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Inledning 
 
Denna verksamhetsplan och budget bygger på det av kongressen 2016 beslutade 
handlingsprogrammet för 2017–2020 och den vision för HRF Stockholm som styrelsen beslutade 
om i april 2019. Rubriker och underrubriker i avsnitt A-M är de rubriker i handlingsprogrammet 
där föreningen har särskilda uppdrag. 
 
Stockholm 2020-10-09 
 
Styrelsen för Hörselskadades förening i Stockholm 
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A: Stark, synlig och hörselsmart 
 
Vi i HRF Stockholm vill att alla hörselskadade ska kunna känna sig starka, 
synliga och delaktiga på jämlika villkor i staden. Fria att leva sina liv utan 
onödiga hinder och där hörselsmarta strategier och lösningar gör att det är 
enkelt att leva med en hörselskada, oavsett när du får den eller vem du är. Vi 
verkar för ett samhälle där det inte längre krävs mod för att vara öppen med sin 
hörselskada och sina förutsättningar, utan där det är naturligt och något vi gör 
obehindrat. 
 
För att verka för detta vill föreningen vara en naturlig plats för kunskap, gemenskap, påverkans-
arbete och empowerment. Vi kommer under 2021 att fortsätta med öppna aktiviteter, temaföreläs-
ningar och samkväm samtidigt som vi givetvis följer Folkhälsomyndighetens direktiv för att 
minska smittspridning så länge coronapandemin pågår.  
 
Vi kommer även att fortsätta stödja Teater HippHapp som sprider viktig information på ett 
kreativt och lättillgängligt sätt, samt att fortsätta stödja våra klubbar.  
 
I samarbete med HYVIS (Hörselskadade yrkesverksamma i Stockholm) ska vi upprätthålla 
SHIBA-gruppen (Svenska Hörselskadade med Invandrarbakgrund). Gruppen lades ner för något 
år sedan, på grund av att det inte fanns en lämplig lokal och inga personer som ville samordna 
träffarna. Vi upplåter föreningslokalen för träffarna som hålls på söndagseftermiddagar. Vi delar 
samordnandet med HYVIS samt deltar med kunskap om hörsel och TSS.  
 
Vi ska satsa mer på vår digitala närvaro genom ökad aktivitet i sociala medier och genom att öka 
vårt utbud av webbinarier, digitala föreläsningar och träffar, så länge coronapandemin gör det 
svårt att ordna fysiska träffar.  
 
 

 
B: Hörselvård och folkhälsa 
 
En av de mänskliga rättigheterna är rätten till bästa uppnåeliga hälsa.  
För hörselskadade är själva grunden för god hälsa en god och välfungerande 
hörselhabilitering. Inte sällan är vägen dit snårig. Genom föreningens aktiviteter, 
tips och råd från andra hörsel-skadade och den kunskap som föreningen besitter, 
kan alla som behöver det få stöttning på resan. Oavsett hur man förvärvat sig sin 
hörselskada och var man än befinner sig i livet finns det andra i föreningen som 
delar din erfarenhet. 
      
Föreningen fortsätter att under året söka medel för projekt som kan generera bättre mående för 
hörselskadade.  
 
Föreningen fortsätter även stötta Georgien-projektet, som drivs av föreningens tidigare 
verksamhetsledare Helena Lanzer Sillén, genom att samla in avlagda hörapparater samt att 
fortsätta söka fondmedel för att stödja projektet.  
 
Föreningen fortsätter också att erbjuda handledarservice för medlemmar eller potentiella 
medlemmar i mötet med hörselvården. 
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Vi söker möjlighet att finansiera en oberoende audionom som kan ta emot medlemmar för 
konsultation samt hålla utbildningar om hörapparater och andra hörselhjälpmedel och utföra 
enklare service av dessa.  
 
Föreningen ska också i enlighet med ansökan från socialnämnden och äldrenämnden genomföra 
aktiviteter för att motverka isolering och förebygga ohälsa. 

