STARK
SYNLIG
HÖRSELSMART
Protokoll från hörselskadades kongress
i Linköping den 27–29 maj 2016

§ 1. Kongressen öppnas
Kongressen öppnades av förbundsordförande Jan-Peter Strömgren. Öppningen
skedde dagen efter arrangemanget av konferensen ”Hörselforskning 2016”, en
heldag med det senaste inom svensk hörselforskning på temat ”Stark, Synlig,
Hörselsmart”. Förbundsordföranden hälsade alla välkomna till kongressen 2016 som
hölls på samma tema.
Ordet överlämnades till kongressens inledningstalare Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, som i regeringen är ansvarig för frågor om
funktionshinder.
Åsa Regnér inledde med att berätta att hon har personlig erfarenhet av att vara nära
anhörig till en hörselskadad person. Hon framhöll att det finns mycket stöd och hjälp
att få, men att hon också förvånats över sådant som att samtal med specialist kan
äga rum i lokaler med så dålig akustik att den hörselskadade inte kan höra vad som
sägs eller att personer med hörselnedsättning erbjuds besked och information via
telefon.
Ministern förklarade också att hon tagit del av HRFs ”tuffa kritik” av förslaget till ny
Tolktjänstlag och framhöll att remissrundor var till för att få in synpunkter. Hon
utlovade fortsatt dialog med HRF i denna fråga.
Ministern fortsatte med att lyfta fram regeringsförklaringens ord att ”Personer med
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller
delaktighet och tillgänglighet.” Detta är ord som förpliktigar, betonade hon.
Även personlig assistans och LSS, Lagen om stöd och service, berördes i talet.
Regeringen beslutade dagen innan att göra en översyn av lagen, mot bakgrund av
både de snabbt ökande kostnaderna och att många brukare upplever att de inte får
det stöd de anser sig ha rätt till.
Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande, påminde därefter om kongressens
tema – Stark, Synlig, Hörselsmart – och menade att detta är något som gäller för alla
hörselskadade och som också måste gälla för HRF som organisation under den
kommande kongressperioden.
Jan-Peter Strömgren konstaterade att HRF i likhet med andra liknande organisationer
upplevt en viss nedgång i medlemstalet, men att med 27 000 medlemmar och
180 000 givare så finns det 200 000 människor som aktivt vill bidra till att HRF kan
fortsätta med sitt arbete. Samtidigt betonade han att arbetet med att utveckla
organisationen måste fortsätta.
Enligt Jan-Peter Strömgren har HRF också varit framgångsrika, mycket av det som är
bra för hörselskadade hade inte funnits utan HRFs påverkansarbete. Men han
betonade att det gäller att fortsätta på samma sätt, vi är på rätt väg men vägen tar
aldrig riktigt slut konstaterade han och manade till fortsatt vaksamhet och aktivitet när
det gäller ljudmiljö, hörselvård, textning och diskrimineringsfrågor.
Han konstaterade också att förutsättningarna för detta är goda och att andra
organisationer ofta undrar hur HRF gör för att så framgångsrikt få fram sitt budskap
via media och andra kanaler.
Hälsningar till kongressen framfördes av:
Susanna Ahlström, ordförande HRF Östergötland; Helena Balthammar, borgmästare
Linköping; Linn Malmberg, Unga Hörselskadade; Anita Svenningsson,
förbundsstyrelseledamot Synskadades Riksförbund; Greger Bååth, generaldirektör
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Specialpedagogiska Skolmyndigheten; Hanna Sejlitz, förbundsordförande Sveriges
Dövas Riksförbund; Mats Borglund, Silviaskolan; Maria Johansson, ordförande Lika
Unika, Amanda Lindberg; förbundet Sveriges Dövblinda; Kerstin Kjellberg;
Vuxendöva i Sverige och Märta Bergström; Sveriges Teckentolkars Förening.
§ 2. Fråga om kongressen blivit utlyst i behörig tid och ordning
Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna § 5.4 ska förbundsstyrelsen kalla till ordinarie kongress senast nio
månader före kongressens genomförande.
Beredning
Kallelse utsändes till postmottagarna i föreningarna samt till övriga deltagare den 24
augusti 2015.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att kallelse till kongressen skett i stadgeenlig ordning.
Deltog i debatten
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande
Kongressen beslutade
att kallelse till kongressen skett i stadgeenlig ordning.
§ 3. Registrering av ombud och övriga deltagare
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.
Kongressen beslutade
att i fastställa upprättad förteckning över kongressdeltagare.
att upprättad förteckning över kongressombud ska gälla som röstlängd.
Bilaga
Förteckning över kongressdeltagare 2016
§ 4. Val av kongressfunktionärer
Valberedningens förslag till kongressfunktionärer
a) Ordförande
Jens Sjöström
Mikael Sundesten
Ellinor Eriksson
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b) Sekreterare
Anders Nordström
c) Justerare
Bengt Gereonsson
Ulf Olsson
Kongressen beslutade
att utse Jens Sjöström, Mikael Sundesten och Ellinor Eriksson till ordförande
att utse Anders Nordström till sekreterare
att utse Bengt Gereonsson och Ulf Olsson till justerare
§ 5. Fastställande av dag- och arbetsordning
Ärendebeskrivning
Fastställande av dag- och arbetsordning samt tidplan för kongressen.
Beredning
Förbundsstyrelsen har utarbetat förslag till dag- och arbetsordning jämte tidplan för
kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att fastställa förslaget till dagordning jämte tidplan för kongressen
att fastställa förslaget till arbetsordning för kongressen
Yrkande under kongressen
Ulf Olsson, Stockholm, yrkade att nomineringstiden ska löpa fram till valen.
