i debatten 
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg 
Lena Thorén, förbundsstyrelsen 
Barbro Prästbacka, Västra Götaland 
Agne Fröjdh, Skaraborg  
Marianne Cronberg Willman, Borlänge  
 
Yrkande i debatten 
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg, yrkade bifall till motionerna 520 – 527 
Bernd Priemer, Botkyrka-Salem, yrkade bifall till motionerna 520 - 525 
Marie Meijer, Stockholm, yrkade bifall till motionerna 521 och 523 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro, yrkade bifall till motionerna 521, 523, 524 och 526 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 520 
att avslå motion nummer 521 
att avslå motion nummer 522 
att avslå motion nummer 523 
att avslå motion nummer 524 
Motion 525: 
att anse att-sats 1 besvarad  
att bifalla att-sats 2  
att anse att-sats 3 besvarad 
att avslå motion nummer 526 
att avslå motion nummer 527 
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Reservationer  
Mot besluten gällande motionerna 520-527 reserverade sig Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg 
 
 
14.60 Motion 528 – Hörselfilmer som komplement inom omsorgen  
Skåne  

Motivering  
HRF arbetar på olika nivåer för att kommunernas hörselomsorg ska förbättras. Som ett komplement 
till de utbildningsinsatser en hörselinstruktör kan bidra med bör det finnas olika former av 
hörselfilmer för vårdpersonal, tjänstemän och politiker. Dessa filmer bör även omfatta basala 
kunskaper inom alternativ kommunikation som tecken som stöd, TSS.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF ska arbeta för en produktion av hörselfilmer i utbildningssyfte.  

Mats Borglund 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2020-11-16, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 528  
Att sprida kunskap till nyckelgrupper är ett av HRFs viktigaste uppdrag. I det arbetet kan rörlig bild 
vara mycket effektivt, inte minst i en tid då distanslösningar är mycket efterfrågade. 
Under 2021 kommer förbundet ta fram mer videomaterial för användning på webben, i sociala 
medier och i andra sammanhang. Det kan handla om korta informationsvideos, utbildningsfilmer, 
föreläsningar med mera. Målsättningen är att även utveckla HRFs möjligheter att genomföra 
webinarier och liknande distansutbildningar via webben. Detta arbete fortsätter under den 
kommande kongressperioden. 
Exakt vilka videomaterial som bör tas fram och på vilket sätt är en operativ fråga som 
förbundskansliet har att verkställa, utifrån de prioriteringar och budgetramar som förbundsstyrelsen 
fastställer i de årliga verksamhetsplanerna. En sådan prioriterad fråga i verksamhetsplanen 2021 är 
just att öka hörselskadekunskapen inom äldreomsorgen samt bland annan personal som möter och 
ansvarar för äldre hörselskadade. 
Förbundsstyrelsen anser inte att HRF ska ta fram filmer med utbildning i TSS. Det finns redan andra 
webbplatser och verksamheter som erbjuder detta. Istället bör HRF, precis som i dag, upplysa om 
värdet med sådan kommunikation samt tipsa om var och hur det finns möjlighet att lära sig tecken, 
teckenspråk och TSS.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 528 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 528 besvarad 
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14.61 Motion 529 – Etiska principer för sociala medier  
HRF Stockholm, Stockholm  

Motivering  
HRF har idag etiska principer för vilka aktier som ska ingå i HRF:s aktieportfölj. HRF har, mig veterligt, 
idag inte motsvarande etiska principer för vilka sociala medier vi ska använda och hur vi ska använda 
dem för att informera och sprida kunskap om vår verksamhet. 
Idag vet vi att Facebook (och deras samarbetspartner) med olika metoder försöker att ta reda på så 
mycket data som möjligt om användare av Facebook. Det är t.ex. tänkbart och fullt möjligt att data 
om följare av HRF:s Facebook-grupp säljs till företag som är intresserade av marknadsföring mot 
hörselskadade och deras anhöriga. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF tar fram etiska principer för vilka sociala medier vi ska använda och hur vi ska använda dem i 
vår verksamhet.  

Ulf Olsson 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 529 
Förbundet är närvarande i flera sociala medier, främst Facebook och Twitter, men också Instagram, 
YouTube och LinkedIn. Syftet är att synliggöra HRF och hörselskadade samt att vara lättillgängliga för 
dialog med allmänheten. På Facebook har HRF även slutna diskussionsgrupper, där hörselskadade 
medlemmar och icke medlemmar utbyter erfarenheter och funderingar. 
Det är helt och hållet upp till varje användare om hen vill vara närvarande på Facebook och i andra 
sociala medier. Det innebär att individen får själv ta ställning till etiska frågeställningar av det slag 
som motionären tar upp. 
Förbundsstyrelsen anser därför inte att det finns någon anledning att ta fram etiska principer för vilka 
sociala medier HRF ska använda. 
En hel del av HRFs medlemmar använder inte i sociala medier överhuvudtaget eller finns endast 
någon av dessa kanaler. Detta är något som HRF har att förhålla sig till, såväl lokalt som förbundsnivå. 
Ingen ska till exempel behöva ha ett konto på Facebook för att kunna ta del av viktig information från 
HRF. 
Råd om användningen av sociala medier finns på Hörnet, HRFs intranät för förtroendevalda. Denna 
information utvecklas fortlöpande, i takt med att nya frågeställningar kommer upp. Förbundskansliet 
svarar även på frågor från lokala webbredaktörer och andra som hanterar sociala medier i föreningar 
och distrikt. Vid etiska frågeställningar är HRFs värdegrund ett bra stöd. 
Med anledning ovanstående kan inte förbundsstyrelsen se att det finns behov av att ta fram särskilda 
etiska principer för användningen av sociala medier. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 529 
 
Deltog i debatten 
Ulf Olsson, Stockholm  
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Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 529 
 
 
14.62 Motionera 530-531, behandlades som en punkt 

Motion 530 – Vi måste utmärka oss med ett elegant föreningsmärke!  
Stockholm  

Motivering  
Det syns ju inte! 
Nej - det syns inte att jag har nedsatt hörsel. 
Därför vore det ett stöd för mig – och den övriga kanske halva miljonen individer i Sverige – som har 
nedsatt hörsel, att ha en snygg symbol att tydligt signalera vårt behov av ett hörselsmart samhälle.  
HRF-symbolen bör gärna utformas så att den förutom kavajmärke kan bäras som halssmycke, 
örhänge eller med tiden som brosch, kanske förtjänsttecken. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF-kongressen 2020 ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ett bärbart 
föreningsmärke som tydligt signalerar vårt behov av det hörselsmarta samhället.  

Ulrika Voghera 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 530  
Samma yttrande som motion 531. Se yttrandet under motion 531.  
 
Motion 531 – Motion ang. HRF badmössa och pannband, eller liknade för att uppmärksamma 
omgivningen om funktionsnedsättningen hörsel i vissa miljöer.  
Solna-Sundbyberg 

Motivering  
Motion ang. HRF badmössa och pannband, eller liknade för att uppmärksamma omgivningen om 
funktionsnedsättningen hörsel i vissa miljöer. 
Att vistas i ett badhus/ simhall ställer till speciella svårigheter när man har nedsatt hörsel. Då oftast 
man inte kan ha sina hörapparater i dessa sammanhang. Då hörapparater i 95 % inte är gjorda för att 
tåla och användas i vatten. För att uppmärksamma omgivningen ,vore det bra om hrf framtar en 
speciell badmössa, med text ”Ta hänsyn, nedsatt hörsel ”.eller liknade text . Det kan förekomma 
andra tillfällen då man inte kan ha sin hörapparat, då det vore bra att uppmärksamma omgivningen 
om funktionsnedsättningen hörsel på ett bra sätt.   

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF framtar en badmössa med text ang ”Ta hänsyn, nedsatt hörsel”. Eller liknade text. 
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att HRF framtar pannband, eller liknade för att uppmärksamma omgivningen med text ang ”Ta 
hänsyn, nedsatt hörsel ”eller liknade text.  