 
 
C: Delaktighet 
 
God tillgänglighet är avgörande för möjligheten att vara delaktig och jämlik i 
staden. 
Ändå brister tillgängligheten inom de flesta områden. Det råder fortfarande brist 
på kunskap och insikt om vad tillgänglighet för hörselskadade innebär och vad vi 
som hörselskadade har rätt att kräva. 
 
HRF Stockholm kommer fortlöpande att bevaka tillgänglighetsfrågor i allmänhet och tillgången 
till teleslingor i publika offentliga lokaler i synnerhet. Ljudmiljöfonden, som instiftades för att 
hedra Lasse Lindén, ska fortsätta att vara ett verktyg för att uppmärksamma vikten av god ljud-
miljö. Ljudmiljön är en viktig fråga för såväl hörande som hörselskadade. 
 
Teleslinga/hörselslinga är många gånger den optimala lösningen för tillgänglighet för personer 
med nedsatt hörsel. Föreningen kommer fortsatt att jobba med HRF:s satsning Slingkollen för att 
lyfta teleslinga/hörselslinga som lösning och då framför allt inom kultur och fritid. 
 
Föreningen fortsätter även att arbeta med att öka medvetenhet om skrivtolkning bland våra 
medlemmar, evenemangsarrangörer och myndigheter. Lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service som trädde i kraft i september 2020 ger ännu större möjligheter att ställa krav på 
textning av filmer och olika webbsändningar som görs av myndigheter och Stockholms stad.  
 

 
 
D: Uppväxt och utbildning 
 
Rätten till bra omsorg och utbildning är viktig för alla och i synnerhet för 
hörselskadade. 
 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och vi fortsätter bevaka förutsättningarna 
för hörselskadade elever i Stockholms skolor. Staden har efter våra påtryckningar infört skarpare 
krav på ljudmiljön i skollokaler samt upprättat ett hörselnav vid Alviksskolan och vi kommer att 
följa upp hur kraven följs och hur navet fungerar i praktiken.  
 
Vi samverkar även med Funktionsrätt Stockholm samt verkar inom stadens funktionshindersråd 
så att frågan lyfts. Förhoppningen är också att under 2021 få ett ännu bättre samarbete med vår 
ungdomsorganisation HiSUS kring satsningar och frågor på detta område. 
 
Vi ska även i samarbete med en rad organisationer fullfölja vårt initiativ inom staden för översyn 
av stadens ansvar för teckenspråk, tecken som stöd, tecken som AKK och taktilt teckenspråk. Vi 
ska även följa upp skolskjutsfrågan med distrikt och SDF med anledning av JO-anmälan mot 
staden 2019.  
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E: Arbetsliv och vuxenutbildning 
 
Föreningen fortsätter under 2021 med verksamheter som är tillgängliga för yrkesverksamma 
genom att ha aktiviteter även kvällstid. Under hösten 2020 startade vi TSS-café på torsdags-kvällar 
och det visade sig vara en lyckad satsning som vi fortsätter med under 2021.  
Föreningen ska även vara mer tillgänglig för yrkesverksamma genom att erbjuda föreläsningar på 
tider som passar för den målgruppen samt genom att erbjuda fler digitala mötesplatser.  
 
Vi ska även verka för hörseltillgänglig högskoleutbildning och tillsammans med HiSUS, 
Hörselskadade unga i Stockholm, erbjuda studieplats för hörselskadade i behov av hörselsmart 
miljö som komplement till den fysiska miljön vid deras aktiviteter och verksamhet.  

I enlighet med önskemål i den enkät som gjordes i maj 2020 ska vi också finna sätt för att 
erbjuda fler balans mellan arbetsliv och privatliv. Till exempel upprätta en supportgrupp för 
hörselskadade föräldrar.  

 
  

 
F: En stark organisation i utveckling 
 
Föreningens hjärta består av dess medlemmar och våra klubbar och sociala 
aktiviteter är det som får hjärtat att pulsera och fyller det med liv. 
 