Deltog i debatten
Sune Wadenheim, förbundsstyrelsen
Ulf Olsson, Stockholm.
Kongressen beslutade
att avslå Ulf Olssons yrkande med rösterna 83 mot 46, 1 ombud avstod
att fastställa förslaget till arbetsordning för kongressen
§ 6. Val av utskott för kongressen
Ärendebeskrivning
Kongressen ska utse erforderliga utskott och ledamöter till dessa.
Beredning
De utskott som föreslås är
a) Rösträkningsutskott, sju ledamöter
b) Redaktionsutskott, fem ledamöter samt förbundsstyrelsens föredragande
c) Valberedningsutskott, fem ledamöter
Förslag på ledamöter till utskotten har tagits fram av valberedningen.
Valberedningens förslag till funktionärer föredrogs av dess ordförande Monika Steorn.
Förslaget är:
Rösträkningsutskottet
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Kjell Ewerlid, sammankallande
Eva Ekbring Rindsäter
Ingvar Holmberg
Maria Johansson
Carl-Erik Larsson
Marianne Persson
Steve Söderbom
Redaktionsutskott
Lennart Hjalmarsson, sammankallande
Susanna Ahlström
Eva Alsén Eklöf
Jan Fryklund
Susanne Gärtner
(samt förbundsstyrelsens föredragande för respektive fråga)
Valberedningsutskott
Therese Fornstål, sammankallande
Dick Joelsson
Tage Carlsson
Mikael Larsson
Bo Svedlund
Kongressen beslutade
att fastställa förslag på utskott i enlighet med beredning
att fastställa förslag på antalet ledamöter i utskotten
att utse ledamöter i utskotten i enlighet valberedningens förslag
§ 7. Årsredovisningar för 2012, 2013, 2014 och 2015
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 (2014-2015)
samt Stiftelsen Hörselforsknings- fondens årsredovisning för kännedom.
Beredning
Förbundsstyrelsens arbete finns redovisat i årsredovisningar för 2012, 2013, 2014
samt 2015. Arbetet i stiftelser knutna till HRF finns redovisat i separata
årsredovisningar för samma period.
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, föredrog kongressperiodens
verksamhet. Han lyfte särskilt fram;
- Den gångna kongressperiodens tema ”En ny upplysningstid” och menade att även
om det inte går att mäta så har HRF lyckats öka kunskapen om hörselfrågor både
bland hörselskadade och i samhället i stort.
- Rapporten ”Myternas Marknad” som fått stort genomslag i media och där
hörselfrågor diskuteras, något som också gäller den uppföljande kampanjen ”Hör du
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dåligt – köp inte en hörapparat”. I detta sammanhang betonade han också att HRF
genom noggrannhet och envishet skaffat sig ett välförtjänt rykte om att ”ha på
fötterna”, när HRF hävdar något så vet politiker och andra att fakta stämmer.
- ”Torsdagsaktionen”, som innebar att HRF tillsammans med andra
funktionshindersorganisationer varje torsdag när regeringen sammanträdde
demonstrerade utanför Rosenbad med krav på en ny diskrimineringslag. Efter nästan
tre års aktioner kom också den utlovade diskrimineringslagen, som trots sina brister
innebär ett steg framåt.
- Textning av all biofilm som biografbranschen genomförde under kongressperioden.
Denna fråga hade HRF drivit och ”tjatat om” under lång tid, och utan detta envisa
arbete är det inte troligt att textningen kommit till stånd.
Eva Blomqvist, vice förbundsordförande, föredrog UNO-utredningen, den
organisationsutredning som förra kongressen tillsatte med mål att ”förbättra,
modernisera och effektivisera” HRF. Arbetet leddes av tre FS-ledamöter med Eva
Blomqvist som sammankallande.
Under arbetet tog gruppen fram en omvärldsanalys om förändringar i samhället som
påverkar ideella organisationers möjligheter att verka, samtliga distrikt besöktes,
utom två som själva inte ansåg sig ha möjlighet att ta emot gruppen, enkäter till
föreningar, före detta medlemmar och valberedningar genomfördes och en
referensgrupp med 24 aktiva HRF-are träffades tre gånger för att diskutera förslag
och frågeställningar.
Utredningens arbete rapporterades regelbundet till FS, och information gavs vid
samtliga förbundsmöten under arbetets arbete gång. Ett slutbetänkande
presenterades för FS i oktober 2014 och för förbundsmötet i november 2014. Vid
decembermötet samma år beslutade FS att förslag från utredningen skulle föras in i
de förslag till nya stadgar och nytt handlingsprogram som skulle framläggas för
denna kongress.
Så har också skett. Det gäller bland annat förslag om försök med nätverk,
mentorsprojekt, rådslag på olika nivåer och flera utbildningssatsningar.
Eva Sten, förbundskassör, föredrog årsredovisningarna och sa bland annat att
HRFs ekonomi under de gångna fyra åren varit stabil, vilket gjort det möjligt att
genomföra kostnadskrävande intressepolitiska satsningar som aktiviteter i Almedalen
och rapporten ”Myternas Marknad”.
HRFs goda ekonomi bygger till stor på de 180 000 givare som regelbundet ger bidrag
till förbundet. Intäkterna från insamlingen har också ökat under senare tid. Det är ett
stort förtroende som dessa givare visar HRF. Det förtroendet måste förbundet vårda
väl och se till att pengarna verkligen används på ett sätt som givarna förutsätter, till
intressepolitik och forskning för ett bättre samhälle för hörselskadade.
