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Inledning

Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. 
Bara under 2017 så har vi lanserat vår handledarverksamhet, som stöttar människor som går till 
hörselvården, Slingkommissionen Stockholm där alla som vill kan hjälpa till i arbetet för ett till-
gängligare Stockholm genom att lämna synpunkter på slingan samt vårt samarbete med White 
Guide för en bättre ljudmiljö på restauranger i Stockholm. Dessutom har vi jobbat vidare med 
vårt påverkansarbete kring ljudmiljön i skolan och hoppas snart vara framme vid målet om en 
ljudmiljöinventering av Stockholms skolor. 

Vi är det lokala engagemanget i HRF, vi är en förening som hela tiden letar efter nya sätt att ge 
utrymme för våra medlemmar att engagera sig för att hörselskadade ska kunna ha det bättre, 
men även ger medlemmarna möjlighet att inspireras, få kunskap och stärkas. Vi kommer även 
under 2018 att fortsätta vårt arbete med att informera om hörsel och de problem och möjligheter 
som är sammankopplade med hörselnedsättningar. 

Denna verksamhetsplan och budget bygger på det av kongressen 2016 beslutade handlingspro-
grammet för 2017–2020. Rubriker och underrubriker i avsnitt A-F är de rubriker i handlingspro-
grammet där föreningen har särskilda uppdrag.

Stockholm 2017-10-09 

Styrelsen för Hörselskadades förening i Stockholm
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A: Stark, synlig och hörselsmart 

Vi i HRF vill att alla hörselskadade ska kunna känna sig starka, trygga, delaktiga och jäm-
lika med andra. 

Därför ska vi fortsätta stötta Teater Hipp Happ. Dessutom kommer vi att fortsätta med Öppet hus och 
andra aktiviteter för att ge hörselskadade och närstående möjligheter att dela med sig av sina erfaren-
heter. 

 

B: Hörselvård och folkhälsa

En bra hörselrehabilitering är många gången grunden för att en person med hörselnedsätt-
ning ska kunna vara delaktig i omvärlden. 

Vi på HRF Stockholm kommer genom vår handledarverksamhet försöka bidra till att individer får en 
bra hörselrehabilitering. 

Efter avslutad rehabilitering har Stockholm stads heminstruktörer en viktig roll för att ge stöd och hjälp 
till den enskilde. Vi har en viktig uppgift att se till att staden fortsätter med den här verksamheten i den 
utsträckning som behövs. 

Ett annat område vi kommer att lyfta under 2018 är situationen för äldre hörselskadade med stort vård-
behov. Vi vet att kommunikationen många gånger är avgörande för en bra vård, men även att äldre hör-
selskadade med stort vårdbehov kan ha extra stora problem att få rätt hörselvårdsinsatser. Här menar vi 
att Stockholm stad måste utveckla sitt arbete och samordningen med landstinget.

C: Delaktighet och trygghet

God tillgänglighet har avgörande betydelse för hörselskadades möjligheter att vara del-
aktiga, jämlika och trygga. Ändå brister tillgängligheten inom de flesta områden i samhäl-
let. Dessutom råder det brist på kunskap och insikt om vad tillgänglighet för hörselska-
dade innebär och att det är något vi har rätt till. 

HRF Stockholm kommer fortlöpande bevaka tillgänglighetsfrågor i allmänhet. Dessutom kommer vi 
att fokusera särskilt på restauranger och kaféer genom vårt nystartade samarbete med restauranggui-
den White Guide. Samarbetet resulterar i ett pris till en Stockholmsrestaurang vid White Guide-galan 
i början av mars, dit krögare och andra i branschen kommer att dyka upp. Tanken är att vi genom pri-
set kommer att inspirera krögare att förbättra sin ljudmiljö och initiera diskussioner kring hur man 
kan arbeta för att forma en bra upplevelse för sina gäster och medarbetare. 

Teleslinga är många gånger den optimala lösningen för tillgänglighet för personer med nedsatt 
hörsel. Under 2018 kommer HRF nationella slingprojekt att komma till Stockholm och tillsammans 
med vår egen Slingkommission Stockholm så kommer vi att lyfta den här tillgänglighetsfrågan extra 
mycket under 2018.  
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D: Uppväxt och utbildning

Rätten till utbildning är central i samhället, och vi kommer att fortsätta kampen för 
att barn och ungdomar med hörselnedsättning kommer att ha likvärdiga möjligheter 
i skolan. 

Under 2018 kommer vi att bygga vidare på de senaste årens arbete med att lyfta ljudmiljön i 
stadens skolor. I dagsläget kräver vi att man gör en ljudmiljöinventering av stadens skolor, så att 
problemen blir kartlagda. I det här arbetet har vi en dialog med andra funktionshinderrörelse-
föreningar, fackliga organisationer samt elev och föräldraorganisationer. På längre sikt är det 
viktigt att även förskolor och fritids granskas på motsvarande sätt. 

Vi ser även att förändringar i Stockholm stads organisation gör det centralt att bevaka att elever 
med hörselnedsättning får de stöd och anpassning de behöver för en likvärdig skolgång. 

E: Arbetsliv och vuxenutbildning

Vi kommer i samband med valåret att lyfta stadens ansvar som arbetsgivare och efterfråga vilka 
åtgärder man från de olika partierna vill vidta för att staden ska ta sitt ansvar, både vid rekry-
tering och i arbetsmiljöarbetet, för att hörselskadade ska ha samma möjlighet till jobb i staden 
som andra. Vi kommer under året att fortsätta lyfta frågan med SFI-anordnare om vikten av 
hörselscreening. 