Kenneth Lindmark  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-09-26, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 531 
Samma yttrande som motion 530  
Det finns ingen allmänt känd symbol som tydligt signalerar att bäraren har en hörselnedsättning, så 
som motionären efterlyser. HRF har däremot ett föreningsmärke – en pin med HRF-snäckan – som 
symboliserar Hörselskadades Riksförbund och vårt arbete för ett hörselsmart samhälle. Snäckan 
återfinns även i HRFs förtjänsttecken i guld och silver. 
HRFs reflexvästar med texten ”Nedsatt hörsel” har varit mycket populära. Det kan vara aktuellt att ta 
fram andra produkter som anger att användaren har nedsatt hörsel, men det beror på efterfrågan 
och olika praktiska förutsättningar. 
Förbundskansliet har ett stående uppdrag att fortlöpande utvärdera och utveckla HRFs sortiment av 
profilprodukter. Förbundsstyrelsen anser därför att praktiska frågor om framtagande och utformning 
av föreningsmärken, badmössor, pannband och andra profilprodukter ska hanteras inom ramen för 
detta arbete.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta   
att avslå motion nummer 530 
att avslå motion nummer 531 
 
Deltog i debatten 
Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg  
Eva Blomquist, förbundsstyrelsen 
 
Yrkande i debatten 
Eva Lindmark, Solna- Sundbyberg yrkade bifall till motion 531 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 530 
att avslå motion nummer 531 
 
 
14.63 Motion 532 – Fortlöpande kontakt med Länsstyrelsernas/Regionernas MR-strateger 
Medlemsmotion 

Motivering 
Då MR-strateger i länsstyrelser och/eller regioner bl a har att bevaka funktionsvarierade personers 
behov, men inte enbart oss hörselskadade så kan t ex hörselskadades behov riskera att komma i 
skymundan och inte bli tillgodosedda. 
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Här skulle distrikten behöva ha logistiskt stöd från Förbundet medan distrikten bistår med 
lokalkännedom. En väg in i kontakterna med MR-strateger för distrikten skulle t ex vara i regionernas 
olika råd att där skulle MR-strateger finnas med på något sätt. 
Förbundet föreslås få in rapporter från distrikten och sammanställa fakta och konsekvensanalyser av 
fattade beslut. 

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att en kontinuerlig kontakt finns mellan HRF och MR-strategerna i regioner och länsstyrelser för att 
bevaka våra intressen 
att distrikten har kontakter med MR-strateger i länsstyrelser/regioner 
att distrikten rapporterar in till Förbundet om kontakterna med MR-strategerna 
att förbundet sammanställer och utvärderar läget i regioner och på nationell nivå beträffande MR-
strategers arbete med hörselskadades behov i samhället 

Björn Sonesson  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 532  
Förbundsstyrelsen tycker att motionärens idé om att förbundet ska samordna arbetet med MRfrågor 
nationellt är bra. Delvis kommer förbundet att kunna följa det övergripande arbetet med MRfrågor 
och genomförandet av Agenda 2030 på nationell nivå. Vi menar dock att motionärens förslag om att 
på så detaljerad nivå ta på sig ett åtagande om att samordna MR-frågor inte ryms inom de 
prioriterade områden som förbundsstyrelsen föreslår att vi ska arbeta med under kongressperioden. 
Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men att 
arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade satsningar 
måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar händelser 
som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden. 
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få 
genomslag och uppnå resultat. Men förbundet kommer att ha med sig de frågor som tas upp i 
motionen i den fortlöpande dialogen med berörda beslutsfattare. Detta gäller även alla andra frågor 
som täcks in av målen i HRFs intressepolitiska program.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 532 
 
Deltog i debatten 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
Eva Blomquist, förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 532 
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14.64 Motion 533 – Digital omställning för HRF  
Stockholm 

Motivering  
Pandemin, trots allt ont, anses ha medfört en skjuts i anpassningen till en digital tid. Där vi möts och 
utför ärenden via dator och telefon som vi tidigare gjorde fysiskt. Det har medfört mycket gott men 
för somliga ytterligare ett utanförskap. 
För under pandemin har också brister blottats. Till exempel i fråga om kontakter med vården vid 
sjukdom eller testning. Men även när det gäller äldres förutsättningar att få hjälp att bryta sin 
isolering genom tillgängliga föreläsningar och möten online. 
Det innebär inte bara utanförskap utan även, hos somliga av oss, en känsla av otrygghet att inte veta 
att det finns tillgängliga lösningar för det vi behöver. Att vi inte kan räkna med att allt fungerar när 
det är svårt eller vi är ensamma. 
Nu när vi ställer om kräver det mer av HRF som måste vara på alerten och delvis anpassa sig efter nya 
utmaningar.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF under den kommande kongressperioden ska utvärdera vilka svårigheter omställningen till ett 
allt mer digitalt samhälle får för vår målgrupp. 
att vid utvärderingen enligt första att-satsen särskilt beakta äldre svårigheter inför denna utveckling. 
att HRF ska verka för att aktörer ska förstå och lösa de hinder som finns för full delaktighet vad gäller 
möten, kontakter och bokningssystem som bygger på tekniska lösningar. 
att HRF ska verka för att äldre med hörselskada inte i onödan isoleras. Bland annat genom att 
personal på särskilt boende ska veta hur viktigt det är med bra bemötande kring hörsel och hur man 
bistår en hörselskadad med hörapparat, textning och bokar skrivtolk till möten.  