Förbundet har också under kongressperioden arbetat mot ”30-procentsmålet”, att det
bundna kapitalet ska uppgå till minst 30 procent av förbundets rörelsekostnader. Det
bundna kapitalet är det samlade egna kapitalet minus kapital som HRF inte fritt kan
bestämma hur det ska användas, så kallat ändamålsinriktade medel. Genom att
upprätthålla ”30-procentsmålet” har HRF en buffert som ger förbundet en
kongressperiod på sig att ställa om organisationen om förutsättningarna för
verksamheten kraftig förändras.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att fastställa HRFs årsredovisningar samt årsredovisningarna för stiftelser knutna till
HRF för 2012, 2013, 2014 och 2015
att lägga Stiftelsen Hörselforskningsfondens årsredovisning till handlingarna
Yrkande under kongressen
Ulf Olsson, Stockholm, yrkade att HRF i fortsättningen ska följa FRII:s styrande
riktlinjer för årsredovisning.
Jan-Peter Strömgren, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Ulf Olssons yrkande
Deltog i debatten
Ulf Olsson, Stockholm
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande
Kongressen beslutade
att avslå Ulf Olssons yrkande
att fastställa HRFs årsredovisningar samt årsredovisningarna för stiftelser knutna till
HRF för 2012, 2013, 2014 och 2015
att lägga Stiftelsen Hörselforskningsfondens årsredovisning till handlingarna
§ 8. Revisionsberättelser för 2012, 2013, 2014 och 2015
Ärendebeskrivning
Revisionsberättelser för 2012, 2013, 2014 och 2015.
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 2012, 2013, 2014 och 2015.
Mikael Käll, auktoriserad revisor från KPMG, föredrog revisionsberättelser för 2012,
2013, 2014 och 2015.
Kongressen beslutade
att lägga revisorernas berättelser för 2012, 2013, 2014 och 2015 till handlingarna
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens och stiftelsestyrelsernas
ledamöter för 2012, 2013, 2014 och 2015
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,
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Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond för åren 2012, 2013, 2014 och
2015 samt SIH Stiftelse för döva och hörselskadade – för åren 2014 och 2015.
Mikael Käll, auktoriserad revisor från KPMG, föredrog ärendet.
Kongressen beslutade
att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2012, 2013, 2014 och
2015.
att bevilja stiftelsernas styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2012, 2013, 2014 och
2015.
Föreläsning av Pär Grankvist om engagemang
§ 10. Förslag till revidering av stadgar, jämte motioner
Ärendebeskrivning
Förslag till revidering av stadgar jämte motionerna 400-413.
Beredning
Förbundsstyrelsen har genomfört en översyn av stadgarna i enlighet med ett
kongressbeslut 2012. Översynen gäller såväl förbundsstadgarna som normalstadgar
för distrikt och föreningar. I samband med det har förbundsstyrelsen även behandlat
förslag från den organisationsutredning som genomfördes under innevarande
kongressperiod.
I förbundsstyrelsens förslag till revidering av förbundsstadgarna föreslås att
förbundsstyrelsen inom sig ska utse en vice förbundsordförande senast sex månader
efter att kongressen har valt ny styrelse.
I förslaget till revidering av normalstadgarna för distrikt, finns en ny punktsats i första
paragrafen om distriktens uppdrag – att de ska stödja föreningar som överväger att
bli vilande eller att upplösas. Här finns också en ny paragraf om firmateckning samt
en reglering av förfarandet med fullmakt vid årsmöten.
I förbundsstyrelsens förslag till revidering av normalstadgarna för föreningar, föreslås
att en HRF-förening även ska kunna bildas av medlemmar som delar intressen som
kultur eller idrott. Här finns också ett förslag som innebär att föreningsårsmötet kan
välja en styrelse som består av minst tre ledamöter, utan krav på att årsmötet måste
utse en ordförande och en kassör. Vidare finns en ny paragraf om firmateckning samt
en reglering av förfarandet med fullmakt vid årsmöten. Till slut föreslår
förbundsstyrelsen att styrelsen i en förening som överväger att bli vilande eller
upplösas, först ska kontakta distriktsstyrelsen för att samråda om möjligheterna till
fortsatt verksamhet.
Motion 400 handlar om HRF:s ändamålsparagraf och intressegrupps-verksamhet.
Motion 401 handlar om direktmedlemskap/stödmedlemskap. Motionerna 402, 403,
404, 405 och 406 berör på olika sätt kongressen. Motion 407 handlar om
intressegruppsverksamhet och en punktsats i första paragrafen om distriktens
uppdrag. Motion 408 föreslår en ny punktsats i uppdragsparagrafen om
styrelseutbildning för föreningarna. Motion 409 föreslår att det är distriktens och
föreningarnas årsmöten som ska utse styrelsesekreterare. Motion 410 handlar om
föreningsbildning. Motionerna 411 och 412 handlar om förtroendeuppdrag inom
föreningsstyrelser. Slutligen handlar motion 413 om medlemmars tillhörighet efter
förenings upplösning.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 400
att avslå motion 401
att anse motion 402 besvarad
att anse motion 403 besvarad
att bifalla motion 404, med förbundsstyrelsens förslag till följande text under paragraf
5.7 ”Motioner”: ”Motioner avsedda att behandlas av kongressen ska sändas till
förbundet senast sex månader före kongressen. Motioner kan väckas av medlem,
direktmedlem och förening. Motioner som väcks av medlem i förening kan sändas
direkt till förbundet eller behandlas av föreningsstyrelsen, som då antingen kan anta
motionen som sin egen eller avslå den. Motionsrätt tillkommer även distriktsstyrelse.”