I vår förening umgås vi och gör det vi gillar i hörseltillgänglig miljö. Föreningen fortsätter under 
2021 att stöda klubbverksamheten samt fortsätter programverksamheten i form av föreläs-ningar, 
studiebesök, olika intressegrupper och annat som stimulerar, lockar och utmanar. Aktiva klubbar 
inom föreningen är mahjongklubben, konstklubben, bridgeklubben samt Hör & Häpna. 
Dessutom har föreningen en bokcirkel och en alla kan måla-grupp.  
Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar till nya aktiviteter och skapa förutsättningar för att alla 
ska trivas och hitta ett socialt sammanhang som passar dem.  
 
Vi planerar även två medlemsresor för medlemmar och anhöriga under 2021 och hoppas att 
coronapandemin inte sätter käppar i hjulet för planerna. Resorna sker med buss och reseledare 
från föreningen, mobila hörselslingor samt med skrivtolkar, för att göra dem så hörseltillgängliga 
som möjligt. 
 
Föreningen erbjuder fortsatt våra medlemmar en plattform för sociala träffar, rådgivning och 
stöd.  
 
En stark organisation i utveckling försöker hela tiden uppmärksamma vilka målgrupper som 
man inte får med sig i sitt arbete. Föreningen fortsätter arbetet under 2021 med att verka för att 
intressera fler yrkesverksamma samt utlandsfödda för medlemskap. 
 
Vi fortsätter också värna om vår relation och vårt samarbete med ungdomsorganisationen HiSUS 
och kan förhoppningsvis fördjupa det genom gemensamma aktiviteter och intressepolitiskt 
påverkansarbete. Vi är starkare tillsammans. 
 
Vi ser också att 2021 ska vara ett år där fler samarbeten upprättas eller fördjupas över 
organisationsgränserna, som exempelvis med Stockholms Dövas Förening (SDF), FQ – kvinnor 
och funktionshinder, Reumatikerföreningen och andra funktionshindersorganisationer.  
 
Under 2021 ska vi också våga oss på fler företagssamarbeten där så är lämpligt. 
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G: Intern demokrati 
 
Medlemsmöten 
Under året ska två medlemsmöten genomföras, årsmöte och höstmöte. För att öka intresset för 
mötena kommer vi att eftersträva att ha underhållande program vid både årsmöte och höstmöte. 
  
HRF:s kongress 2020 har flyttats till 2021 på grund av coronapandemin. Kongressen hålls 28–30 
maj 2021 på Quality Hotel Globen i Stockholm och föreningen deltar med fem ombud och ett 
antal observatörer. 
 
Staden har krävt att våra klubbar söker medel av staden separat. Det tycker vi är en dålig lösning 
som strider mot vår och klubbarnas interna demokrati. 2021 ska detta utvärderas tillsammans 
med klubbrådet och berörda.  
 
 
Valberedning och revision 
Valberedningen ska under året att undersöka hur styrelseverksamheten har fungerat och arbeta 
fram förslag till styrelse och mötesfunktionärer. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade 
revisor, dels av vår föreningsrevisor. 
 
Föreningens styrelse 
Föreningen fick en ny styrelse på årsmötet 2020 som hölls 18 oktober. Årsmötet 2021 kan 
förhoppningsvis hållas vid ordinarie tid, före utgången av mars, och då ska en ny styrelse väljas.  
Föreningens styrelse planerar att ha sju styrelsemöten samt två styrelsekonferenser; en på 
våren och en på hösten. 
 
 

 
H: Språkröret 
 
Medlemstidningen Språkröret ges ut med fyra nummer under 2021, enligt 
utgivningsplanen. Målet är att hålla medlemmar informerade om vad som händer i föreningen, 
om aktuella hörselfrågor i staden och annat som är viktigt. 
 