Ewa Ström 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2021-01-20, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 533  
Förbundsstyrelsen delar motionärens intentioner om att det är viktigt att bryta hörselskadade äldres 
isolering och att undanröja hinder för digital delaktighet. Vi är väl medvetna om de utmaningar som 
finns med digitaliseringen av samhället. Därför är det viktigt att digitaliseringen av samhället 
utformas på ett hörselsmart sätt och kommer fler till del. 
Förbundsstyrelsens utgångspunkt är att digitaliseringen av samhället på det hela taget är en positiv 
utveckling för hörselskadade. Genom att digitalisera informations- och kommunikationstjänster är 
det möjligt att i större utsträckning göra hörselskadade delaktiga och självständiga. Därför har vi valt 
att föreslå Textat, hörbart, demokratiskt som ett av de prioriterade områdena under 
kongressperioden. 
HRF ska påverka och väcka opinion för lagstiftning och andra regleringar som kräver att 
medietjänster med ljud och bild är textade och har god hörbarhet – oavsett kanal och plattform. Vi 
ska även verka för att övriga kommersiella, ideella och offentliga aktörer textar audiovisuellt material 
på webben, i sociala medier och i andra sammanhang, genom att upplysa, uppmuntra och synliggöra 
hörselskadades behov. 
Vi har föreslagit att HRF ska visa vägen till tillgänglighet i det nya, audiovisuella medielandskapet, 
bland annat genom att själva ta fram, dela och visa audiovisuellt material med textning och god 
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hörbarhet. Coronapandemin har gjort att även HRF har fått en knuff framåt i digitaliseringen av vår 
verksamhet. Vi har tagit fram råd om hörselsmarta distansmöten som spridits framgångsrikt utåt i 
samhället och inom HRF. Under det gångna året att vi genomfört kurser och webbinarier i digitala 
mötesplattformar. Vi har för första gången i vår historia genomfört förbundsstyrelsemöten och 
förbundsmöten digitalt och nu genomförs vår första kongress digitalt. Många av våra medlemmar 
och förtroendevalda inom HRF har lärt sig att mötas digitalt – en hel del för allra första gången. För 
många har det varit en aha-upplevelse av hur ett tillgängligt digitalt möte kan fungera. 
Vi har påverkat tolktjänsten för att anpassa sig till den digitala verkligheten. Inte minst har vi 
uppmärksammat hur skrivtolkning på distans kan genomföras i digitala mötesplattformar och vara en 
möjlighet för hörselskadade. Parallellt pågår en utveckling av olika tjänster med automattextning. 
Inte minst har HRF bidragit till att SVT sedan förra året sänder lokala nyheter textat på webben med 
hjälp av automattextning. Vår bedömning är att hörselskadade kommer att få ta del av många olika 
tjänster som bygger på automattextning de närmaste åren. 
Vi har påverkat olika myndigheter att leva upp till hörselskadades behov inom vård och omsorg 
under pandemin. Vi har bland annat påverkat Socialstyrelsen att informera om smittsäkra och 
hörselsmarta möten i äldreomsorgen, vi har aktivt påverkat Post- och telestyrelsens, PTS, uppdrag 
om Digitalhjälpen för äldre, vi har gett hörselsmarta tips till PTS projekt Bryt isoleringen och vi har 
påverkat 1177 att utveckla en gemensam chattfunktion i informationstjänsten. 
För personer, särskilt äldre, som ännu inte fått ta del av digitaliseringen är det viktigt att få 
möjligheter till ett konkret och personligt stöd. Här kan hörselinstruktörer spela en viktig roll i stödet 
för att till exempel hantera sina hörapparater, använda tillgänglighetstjänster, lära sig att boka och 
använda skrivtolk med mera Därför är HRFs satsning på utbildning av syn- och hörselinstruktörer som 
genomförs av HRF för första gången under 2021 mycket viktig. Det är också viktigt att i de frågor HRF 
driver krav på digitalisering att samtidigt driva krav på alternativ, till exempel att individen själv kan 
välja att viss hörselvård erbjuds på distans eller på klinik eller välja huruvida tolktjänst erbjuds på 
distans eller på plats. 
Vi vill också understryka betydelsen av det kunskapsutbyte hörselskadade kan få inom HRF – inte 
minst genom erfarenhetsutbyte i HRFs föreningar. Det kan handla om att dela erfarenheter av var 
man köper hörapparatsbatterier, hur man kan använda mobiltelefonen tillsammans med 
hörapparaterna eller hur man plockar fram texten på TVn. Många tips och råd delas även i HRFs 
Facebookgrupper eller via HRFs Hörsellinjen. 
HRF ska under kongressperioden, inom de olika prioriterade områdena, fortsätta att driva på för att 
den digitala utvecklingen kommer hörselskadade till del. Vi ska också själva vara en förebild och 
inspirationskälla för hörselskadade att bli digitalt delaktiga. Men vi ska också, när pandemin klingar 
av, fortsätta att vara en förebild för hur hörselskadade kan mötas på ett tillgängligt sätt på olika 
fysiska mötesplatser. Den digitala världen är trots allt endast ett komplement till den fysiska världen.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 533 besvarad 
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 533 besvarad 
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14.65 Motion 534 – Hög musikvolym och störningar i bostadsområden 
Arvika  

Motivering  
Hög musikvolym och störningar i bostadsområden. 
Under många år har invånarna i ett flertal kommuner upprepade gånger fått sina hemmakvällar och 
sin nattsömn störda av att fordon som kör förbi och spelar musik på mycket hög volym med kraftfull 
ljudanläggning. Ett problem som i stort sett pågår dygnet runt alla dagar i veckan, men främst fredag 
och lördag kväll och natt. 
Både polis och kommuner har vittnat om en situation som är ohållbar där alla nuvarande medel har 
använts för en förändring utan resultat. Man kan också anta att de som orsakar dessa störningar 
själva kan drabbas i form av framtida hörselskador redan i unga år. I dagens samhälle ställs stora krav 
på innevånarna. Redan i skolan har eleverna krav på sig att prestera bra resultat och i arbetslivet 
gäller detta också. Det är viktigt att hemmiljön är bra och möjligheter till ostörd dygnsvila finns för att 
klara både utbildning och arbetsliv. Därför är de nuvarande förhållandena med störd nattsömn och 
oljud från fordon som utan någon hänsyn till boende kan fortsätta sin verksamhet ett stort hot mot 
människors miljö och hälsa. 
Vi har i kontakter med polismyndigheten fått information om nuvarande lagstiftning och tagit del av 
förslag till nödvändiga förändringar för att få slut på denna ”utspridda terrorverksamhet” som kan 
fortgå utan möjligheter till effektiva motåtgärder med nuvarande lagstiftning på området. 
Förslag 
Att kongressen beslutar att uppvakta regeringen och kräva förändringar i trafikförordningen 4 Kap 
enligt följande:  
7§ Föraren av ett motordrivet fordon skall behandla fordonet så att det inte bullrar onödigt mycket 
och i möjligaste mån ser till att fordonet inte släpper ut avgaser i sådan mängd att de orsakar 
olägenheter. 
8§ Med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum vid bostadsbebyggelse. 
Föraren av sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att inte andra störs i 
onödan. 
Förslag på utvidgning eller ny paragraf: ”Förare av ett motordrivet fordon skall tillse att ljud, ljus-eller 
signalanläggning använts på sådant sätt att omgivningen inte störs.” Det vill säga att föraren hålls 
ansvarig för det beteende som medåkande gör sig skyldig till. Föraren av ett fordon skall anpassa 
färdväg, hastighet, färdsätt och ljudutsändning i /ur /från fordon så att andra inte störs i onödan. Ett 
jämförbart exempel på resonemang: i en bil där det sitter ett ”obältat” barn under 15 år i baksätet 
tillsammans med sin vårdnadshavare hålls föraren ansvarig, medan det i de flesta andra 
sammanhang ses som en självklarhet att det är vårdnadshandhavaren som har ansvar för sitt barn. 
Trafikförordningen 2 kap 1§ 3 st. föreskriver dessutom att ”vägtrafikant ska visa hänsyn mot dem 
som bor eller uppehåller sig vid vägen.” Bästa möjliga väg är att få möjligheter att kunna rapportera 
för detta brott med ordningsföreläggande, att det ska finnas stöd för detta i TrF 4:8 eller ny paragraf 
och att det är föraransvar. 
Polisen anser att det finns en stark koppling till Trafikförordningen, dels då ett fordon används och 
dels då föraren med stor sannolikhet kan brista i uppmärksamhet vid framförandet av fordon om 
ljudnivån är hög och missa viktiga ljud i trafiken som sirener och bil tutor. Om polisen skall angripa 
nuvarande problem mer effektivt finns det bara ett alternativ och det är en lagförändring med 
föraransvar med alternativ att skriva ut böter på plats.  
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Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att kongressen beslutar att uppvakta regeringen och kräva förändringar i trafikförordningen 4 Kap 
enligt följande. 7§ Föraren av ett motordrivet fordon skall behandla fordonet så att det inte bullrar 
onödigt mycket och i möjligaste mån ser till att fordonet inte släpper ut avgaser i sådan mängd att de 
orsakar olägenheter. 8§ Med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum 
vid bostadsbebyggelse. Föraren av sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt 
så att inte andra störs i onödan. Förslag på utvidgning eller ny paragraf: ”Förare av ett motordrivet 
fordon skall tillse att ljud, ljus-eller signalanläggning använts på sådant sätt att omgivningen inte 
störs.” Det vill säga att föraren hålls ansvarig för det beteende som medåkande gör sig skyldig till. 
Föraren av ett fordon skall anpassa färdväg, hastighet, färdsätt och ljudutsändning i /ur /från fordon 
så att andra inte störs i onödan. Ett jämförbart exempel på resonemang: i en bil där det sitter ett 
”obältat” barn under 15 år i baksätet tillsammansmed sin vårdnadshavare hålls föraren ansvarig, 
medan det i de flesta andra sammanhang ses som en självklarhet att det är vårdnadshandhavaren 
som har ansvar för sitt barn. Trafikförordningen 2 kap 1§ 3 st. föreskriver dessutom att ”vägtrafikant 
ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.” Bästa möjliga väg är att få 
möjligheter att kunna rapportera för detta brott med ordningsföreläggande, att det ska finnas stöd 
för detta i TrF 4:8 eller ny paragraf och att det är föraransvar.  