att bifalla motion 405
att avslå motion 406
att avslå motion 407
att avslå motion 408
att avslå motion 409
att avslå första att-satsen i motion 410
att avslå andra att-satsen i motion 410
att andra meningen i stadgeförslagets paragraf F2.1 får följande lydelse: ”En HRFförening kan också bildas av medlemmar på kommun- eller länsnivå, som delar
intresse utifrån medlemskategori, till exempel Menières sjukdom eller att vara
föräldrar till hörselskadade barn, eller annat intresse såsom kultur och idrott.”
att avslå motion 411
att bifalla motion 412, med tillägget att stadgarna, paragraf F5.2 får följande lydelse:
”Föreningsstyrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Med fördel utses en
ordförande och en kassör. Dessa väljs vid föreningens årsmöte eller, om årsmötet så
beslutar, kan styrelsen inom sig utse ordförande och kassör”.
att avslå motion 413
Bilagor
Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar
Yrkande under kongressen
Elisabet Fridén, Fagersta, yrkade att det i stadgans paragraf 7.2 ska stå ”Val av vice
förbundsordförande ska ske i samband med val av ordförande”.
Deltog i debatten
Sune Wadenheim, föredragande förbundsstyrelsen
Lena Thorén, föredragande förbundsstyrelsen
Elisabet Fridén, Fagersta
Inger Göransson, Örebro
Bo Strandkvist, Distrikt Västra Götaland
Ingvar Holmberg, Distrikt Västerbotten
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik
Susanna Ahlström, Distrikt Östergötland
Alf Holmberg, Oskarshamn
Motion nummer 400
Samordning av intressegruppernas verksamhet på förbundsnivå
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Östergötland
Motivering
Intressegruppernas utveckling och verksamhet har en mycket stor betydelse för att
HRF ska kunna öka antalet medlemmar inom föreningarna och bryta den negativa
trenden på medlemsantalet inom föreningarna.
Inom distriktens/föreningarnas intressegrupper finns stora skillnader på
verksamheternas omfattning och innehåll.
För att samordna intressegruppernas verksamheter, föreslås att förbundet får i
uppdrag att utse en samordnare för respektive intressegrupp på förbundsnivå inom
HRF.
Samordnarens uppgift är att uppdatera och ta fram nya handlingar och
informationsmaterial inom respektive intressegrupps verksamhetsområde.
I arbetsuppgiften ingår även att utveckla intressegruppernas hemsidor på
förbundsnivå.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRFs förbundsstadgar § 1. Ändamål, kompletteras med nedanstående punktsats:
att aktivt samordna och utveckla intressegruppernas verksamheter.
Bo-Göran Ahl
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 400
Förbundsstyrelsen anser att verksamhet för intressegrupper inkluderas i följande
punktsats i ändamålsparagrafen (stadgarna § 1): ”att genom verksamhet på alla
nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap”.
Förbundsstyrelsen lägger stor vikt vid intressegruppernas behov, men att ha en
samordnare för varje intressegrupp på förbundsnivå, som motionären föreslår, vore
resurskrävande och ineffektivt. Intressegrupperna går in i varandra; en medlem som
har Menières sjukdom har till exempel hörselnedsättning och tinnitus, och ofta även
ljudöverkänslighet. När förbundet arbetar med en arbetslivsfråga, en
tillgänglighetsfråga eller något annat är det därför viktigt att ha samtliga
intressegrupper och olika medlemmars perspektiv i åtanke, anser förbundsstyrelsen.
Vad gäller informationsmaterial har förbundet broschyrer för olika grupper. På
webbplatsen Hörsellinjen.se finns också aktuell information för olika diagnosgrupper,
föräldrar till hörselskadade barn, yrkesverksamma med flera.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 400
Yrkande under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall till
motionen.
Deltog i debatten
Roland Elfving, Katrineholm
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik
Kongressen beslutade
att avslå motionen
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Motion nummer 401
Motion angående § 2.2 Stödmedlemskap
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
I handlingsprogrammet, mål F.1 Att öka medlemskapet, finns förslag från
förbundsstyrelsen som förhoppningsvis kan attrahera nya grupper att bli medlemmar
i HRF. Bl.a. står det följande: Vi ska också prova nya metoder, bland annat
undersöka hur nätverk kan sänka tröskeln för engagemang i HRF och bli en möjlighet
för direktmedlemmar att vara aktiva.
I § 2.2 föreslår förbundsstyrelsen att ordet direktmedlemskap ändras till
stödmedlemskap. Jag tycker att ordet stöd(medlemskap) signalerar ett passivt
medlemskap som rimmar illa med förslaget i handlingsprogrammet att värva nya
aktiva, engagerade medlemmar. Det finns heller ingen motivering från
förbundsstyrelsen till namnbytet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att ordet direktmedlemskap bibehålls
att kongressen antar följande text (som ersätter förbundsstyrelsens förslag):
Direktmedlemskap kan erhållas av enskild person som vill arbeta aktivt i nätverk
genom att vara ansluten direkt till förbundet, eller på annat sätt vill stödja HRFs
verksamhet. Person med direktmedlemskap har inte rösträtt och är inte heller valbar
till uppdrag på någon nivå inom HRF.
