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Verksamhetsplan 2020 

Förord 
Första punkten i HRF:s stadgars ändamålsparagraf är ”att tillvarata hörselskadades intressen samt 
värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla 
områden”. 

I Stockholms län har nästan var åttonde person en hörselskada och vår vision är att dessa ska kunna 
leva i delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi 
kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och 
hjälpmedel. Omkring 3 000 personer är medlemmar i distriktets 14 lokal- och intresseföreningar, 
d.v.s. knappt 1,5 procent av antalet medborgare med hörselskada i Stockholms län är medlemmar i 
distriktets föreningar.  

Bakgrund 
Distriktets verksamhet finansieras huvudsakligen av bidrag till intressepolitisk verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning från region Stockholm, vilket regleras enligt regionens dokument 
”Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning”. 

Utmaningar 
Distriktets föreningar har under en längre tid haft ett medlemstapp och det finns en utmaning i att 
hålla föreningarna verksamma. Under år 2020 kommer vi att arbeta fram rutiner för hur vi på bästa 
sätt kan stötta föreningarna, öka engagemanget inom dem och se till att lyfta och visa att vi 
värdesätter det engagemang som finns. Medlemsvärvning är en viktig fråga men för att få möjlighet 
att fokusera på medlemsvärvning behöver vi i första hand se och ta tillvara på det intresse och 
engagemang som finns inom organisationen.  

Vårt intressepolitiska arbete är fortsatt en stor utmaning, under 2019 arbetade styrelse och kansli 
med att återupprätta det intressepolitiska arbete som under starten på 2019 inte var lika omfattande 
som organisationen önskat.  Det är ett ständigt pågående arbete att utveckla distriktets 
intressepolitiska arbete. Detta görs genom att följa hur samhällsapparaten påverkar personer med 
hörselskada i regionen, utifrån det görs en bedömning av vad distriktet behöver prioritera och arbeta 
för att förbättra.  

Prioriteringar 
Intressepolitik och organisationsutveckling är prioriterade områden under år 2020.  Detta för att 
skapa en stark organisation som kan agera som en samhällspolitisk aktör i hörselfrågor inom 
Stockholms län och för att upprätthålla en verksamhet som skapar mervärde för personer med 
hörselskada. Det intressepolitiska arbetet och organisationsutveckling är delvis sammankopplade, då 
ett lyckat arbete med det ena ökar chanserna för framgång inom det andra.  

Under år 2020 genomförs Hörselskadades Riksförbunds kongress vilket medför att det för distriktet 
är ett år där vi vill fokusera på att främja demokratin i organisationen genom att gemensamt sätta 
oss in i kongressens handlingar, de motioner vi skrivit under år 2019 samt skapa bästa möjliga 
förutsättningar för föreningarna att delta aktivt under kongressen.  
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Distriktets primära målgrupp i vårt externa arbete är beslutsfattare, yrkesutövare som jobbar 
gentemot personer med hörselskada eller med hörselrelaterade frågor samt journalister, 
opinionsbildare och politiker.  

Distriktet ska verka för att de aktiviteter och arrangemang som distriktet helt eller delvis har ansvar 
för är fullt tillgängliga för hörselskadade och för hörselskadade med andra funktionsnedsättningar. 
Distriktet ska även ställa krav på tillgänglighet hos externa arrangörer.  

Prioriterade områden 2020 
Intressepolitiskt arbete  
Distriktet ska med sitt intressepolitiska arbete inom Stockholms län sprida kunskap om hörselskador 
och om personer med hörselskada till beslutsfattare och allmänheten. Distriktet ska informera om 
hörselskadades villkor, rättigheter och behov samt upplysa om brister men även informera om 
lösningar.  

För att kunna driva ett framgångsrikt intressepolitiskt arbete som grundar sig på fakta behöver 
distriktet bedriva utredningsarbete och bevakning av frågor som är relevanta för hörselskadade i 
länet. Därefter kan vi lyfta hörselfrågor och synliggöra personer med hörselskada i den lokala 
debatten genom kommunikation med beslutsfattare, genom att synas i media ochgenom att ta plats 
i sociala medier.   