Curt Edenholm  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-09-09, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 534  
Förbundsstyrelsen har förståelse för de olägenheter för omgivningen av det buller som kommer från 
musikanläggningar på fordon som beskrivs av motionären. I vissa landsbygdskommuner är detta ett 
reellt problem. 
Vi är dock av den bestämda uppfattningen att HRF inte ska lägga resurser på att arbeta med den här 
frågan. Det finns många andra aktörer som redan gör det som berörda kommuner, länsstyrelser och 
polismyndigheten. HRF har många andra angelägna frågor som bör prioriteras, vilket vi också 
föreslagit i vårt förslag Prioriterade områden 2022-2025. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 534 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 534 
 
 
Motion 535 – Hörselskadade behöver glasögon  
Stockholm  

Motivering  
Har man en grav hörselnedsättning använder man synen lika väl som hörapparater och andra 
hörhjälpmedel för att kunna kommunicera. Det blir särskilt märkbart när man drabbas av en 
ögonsjukdom som t.ex. gråstarr. Plötsligt blir det betydligt svårare att uppfatta vad andra säger. 
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Gråstarr går dock att operera men efteråt behövs kanske nya glasögon. Med stigande ålder och 
därmed förändrad syn behövs återigen nya glasögon. De är dock dyra och trots att de är nödvändiga 
för den som utöver hörapparater också behöver se vad som sägs eller skrivs, så är det inte alltid 
ekonomiskt möjligt att skaffa dem. Priset kan för glas och bågar gå upp till 10 000 kronor och 
subventioneras inte. 
Det borde vara så, att den som pga. hörselnedsättning behöver glasögon som hjälpmedel, skulle 
kunna få bidrag för detta, åtminstone för glasen. Det handlar i så fall inte heller om ett årligt bidrag 
utan det räcker ju i flera år, kanske fem.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att HRF verkar för att hörselskadade/döva som är beroende av synen för att kunna kommunicera ges 
möjlighet till subventionering av glasögon.  

Irene Montero  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen.  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 535  
Förbundsstyrelsen håller med motionären i sak om att alla ska få den vård de behöver oavsett det 
handlar om en hörselnedsättning eller annan sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är också 
intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen. 
Hörselskadade har vårdbehov likt befolkningen i övrigt. Synen är som motionären påpekar särskilt 
viktig för personer som har en hörselnedsättning, vilket förbundsstyrelsen skriver under på. Vi 
behöver dock prioritera våra resurser för att vara framgångsrika. HRF fokuserar därför på att ha 
kompetens och resurser att driva de frågor som är specifikt hörselrelaterade. Vi tror att Synskadades 
Riksförbund (SRF) eller Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) har bättre förutsättningar än HRF att ta 
fram underlag för att driva frågor om individens kostnader för synhjälpmedel.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 535 
 
Deltog i debatten 
Anna Quarnström, Stockholm  
Eivor Johansson, förbundsstyrelsen  
Sven Edlund, Västernorrland 
Mattias Lundekvam, förbundsordförande 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 535 
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14.67 Motion 536 – Kontanthantering  
Växjö 

Motivering  
Vid olika möten inom HRF och vid lotteriförsäljning betalas ofta med kontanta medel det vill säga 
mynt och sedlar. Som alla vet är det numera nästan omöjligt att lämna kontanter till en bank. 
Bankerna uppmanar oss att handla privat för pengarna och reglera detta med kassören. Detta är inte 
hållbart! Visst man kan ha swish men en del föreningar är mindre och då är det inte lönsamt med den 
tjänsten. Vi anser att HRF ska arbeta för att banker måste ta emot kontanta medel vid insättning på 
föreningskonton eftersom det inte är hållbart att blanda ihop egna medel med föreningens medel.  

Yrkande  
Vi föreslår kongressen besluta 
att aktivt arbetar för att banker och andra penninginstitut ska ta emot kontanta medel för insättning 
på föreningskonton.  

Gudrun Rydh  
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-23, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 536  
Förbundsstyrelsen håller helt med motionären om att det är ett problem att banker inte vill ta emot 
kontanta medel och istället uppmanar föreningsföreträdare att hantera föreningens kontanter via sin 
privata ekonomi. Det är rimligt att det ska finnas möjlighet att göra kontanta insättningar.  
Förbundsstyrelsens ser är att det finns andra aktörer som är aktiva i frågan – bland annat ett löst 
sammansatt nätverk av intresseorganisationer, politiker, intressenter och privatpersoner som kallas 
Kontantupproret. De har i olika sammanhang belyst just den problematik som motionären påtalar 
och som förbundsstyrelsen håller med om. 
Vi ser också en utveckling i linje med vad motionären efterfrågar. Den 28 november 2019 beslutade 
riksdagen om lagändringar som ställer krav på banker att ta emot kontanter. Syftet är att bevara 
möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra 
betalningssätt. 
Lagändringarna gäller från den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021. Kontantkravet gäller 
banker med en total inlåning från allmänheten på minst 70 miljarder kronor. 
Post- och telestyrelsen ska utöva tillsyn över att instituten och filialerna uppfyller sina skyldigheter. 
Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter kan Finansinspektionen ingripa genom att besluta om en 
sanktionsavgift.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att avslå motion nummer 536 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion nummer 536 
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14.68 Motion 537 – Riktlinjer kontakt med leverantörer  
Medlemsmotion  

Motivering  
Den tekniska utvecklingen går väldigt fort till nytta för oss hörselskadade och HRF ska hålla sig i 
frontlinjen när det gäller ny teknik. Samtidigt måste HRF agera neutralt och inte gynna specifika 
leverantörer. Ett exempel: När ny teknik kommer är det ofta från en leverantör. Och då behöver HRF 
vara med i utvecklingen. Annars hamnar HRF i bakvattnet när det gäller ny teknik. Vi behöver ett 
arbetssätt för att hantera detta. HRF stöttar teknikutvecklingen men att alltid förhålla sig neutralt 
gentemot leverantör kan vara svårt och bli ett dilemma.  

Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att kongressen beslutar att förbundet tar fram ett arbetssätt/regler för dylika fall  

Harry Eriksson  
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 537  
Den fråga motionären tar upp är mycket viktig, anser förbundsstyrelsen. Vi lever i en tid där i stort 
sett all teknisk utveckling bedrivs av eller har stark koppling till olika företag och kommersiella 
aktörer. Det kommer nya lösningar som är positiva för hörselskadade, samtidigt som det har blivit allt 
svårare att få tillgång till saklig information och rådgivning. HRFs roll som oberoende organisation har 
aldrig varit viktigare – och aldrig svårare. 
I februari 2018 antog HRFs förbundsstyrelse en ”Policy för företagssamarbeten”, som ska hjälpa oss 
säkerställa att varje samarbete är förenligt med HRFs värderingar och intressepolitik, så att vi slår 
vakt om vår organisations trovärdighet och oberoende. 
Denna policy ger inte svar på allt – avvägningar måste göras från fall till fall – men den tydliggör att 
HRF ska förhålla sig så neutralt det går och att det aldrig får råda någon tvekan om att vi står fria från 
kommersiella, partipolitiska eller personliga intressen. HRF har inga praktiska och ekonomiska 
möjligheter att utvärdera olika tekniska produkter. Vi kan inte heller se att det kommer att bli möjligt 
i framtiden. I många fall går det inte heller att kategoriskt säga vilken produkt som är ”bäst”, 
eftersom olika individer har olika behov utifrån typ av hörselskada, livssituation med mera. 
Detta innebär till exempel att HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen kan ge råd om vilka typer av 
produkter och funktioner som finns, men rekommenderar inte specifika produkter, märken eller 
leverantörer. 
I HRFs Facebook-grupper är det tillåtet att tipsa varandra om produkter, men det är inte tillåtet att 
göra reklam för produkter. Var gränsen går mellan tips och reklam är en svår bedömningsfråga där 
åsikterna går isär. 
Under 2021 tar förbundet fram Råd om företagssamarbete för föreningar och distrikt, som tar sin 
utgångspunkt i samarbetspolicyn. Här listas praktiska råd om hur distrikt och föreningar kan förhålla 
sig till olika situationer, inklusive några tumregler när det gäller företagsmedverkan på 
föreningsmöten och delning av information om produkter i sociala medier och i andra HRF-kanaler.  
Förbundsstyrelsen tror att dessa Råd om företagssamarbeten kan ge en del av den vägledning som 
motionären efterfrågar. Vi tror också att det är viktigt att vi har en levande och kontinuerlig 
diskussion om dessa frågor inom HRF.  
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
att anse motion nummer 537 besvarad 
 
Deltog i debatten 
Harry Eriksson, Vänersborg-Trollhättan med omnejd  
Eivor Johansson, förbundsstyrelsen  
 
Kongressen beslutade 
att anse motion nummer 537 besvarad 
 
 
14.69 Förbundsstyrelsens förslag till prioriterade områden 2022-2025 

Kongressen beslutade 
att anta förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 500–595.  
att anta förbundsstyrelsens förslag till Prioriterade områden 2022–2025 med av kongressen 
beslutade ändringar 
 
 

15. Förslag till Medlemsavgifter 2022-2025 jämte motioner 

Ärendebeskrivning 
Förbundsstyrelsens förslag till Medlemsavgifter 2022–2025 inklusive motionerna 300– 
304. 