Ulf Olsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-21, som beslutade att avslå
motionen. Den skickas som enskild motion.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 401
”Direktmedlemskap” är en benämning som det har visat sig vara svårt att
kommunicera. Utomstående har många gånger haft svårt att förstå innebörden.
Ibland fyller de därför i både rutan för direktmedlemskap i förbundet och rutan för
medlemskap i förening när de ansöker om medlemskap i HRF. Det är inte så bra att
ha en medlemskapsbenämning som kräver särskild förklaring.
Efter att UNO, utredningen Utvecklad Ny Organisation, hade lagt fram sin slutrapport
för förbundsstyrelsen diskuterade styrelsen frågan om nätverk ingående. Till slut kom
styrelsen fram till att nätverk bör prövas innan företeelsen tas upp i stadgarna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 401
Yrkande under kongressen
Roland Elfving, Katrineholm, yrkade bifall till första att-satsen i motionen
Deltog i debatten
Roland Elfving, Katrineholm
Kongressen beslutade
att efter omröstning avslå första att-satsen med röstsiffrorna 84 mot 47, 4 avstod
att avslå andra att-satsen
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Motion nummer 402
Motion angående nya kongressrutiner enligt UNO 1:2
Västerbotten
Bakgrund
I UNO utredningen att utveckla NY organisation finns det i slutbetänkande från okt.
2014, på sidan 17 och 18 följande förslag.
I UNO:s förslag kan man läsa under 1:2 anpassa kongressen.
Vi från Västerbottensdistriktet stöder UNOs förslag och att sats 1.2.1 (Citat från
utredningen) Men Västerbotten distriktet tror nog att alternativ a, kan vara enklare att
genomföra.
Kongressen väljer och Västerbottendistriktet ger vårt stöd till följande att- satser:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att antalet ombud bör krympas till exempelvis 100 st. En sådan begränsning av
antalet innebär att kongressombuden inte längre kan väljas, på samma sätt som i
dag. Ett förändrat valförfarande behövs också för att de som väljs till ombud också
har ett intresse för de kongressfrågor som behandlas och är beredda att själva bidra
till debatten om hur HRF kan utvecklas och stärkas. Distrikten bör, enligt UNOs
förslag, använda en av följande två former.
att (a) kongressombuden väljs på distriktets årsmöte, som då också får ansvar för, att
de valda ombuden väl representeras distriktets föreningar.
att (b) kongressombuden väljs i direkta val, och varje distrikt utgör en valkrets. Valet
föregås av en kort presentation av de nominerade som skickas ut, och omröstning
sker per brev. I framtiden kan en kombination av brev röstning/omröstning på nätet
övervägas.
Fördelen med detta system är att möjligheten till livlig debatt stärks och att personer
som inte redan har förtroendeuppdrag får möjlighet att komma fram
(och nya personer kan också innebära nya idéer)
Nackdelen är att personer som sedan tidigare är välkända har lättare att bli valda.
Ingvar Holmberg i samarbete med AU
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-24, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 402
Det förslag till nya kongressrutiner som organisationsutredningen UNO presenterade,
och som motionären vill se genomförda, hade två syften. Det ena var att vitalisera
debatten om HRFs utveckling och intressepolitiska arbete. Det andra var att frigöra
ekonomiska resurser för att öka stödet till HRFs distrikt.
Förbundsstyrelsen ansåg att det finns relevanta argument för denna inriktning, men
såg också flera problem med förslagen. Exempelvis skulle föreningarnas inflytande
över förbundets utveckling minska om varje förening inte längre är garanterad ett
eget kongressombud. Det råder också osäkerhet om hur mycket som kan sparas
med mindre kongresser med tanke på att HRF under alla omständigheter behöver
omfattande hörselteknisk utrustning och tolktjänst. Kostnaderna för dessa är
desamma även om antalet kongressombud blir mindre.
Det är därför förbundsstyrelsen i förslaget till Handlingsprogram skriver att förbundet
under den kommande kongressperioden ska ”utreda hur HRFs kongresser kan
utvecklas i framtiden”. De UNO-förslag som motionären vill se genomförda kommer
självfallet att vara en del av underlaget för denna diskussion.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 402 besvarad
Kongressen beslutade
att anse motionen besvarad
Motion nummer 403
Mandat att åka på kongress
HRF Högsby, Kalmar
Motivering
1) Ändra lokalföreningarnas mandat att åka på kongress. Lägga mandatet på
distriktet istället för lokalföreningarna.
2) I dag har lokalföreningarna mandat att sända ett ombud till kongressen om
föreningen har upp till 300 medlemmar.
3) De föreningar som inte sänder något ombud blir mandatet inte använt.
4) Föreslår att mandaten flyttas över till distrikten. När lokalföreningarna har valt
ombud till kongressen visar det sej att två föreningar ej sänder något ombud.
Distriktet har då mandat att sända två personer från en annan av lokalföreningarna
vilket innebär att vissa föreningar kan sända två, ett ombud och en bisittare för
ombudskostnaden.
5) Lägg över mandaten på distrikten istället för lokalföreningen så får fler möjlighet att
bevista kongressen.
Fördelningen i primärt läge blir ändå att föreningarna skickar ombud enligt
medlemsantal.