F: En stark organisation i utveckling

Våra klubbar utgör fortfarande kärnan i vår verksamhet. Här umgås medlemmar och 
utövar sina intressen i tillgänglig miljö. Utöver det har vi programverksamhet i form av föreläs-
ningar, studiebesök och annat som stimulerar, lockar och utmanar. Under 2018 ska vi under-
söka möjligheterna att engagera sig lokalt i de stadsdelar man bor. 
Vi kommer även att fortsätta vårt stöd till HISUS.

G: Intern demokrati

Medlemsmöten
Vi ska under året ha två medlemsmöten, årsmöte och höstmöte. För att öka intresset för mötena 
kommer vi att eftersträva att ha ett underhållande program vid både årsmöte och höstmötet. 

Valberedning och revision
Valberedningen kommer under året att följa styrelseverksamheten och ta fram förslag till sty-
relse och mötesfunktionärer. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade revisor, dels av vår 
föreningsrevisor.
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Föreningens styrelse
Föreningen styrelse planerar att ha sju styrelsemöten samt en styrelsekonferens. Styrelsen tar 
gärna emot förslag från medlemmar om vad föreningen ska arbeta med.  

H: Språkröret 

Medlemstidningen Språkröret ges ut med fyra nummer under 2018, enligt utgivningsplanen. 
Målet är att hålla medlemmar informerade om aktuella hörselfrågor från Stockholmsområdet.

I: Information och opinion

En av våra grundläggande uppgifter är att sprida information och väcka opinion. Det 
gör vi för att vinna stöd för de frågor vi driver. Under denna punkt redovisas kostnader för un-
der allt opinions- och informationsarbete som inte har egen budget i verksamhetsplanen. ’

J: Föreningskansli

Föreningen har 3,5 anställda årsarbetare på kansliet. Lönekostnaden för personal redo-
visas i sin helhet, inte fördelade på respektive verksamhet. Bland övriga kanslikostnader ligger 
uppvaktningar och representation, arbetsmiljöarbete, information och utbildning till personalen, 
rekryteringskostnader, städning samt inköp av förbrukningsvaror, telefon, bredband, portokost-
nader. Lokalkostnader avser lokalhyra, material och inventarier.

K: Finansiering

Föreningen finansierar sin verksamhet genom stöd från Stockholm stad, medlems-
avgifter och överskott från vårt kapital. Vi har under en serie av år genomfört åtgärder för 
att minska våra fasta kostnader och även börjat titta på lösningar för att öka intäkterna genom 
till exempel fonder och projektfinansiering. 
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Budget för HRF Stockholm 2018         
         
     Budgetförslag 2018  Budget 2017   Prognos 2017 
     intäkt  kostnad intäkt  kostnad intäkt        kostnad
A. Stark, synlig och hörselsmart         
 Teater Hipp Happ    25000    20000                       25000

B: Hörselvård och folkhälsa         
 Handledare     50000    30000          30000
 Hörselkontroller         10000                   0
         
C. Delaktighet och trygghet         
         
D. Uppväxt och utbildning         
 Infoarbete skola     75000    75000             5000

E. Arbetsliv och vuxenutbildning         
         
F. En stark organisation i utveckling         
 programverksamhet    65000    65000           65000
 stöd till HISUS     75000  4000  75000           75000
 stöd till klubbar     20000    20000           12000
         
G. Intern demokrati          
 årsmöte      10000    10000            6000
 revision      60000    60000          60000
 arvoden                            135000               113000                     113000
 medlemskap     10000    10000               500
 möteskostnader     40000    40000          38000
 utbildning           10000                   0

H. Språkröret         
                          100000  5000              100000            0       200000

I. Information och opinion         
 informationsarbete                       100000                           100000                       45000
 Det goda samtalet                             75000    

J. Föreningskansli         
 personal   240000          1800000          240000          1800000              240000    1450000
 övrig kansli     10000            180000               10000            200000                  5000      200000
 lokal      65000            750000              65000            750000                65000      750000
 redovisning               160000                           150000                     160000

K. Finansiering          
 bidrag sthlm stad  445000            445000                            445000 
 medlemsavgi   130000                         160000                            100000 
 gåvor                   10000                           10000                              10000 
 finans                 700000 40000          700000              60000             882000        60000
 bingoalliansen     40000                           40000                              40000     



      
    Budgetförslag 2018  Budget 2017   Prognos 2017 
    intäkt  kostnad Intäkt  kostnad intäkt            kostnad
         1640000    3770000   1674000    3698000      1787000     2920000

A. Stark, synlig och hörselsmart         25000                                   20000                 25000
B. Hörselvård och folkhälsa          50000                       40000                 25000
C. Delaktighet och trygghet         
D. Uppväxt och utbildning          75000                       75000                   5000
E. Arbetsliv och vuxenutbildning         
F. En stark organisation i utveckling       160000         4000      160000  
G. Intern demokrati          255000                     243000  
H. Språkröret          100000                     100000               200000
I. Information och opinion         175000                     100000                 45000
J. Föreningskansli         315000    2890000     315000    2900000        310000     2560000
K. Finansiering         1325000         60000   1355000         60000      1477000   60000
         
         
Georgien                                          68735                 68735
         
         
Uppsökande verksamhet                          300000               260000
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Sammanfattning

    Budgetförslag 2018  Budget 2017   Prognos 2017 
    intäkt  kostnad intäkt  kostnad intäkt        kostnad
L. Uppsökande verksamhet
utifrån ändåmålsbestämda
medel, testamenterade medel       300000      300000                                 300000                         2600000 

M. Ljudmiljö på restaurang       0                                           30000     30000

N. Georgien         0           68735     68735