Beredning 
Förbundsstyrelsen förelägger kongressen ett förslag om medlemsavgift till HRF under perioden 
2021–2025 avseende huvudmedlem, direktmedlem, ungdom och familj. Förbundsstyrelsen föreslår 
också en fördelning av avgiften mellan förbund, distrikt och föreningar. Förslagets syfte är HRF ska 
tillföras resurser på alla nivåer för att kunna utvecklas och vara den organisation våra medlemmar 
och andra hörselskadade behöver kommande kongressperiod, och kunna förverkliga våra 
gemensamma mål. Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna i HRF ska förbli i stort sett 
oförändrade under den kommande kongressperioden. Den förändring som föreslås är att två typer 
av familjemedlemskap slås ihop till en. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
att avslå motion nummer 300. 

att bifalla första att-satsen i motion nummer 301 och att avslå andra att-satsen i motion nummer 
301. 

att avslå motion nummer 302. 

att avslå motion nummer 303. 

att avslå motion nummer 304. 

att anta förbundsstyrelsens yttranden till motionerna 300–304. 
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att anta förbundsstyrelsens anta förslag till Medlemsavgifter för 2022–2025 med av kongressen 
beslutade ändringar. 
 
Bilaga 
Förbundsstyrelsens förslag till Medlemsavgifter 2022–2025 
 
Presidiet föreslog behandlingsordning i linje med tidigare punkter, där motionerna behandlas först, 
och därefter förbundsstyrelsens samlade förslag. 
 
Yrkanden i debatten 
Jan Lamby, Kongressombud, Stockholm yrkade att nivån på medlemsavgifterna ska avgöras först, 
punkt 15.6 i dagordningen. 
 
Deltog i debatten 
Jan Lamby, Stockholm 
Carina Albertsson, förbundsstyrelsen 
Sven Edlund, Distriktsrepresentant, Västernorrland 
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade 
att med röstsiffrorna 63 för, 20 emot, 2 avstår och 13 ej lagda anta presidiets förslag till 
behandlingsordning 
 
 
15.1 Motion 300 – Dubbel medlemskap och annan form av träffar. 
Medlemsmotion 

Motivering 
Anser att dubbelmedlemskap förvirrar medlemmarna, då vissa väljer att inte tillhöra någon förening 
utan enbart på riksnivå. 
Om jag bor t.ex i Bålsta så tillhör man Uppsala län dock är avståndsmässigt närmare för mig att delta i 
Upplands-Bro. Det finns inte heller en motsvarande Hyvis verksamhet i Uppsala. Detta skulle 
innebära för mig att jag måste tillhöra två olika föreningar, om jag ska delta på olika aktiviteter -
samtidigt som jag kanske vill vara med i en aktivitet i Linköping där jag har bott tidigare. Anser att 
medlemskapet ska inte styra aktiviteterna i stort utan att jag kan kunna delta olika träffar oavsett var 
man befinner sig i Sverige. Det skapar mera gemenskap. Nu blir det små öar mellan grupperna och 
att man väljer ofta att inte delta i olika saker pga begränsningarna som dubbelmedborgarskap 
innebär. Självkostnadspris underlättar att ha anmälning i tid. Det leder till att mera olika människor 
möts dvs mellan föreningarna inom HRF. En bredare målgrupp. 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att inte ha dubbelt medlemskap utan enbart en riksnivå. Är man medlem blir man automatisk 
erbjuden på aktiviteter. 
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Marie Meijer 
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2001-01-01, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 300 
Syftet med dubbelt medlemskap är att föreningarna ska få pengar till sin verksamhet via 
medlemsavgiften. Möjligheten att vara medlem i flera föreningar är en uppskattad möjlighet inom 
HRF. 
Vi vill framhålla att det finns inga formella hinder för föreningar att tillåta att medlemmar från andra 
föreningar deltar i deras verksamhet. Om en aktivitet är förenad med kostnad, så finns det föreningar 
som erbjuder deltagande mot självkostnadspris. 
Att enbart ha medlemskap på riksnivå, så som motionären föreslår, skulle innebära långtgående 
förändringar av HRFs medlems- och organisationsstruktur, med potentiella konsekvenser som är 
svåröverskådliga. 
Vi ser framförallt en risk för negativa konsekvenser för HRFs föreningar som är grunden för HRFs 
verksamhet. Föreningarna är viktig motor för HRF och ett nationellt medlemskap skulle slå undan 
benen för föreningarnas möjlighet att bedriva lokal verksamhet. 
Ett annat exempel är det statsbidrag på omkring åtta miljoner kronor som HRF varje år får från 
Socialstyrelsen. Detta stöd beräknas bland annat på vårt medlemsantal samt antalet lokala och 
regionala föreningar. 
En genomgripande förändring av vår förenings-, distrikts- och förbundsstruktur är därmed förknippat 
med ekonomiska risker. 
Förbundsstyrelsen bedömer att förslaget om att övergå till enbart riksmedlemskap har fler negativa 
effekter än positiva. Det är därför bättre att arbeta på andra sätt för att se till att medlemmar känner 
sig välkomna till aktiviteter i olika föreningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 300 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 300 
 
 
15.2 Motion 301 – E-postadresser i Medlemsregistret 
Medlemsmotion 

Motivering 
I vår förening har ca 50 procent e-postadress. Men antalet med e-postadresser ökar. Att uppgifterna 
om e-postadresser i medlemsregistret är uppdaterade ligger på den enskilde medlemmen. 
Erfarenhetsmässigt uppdaterar få sina e-postuppgifter till registret. Vid vårt senaste utskick i vår 
förening frågade vi om medlemmarna inte hade e-postadress. Vi fick direkt in 5 nya e-postadresser 
den vägen. 
Detta gör att föreningarna och distrikten tvingas skicka brev istället. Detta ger merkostnader och 
merarbete för föreningarna och kostanden ökar ytterligare med kommande portohöjning. 
Ett vanligt förekommande sätt är att, vid utskick för årsavgiften bifoga utdrag ur Medlemsregistret 
och uppmana medlemmen att korrigera eventuella fel. 
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Yrkande 
Jag föreslår kongressen besluta 
att införa rutin för detta 

Harry Eriksson 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 301 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att e-post är en viktig kommunikationsväg, som ger 
HRF utmärkta möjligheter att kommunicera med förtroendevalda och övriga medlemmar snabbt, 
enkelt och klimatsmart samt till en lägre kostnad än med post. 
Följaktligen anser vi även att det är angeläget att e-postadresser i HRFs medlemsregister hålls 
uppdaterade och att vi gör det enkelt för medlemmar att korrigera och komplettera sina uppgifter i 
HRFs register. 
HRF har infört ett nytt och mer ändamålsenligt registersystem, som underlättar en mängd rutiner och 
processer, inte minst när det gäller medlemmar. I samband med detta skapas betydligt bättre 
möjligheter att på ett effektivt sätt uppdatera och samla e-postuppgifter 
Exakt hur och när insamling av aktuella e-postadresser bör genomföras avgörs bäst i ett senare skede 
av det pågående systemprojektet. Förbundsstyrelsen vill därför bifalla förslaget om en rutin för 
insamling av aktuella e-postadresser, men anser att det exakta förslaget om hur och när detta ska 
göras bör avslås. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla att-sats 1 
att avslå att-sats 2  
 