Att ändra stadgarna om mandatet. Att distrikten får mandatet istället för
lokalföreningarna att sända ombud till kongressen. Att distrikten får antal mandat som
det finns lokalföreningar i distriktet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen
Rune Carlsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-11, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 403
Motionärerna sätter fingret på ett viktigt problem. Vid HRFs kongress 2012 var det ett
60-tal ombudsplatser som stod tomma. Det innebär att cirka 25 procent av
förbundets föreningar av olika anledningar inte sände något ombud till kongressen.
Den lösning som motionärerna presenterar är emellertid inte problemfri. Förslaget är
att distrikten tar över ansvaret för de ombudsplatser som ”blir över” när vissa
föreningar väljer att inte utse kongressombud. Men vem representerar dessa
delegater? De föreningar där de är medlemmar? Eller de föreningar som inte utsett
en egen medlem som ombud? Eller ingen förening alls?
Eftersom HRFs nuvarande stadgar bygger på att den yttersta beslutanderätten i
organisationen ligger hos föreningarna behöver dessa frågeställningar behandlas
med stort allvar.
I det förslag till nytt Handlingsprogram som förbundsstyrelsen lägger fram föreslås att
förbundet under den kommande kongressperioden ”ska utreda hur HRFs kongresser
kan utvecklas i framtiden”.
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Det är förbundsstyrelsens uppfattning att den fråga motionären aktualiserar utgör en
del i denna större problematik och med fördel kan bli en del i den kommande
diskussionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 403 besvarad
Kongressen beslutade
att anse motionen besvarad
Motion nummer 404
Motion angående motioner § 5.7
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
I denna paragraf står det bland annat följande:
”Motioner som kan väckas av medlem ska insändas till förbundet av föreningen med
uppgift om det beslut som fattats av föreningsmötet.
Föreningen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att in sända den som
enskild eller avslå den. I det fall motionen avslås, har medlem rätt att insända den
som enskild. Föreningens beslut ska bifogas motionen.”
Detta betyder att medlem inte kan skicka in motionen direkt till förbundet, utan den
måste först behandlas på ett föreningsmöte. Detta utestänger möjligheten för
direktanslutna medlemmar att skicka in motioner till kongressen. Likaså utestänger
det möjligheten för medlem i föreningen att skicka in en motion direkt till kongressen.
Om vi vill vara en modern organisation som skal attrahera ungdomar,
yrkesverksamma (och naturligtvis även äldre), så måste vi ta bort de hierarkiska
strukturer som präglar många folkrörelseorganisationer (inklusive HRF).
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att denna paragraf formuleras om så att det blir möjligt att skicka motioner direkt till
kongressen utan att de först skall behandlas på föreningsmöte.
Ulf Olsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 404
Förbundsstyrelsen anser det rimligt att öppna möjligheten för samtliga medlemmar
att sända in motioner direkt till förbundet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 404 med förbundsstyrelsens förslag till följande text under
paragraf 5.7 ”Motioner”: ”Motioner avsedda att behandlas av kongressen ska sändas
till förbundet senast sex månader före kongressen. Motioner kan väckas av enskild
medlem, förening och distrikt. Motioner som väcks av medlem i en förening kan
sändas direkt till förbundet eller behandlas av föreningsstyrelsen, som då antingen
kan anta motionen som sin egen eller avslå den.”
Kongressen beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till beslut
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Motion nummer 405
Motion angående §5.8 Nomineringsrätt
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
En valberedning har att bereda inkomna nomineringar till styrelse och andra poster.
Sedvanlig praxis i många ideella organisationer är att valberedningen också har rätt
att själv nominera personer till styrelse och andra poster.
I § 5.8 står det följande: ”Nomineringsrätt till förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid
kongresser tillkommer HRFs föreningar.”
I §8 som reglerar valberedningens arbete, står det ingenting om att även
valberedningen har nomineringsrätt. Inte heller står det någonting om detta i
anvisningarna till stadgarna.
Så som §5.8 är formulerad så innebär det faktiskt att det bara är föreningar som har
nomineringsrätt!
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att det på lämpligt sätt antingen i §5.8 eller §8, alternativt i anvisningarna till
stadgarna, förtydligas att även valberedningen har nomineringsrätt.
Ulf Olsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla
motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 405
Såsom Förbundsstadgarnas paragraf 5.8 nu är skriven, kan det uppfattas som att
endast föreningarna har nomineringsrätt. Det bör förtydligas att även valberedningen
har nomineringsrätt - något som genom åren har varit praxis inom HRF på alla
nivåer.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 405 med förbundsstyrelsens förslag att texten under
Förbundsstadgarnas paragraf 5.8 ”Nomineringsrätt” ska lyda: ”Nomineringsrätt till
förbundsstyrelse och övriga uppdrag vid kongresser tillkommer HRFs föreningar och
den valberedning som kongressen har valt.”
Kongressen beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motion nummer 406
Förbundets förslag till revidering av HRFs förbundsstadgar § 7.2 Ledamöter
och andra deltagare
Östergötland
Motivering
Förbundets förslag innebär att förbundsstyrelsen kan sakna vice ordförande under en
period på sex månader efter kongressen, vilket inte är acceptabelt, eftersom
förbundsstyrelsen kommer att sakna ordförande om det händer något med den valda
ordföranden.
Förbundets förslag kan även innebära att HRF måste sammankalla till en ny
kongress för att välja en ny ordförande.
Förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § 7.2.
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I § 7.2 andra stycket föreslås att texten kompletteras enligt nedan: Ordförande, vice
ordförande och kassör väljs särskilt.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § 7.2.
att i § 7.2 andra stycket får ny skrivning: Ordförande, vice ordförande och kassör
väljs särskilt.