Viktiga intressepolitiska områden vi vill påverka:  

• Stockholms	regionens	hörselvård	i	sin	helhet	
- Konsekvenser	av	fritt	val	av	hjälpmedel	för	distriktets	målgrupp	
- Hörselrehabilitering	efter	individuella	behov	

• Tillgänglighet		
- Ökad	tillgänglighet	i	media	på	regional	nivå	
- Ökad	tillgänglighet	i	vården	som	helhet	i	Stockholms	län	
- Utvecklad	och	mer	samordnad	tolkverksamhet	i	Stockholms	län	
- Verka	för	god	ljudmiljö,	tillgång	till	hörslingor	och	hörteknisk	utrustning	

• Arbetsliv	
- Öka	kunskapen	inom	fackföreningsrörelsen	i	Stockholms	regionen	

 

Under år 2020 ska distriktet påbörja ett långsiktigt arbete för att skaffa sig kompetens för att kunna 
bedriva intressepolitiskt påverkansarbete för gruppen hörselskadade med 
flerfunktionsnedsättningar.  
 
Verksamhet 
Parallellt med distriktets intressepolitiska arbete bidrar planerad social och utbildande verksamhet 
till att stärka och utveckla vår organisation och personer med hörselskada. Verksamheten ger 
möjlighet att träffa andra i samma situation, att få en möjlighet till igenkänning och bli stärkt av 
idéer, verktyg och kunskap som kommer fram i mötet med andra som har en hörselskada.  
 

Utbildning i TSS 
Under år 2020 ska distriktet erbjuda sina föreningar och dess medlemmar utbildning i TSS – tecken 
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som stöd. TSS är tecken från svenskt teckenspråk som oftast används i kombination med tal, TSS 
följer svensk grammatik och ger stöd och förtydligande av det som sägs muntligt.  

Genom att erbjuda återkommande utbildning i TSS vill distriktet visa att TSS är en möjlighet att 
förbättra och underlätta kommunikationen för den enskilda individen som har en hörselskada. TSS 
gör det möjligt att vara delaktig även i miljöer där det är dålig ljudmiljö eller när tekniken inte räcker 
till, kommunikation med anhöriga i vardagen blir ofta enklare när talet kan förstärkas med ett tecken 
samt att det ger möjlighet att använda tolk i olika sammanhang.  

Föräldraverksamhet 
Distriktet vill under år 2020 ta fram en plan och påbörja verksamhet för gruppen föräldrar till barn 
med hörselskada alternativt hörselskadade föräldrar till barn med eller utan hörselskada. 
Verksamheten ska ha fokus på kunskapsutbyte, att bygga en stabil grund för barn och deras föräldrar 
kopplat till kommunikation. Prioriterat är också att hitta en plattform för intressepolitiskt arbete där 
distriktet vill lobba för en hörselhabilitering där barn och föräldrar får gott och långsiktigt stöd. 
Distriktet vill att aspekter som acceptans för sin egen hörsel, utbildning i teckenspråk och 
möjligheten att träffa andra som hör dåligt är en viktig del i habiliteringen för barn och unga 
tillsammans med deras föräldrar.    
 
HRF-ambassadörer  
Vi vill samla engagerade och intresserade medlemmar i distriktets föreningar till en grupp HRF-
ambassdörer. Ambassadörernas uppdrag är att representera distriktet på mässor, event, att hålla 
föreläsningar samt skapa ett nätverk och samarbete över föreningsgränserna inom distriktet. Detta 
kan bidra till en större insyn hos andra föreningar än ens egen, bli ett startskott för mer samverkan 
och framför allt fungera som ett stort stöd till föreningar som kan behöva fler personer för att få till 
en lyckad representation.   

Mässor och events som t ex seniordagen och Järvaveckan är viktiga mötesplatser för oss. Där har vi 
möjlighet att informera om distriktets syn på regionens hörselvård, erbjuda hörseltest, nätverka och 
sprida information om vår organisation.  

Slingkollen 
Sen tidigare har aktiva medlemmar gått en kurs hos Hörselskadades riksförbund där de fått verktyg 
och kunskap om att testa hörselslingor. Under hösten 2019 tar vår slingkollverksamhet nya tag och 
under 2020 är förhoppningen att ha en etablerad verksamhet där vi har möjlighet att redovisa 
resultat från flera offentliga lokaler i Stockholms län. Distriktet är intressera av att veta vart det finns 
hörslingor, om de fungerar och vilket kvalité de har. Underlaget och den statistik som slingkollen tar 
fram i sitt arbete kommer användas intressepolitiskt för att förbättra tillgängligheten i Stockholms 
län. 

Information, samverkan och kunskap  
Att öka kunskapen om vår målgrupp är avgörande för att nå framgång inom intressepolitiska frågor 
och för att förbättra livssituationen för enskilda individer som hör dåligt. Negativa attityder och 
exkludering beror i många fall på bristande på kunskap kring bemötande och tillgänglighet. Distriktet 
har här ett stort ansvar i att öka kunskapen hos ledande politiker, samhällsaktörer, arbetsgivare, 
pesoner inom vår målgrupp samt allmänheten.   