Deltog i debatten 
Harry Eriksson, Vänersborg-Trollhättan med omnejd 
 
Kongressen beslutade 
att bifalla att sats 1 i motion 301 
att avslå att-sats 2 i motion 301 
 
 
15.3 Motion 302 – Motion angående förändring av utseendet på blanketten ”Ansökan om 
medlemskap i HRF.” 
HRF Norra Skaraborg, Skaraborg 

Motivering 
Nuvarande blankett upplevs som krånglig att fylla i. Den måste också fyllas i av både huvudmedlem, 
samt av familjemedlem eftersom det inte finns plats att fylla i mer än 1 persons uppgifter på 
blanketten. 
Vi har förslag på hur en enklare blankett kan se ut. Högst upp och längta ner på sidan finns våra 
uppgifter. Där ska naturligtvis varje förening ha sina uppgifter. 
Förslaget är bifogat. 
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Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att blankett ”Ansökan om medlemskap” förenklas samt görs om så att huvudmedlem samt 
familjemedlem kan ansöka på samma blankett. 

Roger Höglund 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-22, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 302 
Förbundsstyrelsen håller med om att det ska vara enkelt att bli medlem i HRF. Det innebär att det 
även ska vara enkelt att ansöka om familjemedlemskap. 
Förbundskansliet har ett stående uppdrag från förbundsstyrelsen att arbeta med att underlätta 
medlemskap. I det uppdraget ingår att ta med sig och försöka tillmötesgå olika synpunkter, i den 
utsträckning de är praktiskt genomförbara och bidrar till att uppnå målet: att underlätta 
medlemskap. Men exakt hur olika blanketter, formulär, webbsidor, registerrutiner med mera ska 
utformas är praktiska verkställighetsfrågor som utförs av förbundskansliet. 
Förbundet har påbörjat ett arbete med att ytterligare uppmärksamma familjemedlemskapet i HRFs 
kommunikation. Under 2020 implementerades ett nytt medlemsregistersystem för HRF vilket ger 
bättre möjligheter att förenkla medlemsansökningar och att ansluta familjemedlemmar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 302 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 302 
 
 
15.4 Motion 303 – Motion angående avgiftsrabatt för äldre medlemmar i HRF 
Norra Skaraborg 

Motivering 
Många av ”våra” medlemmar är till åren komna. Pensionen är kanske inte så hög men ska räcka till 
mycket. 300 kr i medlemsavgift kan då kännas tungt. 
Vi föreslår därför att det införs en sänkning av medlemsavgiften som träder i kraft när medlemmen 
fyller 85 år. 
Avgiften ska vara 150 kr för huvudmedlem, 50 kr för familjemedlem och 250 kr för utökad 
familjeanslutning. Detta innebära ett mindre tapp av äldre medlemmar som kanske inte i så stor 
utsträckning orkar tillgodogöra sig det utbud som HRF erbjuder och därför inte prioriterar ett 
medlemskap. Det kan också innebära att en hörande familjemedlem som förlorar sin partner som var 
huvudmedlem stannar kvar i föreningen. 
Vårt förslag gör att fördyringen att gå upp från familjemedlemsanslutning till att bli huvudmedlem 
inte blir avskräckande. Med nuvarande system ökar personens avgift från 75 kr till 300 kr. Med vårt 
förslag ökar avgiften från 75 till 150 kr. 
HRF Norra Skaraborg yrkar på en sänkning av medlemsavgiften för medlemmar som fyllt 85 år. 
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Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att avgiften för huvudmedlem som fyllt 85 år fastställes till 150 kronor per år 
att avgiften för familjemedlem fastställes till 50 kronor per år 
att avgiften för utökad familjeanslutning fastställs till 250 kronor per år 
att förändringen ska gälla från 2021. 

Clara Lindhé och Roger Höglund 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-22, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 303 
HRF genomförde 2018 en större undersökning om medlemskap, som visade att den nuvarande 
medlemsavgiften inte är ett hinder för att bli eller vara medlem i HRF. De flesta HRF-medlemmar och 
hörselskadade som inte är medlemmar tycker att medlemsavgiften är lagom/acceptabel. 
Förbundsstyrelsen håller med medlemmarna. Den nuvarande medlemsavgiften ligger i nivå med 
andra, jämförbara organisationer och innebär en rimlig avvägning mellan vad organisationen 
behöver för att kunna fungera och vad den enskilde medlemmen får tillbaka. Numera är det 
dessutom möjligt att betala medlemsavgiften månadsvis via autogiro, vilket gör att kostnaden för en 
huvudmedlem blir 25 kronor i månaden. 
Personer som har fyllt 85 år utgör en stor medlemsgrupp i HRF. De avgiftsnivåer som föreslås i 
motionen skulle därför kunna få stora ekonomiska konsekvenser för många föreningar och distrikt. 
Istället för att försämra föreningarnas och distriktens ekonomi bör vi satsa på att stärka 
möjligheterna att utveckla den lokala verksamheten och öka medlemmarnas utbyte av sitt 
medlemskap. Då skapar vi goda förutsättningar för att växa som organisation. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 303 
 
Yrkanden vid kongressen 
Robert Branting, Örebro, yrkade bifall till att-sats 1 i motion 303 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 303 
 
 
15.5 Motion 304 – Fördelning av medlemsavgift förbund-distrikt-förening 
Stockholm 

Motivering 
Den av HRF:s kongress beslutade medlemsavgiften har varit oförändrad i två perioder, dvs. åtta år. 
Likaså har fördelningen förening–distrikt– förbund varit densamma under åtminstone de senaste fyra 
åren. För närvarande fördelas de 300 kr med 120–80–100. 
Under en lång tid, 10-12 år, har förbundet haft en god ekonomi tack vare insamlingsverksamheten. 
Som tillsammans med statsbidraget och medlemsavgifterna skapat mycket goda resurser för 
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förbundets arbete. Samtidigt kämpar många av våra medlemsföreningar runt om i landet med stora 
utmaningar för att få till en god verksamhet och organisation lokalt. De drar ett stort lass för vår 
rörelse ute i landet. 
Även de av oss föreningar som är lyckligt lottade med stort medlemsantal och visst kapital kämpar 
med verksamheten och ekonomiska underskott för att nå ut till så många som möjligt. Samtidigt som 
förbundet alltså har ett överskott. 
Mot den bakgrunden anser vi att fördelningen av medlemsavgiften borde justeras. En större andel 
borde gå till föreningarna. 
Vi föreslår att fördelningen ändras till 140–80–80 (förening–distrikt–förbund). Det skulle skapa bättre 
förutsättningar för alla föreningar, större möjligheter till aktiviteter som gynnar medlemmarna. Och 
därmed på sikt främja HRF:s fortlevnad som föreningsbaserat förbund. 
Förbundsnivån minskar därmed ca 500 000 kr, vilket ska relateras till hela ”koncernens” omsättning 
på drygt 60 miljoner. (2019) 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att medlemsavgiften, om den fastställs till 300 kr, fördelas 140-80-80 (förening-distrikt-förbund). 
Skulle avgiften beslutas till ett högre belopp, ska denna fördelnings proportioner tillämpas på det nya 
beloppet. 