Jan-Erik Asp
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 406
HRF har idag inte i stadgarna reglerat frågan om en vice ordförande i förbundet. Det
är en brist, bland annat av skäl som anges i motionen.
I det stadgeförslag som läggs fram för kongressen föreslår förbundsstyrelsen därför
att en ny skrivning införs som säger att senast sex månader efter kongressen ska
förbundsstyrelsen ha utsett en vice ordförande för HRF.
Motionärerna vill gå ett steg längre och förespråkar att en vice ordförande ska väljas
på kongressen. Förbundsstyrelsen har även övervägt denna möjlighet, men fastnat
för den ovan nämnda lösningen. Ett motiv för detta är att det är önskvärt med en
jämn könsfördelning mellan förbundets två främsta företrädare. Eftersom det inte är
givet att valberedningens ordförandekandidat är den kongressen väljer till ny
ordförande går det inte heller att säkerställa att ett valberedningsförslag till vice
ordförande uppfyller HRFs strävan efter jämn könsfördelning.
Det är också viktigt att det finns en fungerande personkemi mellan ordförande och
vice ordförande för att säkerställa att samarbetet dem emellan blir smidigt och
välfungerande. Även detta talar för att en vice ordförande utses vid senare tillfälle än
ordföranden
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 406
Yrkanden under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall till
motionen
Deltog i debatten
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik,
Kongressen beslutade
att avslå motionen
Kongresspresidiet meddelade kongressen att beslutet innebar att även Elisabets
Fridéns under den inledande debatten framförda yrkande därmed fallit.
Motion nummer 407
Öka föreningarnas medlemsantal genom fokusering på intressegruppernas
verksamhet
Östergötland
Motivering
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För att vända den negativa trenden på medlemsantalet i föreningarna samt att
åldersstrukturen hos medlemmarna är mycket hög, föreslås en fokusering på
intressegrupperna.
De som i framtiden söker medlemskap i en förening, gör detta på grund av sin
hörselskada och med stor sannolikhet för att komma i kontakt med andra medlemmar
som har samma typ av hörselskada. Om HRF på förbunds-, distrikts- och
föreningsnivå profilerar intressegruppernas verksamheter, kommer med mycket stor
sannolikhet medlemsantalet och verksamheterna i föreningarna att markant öka,
vilket är en förutsättning för HRFs överlevnad med avseende på det negativa
medlemsflödet.
Förslaget innebär att normalstadgar för distrikt § D1. Uppdrag, kompletteras i 4:e
punktsatsen med ordet leda (lika som i 3:e punktsatsen).
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att ändra HRFs normalstadgar för distrikt § D1. Uppdrag och 4:e punktsatsen till:
• att leda, samordna och stödja olika intressegruppers behov av verksamhet och i de
former intressegruppen finner lämpligt.
Bo-Göran Ahl
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 407
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att verksamhet för olika
intressegrupper är mycket viktig och kan bidra till att göra HRF attraktivt för
presumtiva medlemmar.
Förbundsstyrelsen ser gärna att distrikt har ambitionen att leda intressegruppernas
verksamhet inom distriktet. Dock vill förbundsstyrelsen inte stadga detta eftersom
distrikten ser mycket olika ut, vad gäller personella och ekonomiska resurser, antal
föreningar och medlemmar. Dessa förutsättningar kan också variera över tid för ett
och samma distrikt. I en del distrikt är det svårt att finna medlemmar som är beredda
att ta förtroendeuppdrag. Om distriktens obligatoriska uppgifter ökar kan detta
försvåras ytterligare.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 407
Yrkande under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall till
motionen
Deltog i debatten
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik
Kongressen beslutade
att avslå motionen
Motion nummer 408
Styrelseutbildning för föreningsstyrelser
HRF Malmö, Skåne
Motivering
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Förbundet anordnar idag en förbundskurs för styrelsemedlemmar i förenings- och
distriktsstyrelser nästan varje år. Dessa kurser är mycket uppskattade av de som
lyckas komma med på dessa kurser. Behovet av denna typ av utbildning är, och
kommer även i framtiden, att vara mycket större än vad förbundet erbjuder. Vi anser
därför att distrikten ska erbjuda motsvarande utbildning till distriktets föreningar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att stadgarnas § D1. kompletteras med en ny punkt som lyder: Distriktets uppdrag
inom sitt område är att genomföra styrelseutbildning motsvarande förbundets
förbundskurser för föreningarnas styrelsemedlemmar när behov för detta uppstår.
Thomas Appelqvist
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 408
Förbundsstyrelsen ser positivt på att motionären ser behovet av utbildning för
föreningarnas styrelseledamöter. Ett av distriktets uppdrag, enligt stadgarnas
paragraf D1, är redan i dag ”att leda, samordna och utveckla påverkans-,
organisations-, studie- och informationsverksamhet inom distriktet.” Att anordna
utbildningar likt förbundskurserna är dock ett stort åtagande som kräver omfattande
planering och resurser av olika slag. Förbundsstyrelsen vill inte ålägga varje distrikt
ett sådant åtagande genom att stadga det som ett nödvändigt uppdrag. Distrikten ser
olika ut vad gäller personella och ekonomiska resurser.