Vi vill erbjuda kunskapsföreläsningar som kommer vara öppna för allmänheten samt öka vår 
samverkan med andra organisationer, inom och utanför funktionshinderrörelsen. Samverkan kan 
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handla om intressepoliskt arbete i frågor som berör fler grupper än oss, föreläsningsserier, 
debattartiklar eller verksamhet.  

Målet är att utveckla och bredda organisationen. Det ger också möjligheten att nå nya målgrupper 
och potentiella medlemmar.  

Aktörer och organisationer som distriktet hoppas på att inleda eller fortsätta samverkan med under 
år 2020:  

- Pensionnärsorganisationer	inom	Stockholms	län		
- Fackföreningsrörelsen	inom	Stockholms	län	
- Organisationer	inom	Funktionsrätt	Stockholms	län	samt	organisationer	för	

personer	med	funktionsnedsättning	utanför	Funktionsrätt.		
- Heminstruktörer	i	Stockholms	län	
- Hörselvården	inom	Stockholms	län	

 
Organisationsutveckling och föreningar 
Distriktet ska under år 2020 arbeta med att stärka och engagera distriktets och föreningarnas 
förtroendevalda. Ett distrikt med engagerade förtroendevalda och välfungerande verksamhet är en 
förutsättning för distriktets utveckling och för att distriktet samt dess föreningar ska kunna 
intensifiera arbetet med att värva nya medlemmar.  

Under 2020 vill vi inleda ett tydligare arbete kring kommunikation, samarbete och stöd mellan 
distriktet och dess föreningar. Distriktet tänker sig en process där respektive förening har möjlighet 
att uttrycka områden där de behöver kunskapsutveckling och stöd. En årsplanering för respektive 
förening tas fram i samarbete mellan distriktskansli och förening. Arbetet inleds under hösten 2019 
för att avslutas i början på 2020 med en plan för hur kommunikation, samarbete och stöd ska se ut 
under innevarande år. Årsplanen rymmer stöd som utbildning, konkret eller praktisk hjälp, 
samarbeten inom verksamhet, information och intressepolitik.  

Föreningarna får ett ekonomiskt grundstöd baserat på antal medlemmar och det finns även 
möjlighet för föreningarna/medlemmarna att söka projektbidrag för att stimulera utåtriktat arbete 
eller områden där de behöver göra insatser för att utvecklas. 

De föreningar som finns inom distriktet är dels lokala föreningar som verkar i en eller flera 
kommuner, dels länsövergripande föreningar med fokus på specifika intressen. Vi vill under 2020 
lyfta och uppmuntra samverkan över föreningsgränserna, dels för att öka kunskapen och utbytet och 
dels för att bädda inför framtiden som utifrån grad av engagemang och antalet föreningar som läggs 
ner kan innebära att distriktet behöver titta på en mer givande organisationsstruktur.  
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Förslag budget 2020   
Intäkter   
Regionbidrag 4 900 000,00 kr 
Medlemsintäkt 240 000,00 kr 
Fondmedel 110 000,00 kr 
Övriga intäkter 35 000,00 kr 
  5 285 000,00 kr 
Kostnader   
Löner och konsult 3 320 000,00 kr 
Arvode  200 000,00 kr 
    
Hyra + el 370 000,00 kr 
Övriga lokalkostnader 140 000,00 kr 
Inventarier (förbrukning) 20 000,00 kr 
Kansliadministration 130 000,00 kr 
    
Ekonomi   
Redovisning 135 000,00 kr 
Revision 70 000,00 kr 
UHiS redovisning 50 000,00 kr 
UHiS intressepolitiskt bidrag 25 000,00 kr 
Organisationsstöd 30 000,00 kr 
Projektstöd 40 000,00 kr 
IT, data, programvaror 60 000,00 kr 
    
Verksamhet och intressepolitik   
Utbildning/konferens 60 000,00 kr 
Mässa/event 50 000,00 kr 
Föreläsning 40 000,00 kr 
TSS utbildning 110 000,00 kr 
Möteskostnader 40 000,00 kr 
Möteslokal länsföreningar 25 000,00 kr 
PR och kommunikation 80 000,00 kr 
Projektgrupper  22 000,00 kr 
    
Avskrivningar 267 816,00 kr 
    
Summa  5 284 816,00 kr 
    
Intäkter 5 285 000,00 kr 
Kostnader 5 284 816,00 kr 
  184,00 kr 
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