Jan Lamby 
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2021-01-20, som beslutade att bifalla motionen. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 304 
Förbundets verksamhet är helt beroende av att vi får in intäkter av flera olika slag, däribland 
medlemsavgifter, statsbidrag, fondanslag, arv och insamlingsverksamhet. Varje intäkt är viktig för att 
vi ska kunna upprätthålla den breda och kvalitativa verksamhet som vi har i dag. Motionären antyder 
att 500 000 kronor är en försumbar summa för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen håller inte 
med om den beskrivningen. 
Faktum är att motionärens förslag om att minska på den del av medlemsavgiften som tillfaller 
förbundet kommer att leda till att förbundet måste göra motsvarande nerdragningar av 
verksamheten, vilket kommer att påverka alla föreningar och distrikt, oavsett storlek. 
Konsekvensen av detta skulle kunna bli att föreningar/distrikt inte kan få samma stöd som idag från 
förbundet, utan måste ta över mer själva. Detta skulle i sin tur resultera i att förenings- och distrikts-
förtroendevalda skulle behöva lägga ännu större fokus på administrativa uppgifter istället för 
verksamhet som bidrar till medlemsnytta och -rekrytering samt intressepolitisk påverkan i 
hörselfrågor. En sådan utveckling är inte önskvärd. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att avslå motion nummer 304 
 
Deltog i debatten 
Sven Edlund, Västernorrland 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
Ritva Tamminen, Luleå 
Jan Lamby, Stockholm 
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Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
Eivor Johansson, förbundsstyrelsen 
Anna Quarnström, Stockholm 
Elsie Johansson, Enköping 
 
Yrkanden i debatten 
Sven Edlund, Västernorrland, bifall till motionen  
Björn Sonesson, Malung-Vansbro, att förbundsstyrelsen av kongressen ges i uppdrag att utreda om 
nuvarande nivåer är ändamålsenliga fram till nästa kongress. 
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen, bifall till Björn Sonessons tilläggsyrkande 
Ritva Tamminen, Luleå, bifall till FS avslag på motionen, samt bifall till Björn Sonessons 
tilläggsyrkande 
Britt Edoff, CI-föreningen i Stockholms län, bifall till Björn Sonessons tilläggsyrkande 
Bernd Priemer, Botkyrka-Salem, bifall till Björn Sonessons tilläggsyrkande 
Marie Meijer, Distriktsrepresentant, Stockholm, bifall till FS förslag 
Monika Larsson, Nacka-Värmdö, bifall till FS förslag och bifall till Björn Sonessons tilläggsyrkande 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 304 
att anta Björn Sonessons yrkande att förbundsstyrelsen till nästa kongress utreder om nuvarande 
fördelningsnivåer är ändamålsenliga. 
 
 
15.6 Förbundsstyrelsens förslag till Medlemsavgifter 2022-2025 

Deltog i debatten 
Jan Lamby, Stockholm 
Ritva Tamminen, Luleå 
Christer Arnrup, Flen 
Anna Quarnström, Stockholm 
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
Ulf Olsson, Stockholm 
Sven Edlund, Västernorrland 
 
Yrkanden i debatten 
Jan Lamby, Stockholm, yrkade på höjning av medlemsavgiften med tio procent. Den nya avgiften 
med tillhörande fördelning skulle se ut så här: 330 varav 130 till föreningarna; 90 till distrikten; 110 
till förbundet.  Dubbelanslutningsavgiften och familjeavgiften justeras på motsvarande sätt.   Vi 
föreslår därför att HRF:s medlemsavgift för 2022-2025 ska uppgå till 330 kr för ett ordinarie 
medlemskap.  
Ritva Tamminen, Luleå, yrkade bifall till FS förslag 
Niklas Wikman, Stockholm, yrkade bifall till Jan Lambys förslag 
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Kongressen beslutade 
att med röstsiffrorna 73 mot 12 anta förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverade sig Niklas Wikman, Stockholm, Jan Lamby, Stockholm, Ulf Olsson, 
Stockholm, Anna Quarnström, Stockholm, Eva Lindmark, Solna-Sundbyberg. 
 
 

16. Förslag till Riktlinjer för valberedningen  

Ärendebeskrivning 
Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för valberedningen. 

Beredning 
En fungerande och aktiv valberedning är en viktig förutsättning för framgång i alla demokratiska 
organisationer. Så även i HRF. Förbundsstyrelsen har därför tagit fram förslag på riktlinjer för 
förbundets valberedning, för att underlätta och tydliggöra valberedningens arbetsprocesser. 
Inga motioner har kommit in på förslaget. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anta förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för valberedningen  
 
Deltog i debatten 
Sune Wadenheim, förbundsstyrelsen 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
 
Kongressen beslutade 
att anta riktlinjerna för valberedningen 
 
 

17. Förslag till Arvodes- och ersättningsreglemente 

Ärendebeskrivning 
Förslag till arvodes- och ersättningsreglemente för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på 
förbundsnivå. Ärendet föredrogs av Ludvig Ahlström, valberedningen. 

Beredning 
Arvodes- och ersättningsreglementet omfattar principer för arvoden och ersättningar och ska enligt 
tidigare praxis antas av kongressen. 
Valberedningen har i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut på arvodes- och ersättnings-
reglemente, som ska ersätta tidigare reglemente. Förslaget finns presenterat i bilagan. De föreslagna 
reglerna ska gälla från kongress till kongress. Det gör att medlemmar som vill vara förtroendevalda 
vet vilka förutsättningar som gäller för olika uppdrag. 
Valberedningens förslag innebär att storleken på arvodet till de förtroendevalda ska utgå från 
prisbasbeloppet i stället för inkomstbasbeloppet. Enligt valberedningens mening är prisbasbeloppet, 
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som följer konsumentprisindex, att anse som ett basbelopp som bättre speglar kostnadsändringarna 
i Sverige. Valberedningen har vidare valt att föreslå en procentsats av prisbasbeloppet som i 
möjligaste mån ligger kvar på den arvodering som utgick under 2020. Förslaget innebär en marginell 
förändring. 
Däremot kommer förslaget, i det fall kongressen väljer att tillsätta två vice ordföranden innebära en 
tydlig sänkning för vice ordföranden. Det motiveras med att det blir två personer som får dela på 
uppdraget. Valberedningen har förståelse för att en sänkning av arvodet, även en marginell sådan, 
kan innebära en känsla av minskad uppskattning för det uppdrag som utförs. Det är dock inte 
avsikten med förslaget. Enligt valberedningens mening är den ersättning som utgår att betrakta som 
god även med beaktande av förslaget. 
Mot bakgrund av att allt fler möten sker digitalt har valberedningen även valt att se över mötes-
arvodet. Tidigare förslag har medfört att alla möten under sex timmar ger ett halvt mötesbelopp, 
detta oavsett mötets längd. Valberedningens förslag innebär att arvodet i större mån anpassas till 
möteslängden. 
 
Valberedningen föreslår kongressen 
att anta förslaget om arvodes- och ersättningsreglemente med av kongressen beslutade ändringar. 
 
Bilaga 
Nuvarande arvodes- och ersättningsreglemente med av valberedningen föreslagna ändringar. 
 
Deltog i debatten 
Ludvig Ahlström, valberedningen 
Margareta Fisk, revisorsersättare 
Sven Edlund, Västernorrland 
Jonas Sahlberg, förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade 
att anta valberedningens förslag till arvodes- och ersättningsreglemente 
 
 

18. Stadgeenliga val 

Ärendebeskrivning 
Kongressen ska enligt de reviderade stadgar antagna av denna kongress förrätta följande val: 
• Val av förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande, två vice ordförande, förbundskassör 
samt sju övriga ledamöter. Förbundsordförande, två vice ordförande och kassör väljs särskilt. 
• Val av tre revisorer, varav en auktoriserad, samt två ersättare för dessa, varav en auktoriserad. 
• Val av valberedning som består av fem ordinarie ledamöter varav en ordförande samt två 
ersättare. Förslag till valberedning har beretts av valberedningsutskottet.  
 