 

 
I: Information och opinion 
 
Vi bygger en hörselsmart stad. Ett Stockholm där människor är delaktiga och hindren är 
undanröjda oavsett, hur bra eller dåligt du hör. Medlemmarna är våra bästa informatörer. 
Föreningen gör informationssatsningar som är kopplade till våra olika frågor och event. 
 
Vi är aktiva på sociala medier och kommer satsa mer på de kanalerna under 2021 och hoppas att 
ännu fler ska hitta till oss genom dem. Vi strävar efter synlighet i debatten och informations-
flödet. Under 2021 strävar vi till att få minst en debattartikel publicerad i ett ämne som är viktigt 
för oss.   
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J: Föreningskansli, lokal och personal 
 
Under 2019 flyttade föreningen till nya hörselsmarta och tillgängliga lokaler på 
Södermalm och förhoppningsvis kommer vi att ha Malmgårdsvägen 63 A som adress under en 
lång tid framöver. Förutom att vår egen verksamhet finns här hyr vi ut två kontorsrum till andra 
organisationer.  
Ibland hyr vi också ut lokalen till andra organisationer eller personer för aktiviteter. Dels för att 
få in pengar till föreningen men även för att fler ska kunna ha ett hörselsmart alternativ för sina 
aktiviteter, oavsett om det handlar om 100-årsfest eller föreningsseminarium.  
 
Sedan omorganisationen under 2019/2020 består kansliet av en verksamhetsledare och en 
kommunikatör. 2020 blev av olika orsaker något av ett mellanår, men sedan augusti 2020 finns 
en ny verksamhetsledare på plats. 
  
Under 2021 ska föreningen verka för att genom projekt kunna utöka bemanningen på kansliet.  
 
Utöver de tillsvidareanställda kan föreningen projektanställa och vi har också en växande 
samling volontärer.  
 
Vi strävar efter att 2021 få ett kansli som är tillräckligt dimensionerat för att verksamheten ska 
kunna växa, samtidigt som vi strävar till sund balans i budgeten. 
 

 
 
K: Finansiering 
 
Föreningen finansierar sin verksamhet med bidrag från Stockholm stad, 
medlemsavgifter, fondmedel, projekt och uthyrning av föreningens lokaler 
 
Vi har sedan 2018 verkat för att vår finansiering i högre grad än tidigare ska vara oberoende av 
bidrag från staden eftersom vi sett oroande tendenser till att dessa bidrag minskar. Vi fortsätter att 
under 2021 skapa förutsättningar för medlemmar och andra i staden att bidra till verksamhetens 
balanser genom bidrag, swish och gåvor. Vi fortsätter också söka bidrag från fonder och stiftelser 
för olika projekt och tidsbestämda aktiviteter.  
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Budget för HRF Stockholm 2021 
Hörselskadades förening i Stockholm Intäkt Budget 2021 Kostnader Budget 2021   

     
Teater Hipp Happ 0 25,000   
Handledare 0    
Programverksamhet 0 40,000   

     
Stöd till klubbar 0 30,000   
Stöd till HiSUS 0 75,000   

     
Årsmöte/höstmöte 0 5,000   
Revisionskostnader 0 60,000   

     
Valberedning (ny) 0 10,000   
Kongress (ny) 0 10,000   

     
Arvoden 0 160,000   
Medlemskap 0 10,000   

     
Möten 0 40,000   

     
Information och opinion 0 40,000   
Information och opinion - skola 0    
Information och opinion - ljudmiljö 0 100,000   

     
Språkröret 0 100,000   

 0    
Lönekostnader 70,000 1,612,040 kr 2,5 personal  
Redovisning  180,000   
Övrigt/oförutsett  80,000   
Lokalkostnader 250,000 820,000   

     
Bidrag 787,268    
Medlemsavgifter 120,000    
Fondinnehav 700,000    
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Gåvor 10,000    

     
Projekt Georgien     

     
Uppsökande verksamhet  50,000   

     
Summor 1,937,268 3,447,040   

     

     

  Underskott för 2021   

  1,509,772   

     
 