Deltog i debatten 
Per-Ola Sjödén, valberedningen 
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Sven Edlund, Västernorrland 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
Stig Lindgren, Boden 
 
Yrkanden i debatten 
Anita Wallin, Vuxendövas förening i Uppsala län, pläderade för Britt Edoff, Nykvarn, som ledamot av 
förbundsstyrelsen. 
Carsten Berglund, Jönköping, pläderade för Britt Edoff, Nykvarn, som ledamot av förbundsstyrelsen.  
Ronnie Granath, Krokom, pläderade för Britt Edoff, Nykvarn, som ledamot av förbundsstyrelsen  
Sven Edlund, Västernorrland, pläderade för Stig-Axel Nilsson, Bredbyn, Västernorrland, Carina 
Albertsson, Skellefteå, Västerbotten och Ritva Tamminen, Luleå, Norrbotten, som ledamöter av 
förbundsstyrelsen 
Ritva Tamminen, Luleå, yrkade att kongressen bör se till att åldersfördelningen i FS ska vara mer 
representativ för de yngre medlemmar, och pläderade för Susanne Mattes Gärtner som ledamot av 
förbundsstyrelsen. 
Sven Edlund, Västernorrland, yrkade på att kongressen tar hänsyn till att det behövs fler män i 
förbundsstyrelsen, och fler från Norrland. 
Sven Fernlund Skagerud, distriktsrepresentant, Dalarna, pläderade för Susanne Mattes Gärtner som 
ledamot av förbundsstyrelsen. 
 
 
18.1 Val av förbundsordförande 

Valberedningens förslag: Mattias Lundekvam, Västerhaninge, omval 
 
Kongressen beslutade 
att till förbundsordförande välja Mattias Lundekvam. 
Noterades att valet var enhälligt. 
 
 
18.2 Val av två vice ordförande  

Valberedningens förslag: Att till vice ordförande välja Eva Blomquist, Farsta, och Ulf Olsson, 
Bandhagen 
 
Yrkanden i debatten 
Johanna Pettersson, kongressombud, Östra Östergötland, nominerade Susanna Ahlström, 
Östergötland, till posten som vice ordförande. 
 
Deltog i debatten 
Anna Quarnström, Stockholm 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland 
Ulla Nyberg, Avesta 
Per-Ola Sjödén, valberedningen 
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Conny Bergsman, Sandviken 
Kristina Bjelm, Eksjö 
 
Omröstningen gav följande resultat 
Ulf Olsson, Bandhagen, 67 röster 
Eva Blomquist, Farsta, 62 röster 
Susanna Ahlström, Linköping , 49 röster 
Röstberättigade: 98 | Röstat: 89 | Blanka röster: 0 
 
Kongressen beslutade 
att till vice ordförande välja Ulf Olsson och Eva Blomquist. 
 
 
18.3 Val av förbundskassör 

Valberedningen föreslog omval av Jonas Sahlberg, Sollentuna 
 
Kongressen beslutade 
att till förbundskassör välja Jonas Sahlberg. 
Noterades att valet var enhälligt. 
 
 
18.4 Val av sju ledamöter  

Till ledamöter i förbundsstyrelsen föreslog valberedningen följande sju personer: 
Agneta Österman Lindquist, Nacka, omval 
Eivor Johansson, Västra Frölunda, omval 
Sune Wadenheim, Malmö, omval 
Susanna Ahlström, Linköping, omval 
Carola Hedmark, Umeå, nyval 
Marie-Louise Andersson, Lund, nyval 
Rose-Marie Danielsson, Danderyd, nyval 
 
Yrkanden i debatten 
Kristina Olsson, Malmö, föreslog Carina Albertsson, Skellefteå, och Marie-Louise Andersson, Lund, till 
ledamöter i förbundsstyrelsen 
Anita Richmond, Lund, föreslog Marie-Louise Andersson, Lund 
Ritva Tamminen, Luleå, föreslog Susanne Mattes Gärtner, Rälta 
Sven Edlund, Västernorrland, föreslog Stig-Axel Nilsson, Bredbyn, Västernorrland. Carina Albertsson, 
Skellefteå, Västerbotten. Ritva Tamminen, Luleå, Norrbotten.    
 
Deltog i debatten 
Anita Richmond, Lund 
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Ritva Tamminen, Luleå 
Sven Edlund, Västernorrland 
Kristina Olsson, Malmö 
Anita Wallin, Vuxendövas förening i Uppsala län 
Sven Fernlund Skagerud, Dalarna 
Johanna Pettersson, Östra Östergötland 
Margareta Fisk, Revisorsersättare 
Monika Larsson, Nacka-Värmdö 
Marianne Cronberg Willman, Borlänge 
Christer Arnrup, Flen 
Björn Sonesson, Malung-Vansbro 
 
Val av ledamöter FS 
Namn   Antal röster 
Sune Wadenheim, Malmö  75 
Susanna Ahlström, Linköping  75 
Agneta Österman Lindquist, Nacka 71 
Eivor Johansson, Västra Frölunda 66 
Susanne Mattes Gärtner, Rälta 57 
Marie-Louise Andersson, Lund 56 
Carola Hedmark, Umeå  48 
Stig-Axel Nilsson, Bredbyn  48 
Ritva Tamminen, Luleå  34 
Rose-Marie Danielsson, Danderyd 25 
Britt Edoff, Nykvarn  24 
Carina Albertsson, Skellefteå  23 
Röstberättigade: 98 | Röstat: 86 | Blanka röster: 0 
 
Kongressen konstaterade att följande sex ledamöter valts till förbundsstyrelsen 
Sune Wadenheim, Susanna Ahlström, Agneta Österman Lindquist, Eivor Johansson, Susanne Mattes 
Gärtner, Marie-Louise Andersson. 
När det gäller den sjunde ledamoten hade två kandidater, Carola Hedmark och Stig-Axel Nilsson fått 
lika röstetal.  
Enligt den av kongressen antagna arbetsordningen ska lotten avgöra vid lika röstetal. 
Presidiet föreslog kongressen att frångå arbetsordningen och i stället genomföra en omröstning 
mellan de två kandidater som fått lika röstetal. Presidiet ställde förslaget under proposition och lät 
kongressen rösta. 
Omröstningen utföll med 75 röster till stöd för ny omröstning, tolv röster till stöd för lottning, en 
röstande avstod och tio ej avgivna röster. 
Presidiet konstaterade att kongressen beslutat om ny omröstning mellan de två kandidaterna. 
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Val av sjunde ledamot FS 
Stig-Axel Nilsson, Bredbyn  46 
Carola Hedmark, Umeå  41 
Röstberättigade: 98 | Röstat: 88 | Blanka röster: 1 
 
Kongressen konstaterade att Stig-Axel Nilsson valts till ledamot av förbundsstyrelsen. 
 
 
18.5 Val av revisorer  

Valberedningens förslag 
Förtroendevalda 
Ordinarie: 
Lena Thorén, Enköping, nyval 
Rolf Zetterström, Oxelösund, nyval 
Ersättare: 
Tage Carlsson, Borås, nyval 

Auktoriserade 
Ordinarie: KPMG, omval 
Ersättare: KPMG, omval 
 
Kongressen beslutade 
att anta valberedningens förslag 
 
 
18.6 Val av valberedning  
Valberedningsutskottets förslag 
Ordinarie: 
Jan Lamby, Stockholm, sammankallande 
Marianne Morin, Kalix 
Veronica Hylén, Gävle 
Agne Fröjd, Skaraborg 
Lena Ekbring Rindsäter, Kronoberg 
Ersättare: 
Tommy Olausson, Tranås 
Sven Fernlund Skagerud, Dalarna 
 
Kongressen beslutade 
att anta valberedningsutskottets förslag 
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19. Kongressens avslutning  

Förbundsordförande Mattias Lundekvam tackade på den nyvalda förbundsstyrelsens vägnar 
kongressledamöterna för väl genomfört arbete. 
För sina insatser i HRFs förbundsstyrelse avtackades Carina Albertsson och Lena Thorén. 
För sina insatser som förbundsrevisorer avtackades Birgitta Tell och Arne Andersson. Som 
revisorsersättare avtackades Margareta Fisk. 
Förbundsordföranden tackade för det fortsatta förtroendet att leda HRFs arbete för att tillvarata 
hörselskadades intressen och förklarade kongressen avslutad. 
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