Satsning på utbildning finns med i förbundsstyrelsens förslag till nytt
handlingsprogram, mål F.3, där förbundet enligt förslaget ska ta fram en
utbildningsplattform. Distrikt och föreningar kan också med fördel anordna
utbildningar i samverkan med studieförbund som har kompetens om kursverksamhet
och studiematerial om de olika företroendeuppdragen och styrelsearbetet i helhet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 408
Yrkanden under kongressen
Tilläggsyrkande av Bo Strandqvist, Västra Götaland, yrkade som tillägg till motion
408 att förbundet tar fram ett utbildningspaket att användas för utbildning av
föreningarnas styrelseledamöter
Kongressen beslutade
att avslå motionen
att avslå tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 66 mot 64, 5 ombud avstod
Motion nummer 409
Sekreterare
Västernorrland
Motivering
I HRF-s stadgar står det att distrikt och föreningar skall ha Ordförande och kassör
men inte sekreterare.
Vid konstituering brukar sekreterare väljas.
Men vad gör man om ingen i styrelsen vill vara sekreterare.
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Detta inträffade i vår förening (Ånge). Följden blev att vi måste anlita en extern
person till sekreterare. Vår förening anser att sekreteraren är lika viktig som
ordf./kassör i distrikt och föreningar.
Med hänvisning av detta föreslår vi att stadgarna ändras till att vid årsmöte med
distrikt och föreningar välja förutom ordförande och kassör även sekreterare.
Sekreteraren har ett mycket viktigt uppdrag och ansvarar för beslut och
dokumentation i distrikt och föreningar.
Förslag: Att i D 5.2 och F 5.2 Ändra till att sekreterare skall väljas på årsmöten i
distrikt och föreningar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att sekreterare väljs på årsmötet i distrikt och föreningar
Martin Westin
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-25, som beslutade att bifalla
motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 409
Det förslag till reviderade stadgar som förbundsstyrelsen lägger fram för kongressen
innebär att de formella krav som ställs på en föreningsstyrelse minskas. Detta ska
bland annat ses mot bakgrund av att det är alltför vanligt att föreningar upplöses
därför att en valberedning inte kan hitta personer villiga att ta på sig styrelseuppdrag.
Ett problem som också distriktens valberedningar ofta brottas med.
Motionens förslag att det ska krävas årsmötesvald sekreterare för att en
föreningsstyrelse ska kunna konstitueras vore ett steg i andra riktningen.
Förbundsstyrelsen har förståelse för de problem som motionären pekar på, men
motsätter sig ändå den föreslagna skärpningen av stadgarnas krav på
föreningsstyrelser. Ett bättre alternativ är att, när så är nödvändigt, minska
ambitionsnivån på protokollen och nöja sig med ett kort beslutsprotokoll i punktform
eller enkla mötesanteckningar.
En verksam styrelse med mycket enkelt protokollförda möten är trots allt betydligt
bättre än ingen verksam styrelse alls.
Samtidigt vill förbundsstyrelsen betona att det förslag till stadgar som läggs fram för
kongressen inte på något sätt hindrar den förening som önskar välja sekreterare på
årsmötet från att göra så.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 409
Yrkanden under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag
Deltog i debatten
Inger Göransson, Örebro
Kongressen beslutade
att avslå motionen
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Motion nummer 410
Förbundets förslag till revidering av HRFs normalstadgar för föreningar § F2.1
Förening
Östergötland
Motivering
Förbundets förslag innebär att HRF öppnar för enklare regler för att bilda nya
föreningar på lokal och regional nivå av personer som delar intressen utifrån
medlemskategori, vilket kan med stor sannolikhet vara en dålig lösning för HRF i
framtiden.
Det finns flera funktionshindersorganisationer som har gjort på motsvarande sätt som
förbundets förslag, vilket har resulterat i att de nya föreningarna efter en tid har bildat
egna huvudorganisationer och även skapat ett dåligt samarbete med den tidigare
moderorganisationen.
Eftersom den föreslagna revideringen har stor betydelse för hela HRFs organisation,
bör förbundet ta fram en konsekvensanalys.
Förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § F2.1, samt att förbundet tar fram
en konsekvensanalys.
Konsekvensanalysen bör tas fram och presenteras före HRFs kongress 2020.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § F2.1,
att förbundet före HRFs kongress 2020 tar fram en konsekvensanalys och föreslår
eventuella förändringar i § F2.1 till HRFs kongress 2020.
Jan-Erik Asp
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 410
HRF har under den gångna kongressperioden upplevt en nedgång i antalet
medlemmar. Att bryta denna trend blir en viktig uppgift för förbundet under
kommande år.
För att lyckas med detta krävs lyhördhet för de förändringar i synen på traditionellt
organisationsarbete som sker i samhället och inte vara rädd för att prova nya
organisations- och arbetsformer. Det är i detta ljus som förbundsstyrelsens förslag
ska ses. Ambitionen är att människor som annars inte skulle ha varit aktiva i
förbundet att bli det om HRF-medlemskap kan kombineras med annat intresse,
exempelvis sport eller kultur.
Motionären hävdar att detta i andra funktionshindersorganisationer lett till splittring
och att nya huvudorganisationer bildats. Det är inte riktigt, förmodligen har
motionären blandat samma den typ av föreningar som här åsyftas med föreningar
där medlemskap bygger på en gemensam diagnos.
Föreningar byggda på att medlemmarna har samma diagnos när det gäller
hörselskada har emellertid funnits länge inom HRF och den positiva roll de kan spela
för förbundet har inte ifrågasatts. Det är inte heller förbundsstyrelsens vilja att de
förändringar i stadgarna som förbundsstyrelsen föreslår kongressen ska ändra
villkoren för deras verksamhet.
Det har emellertid visat sig att uttrycket ”lokal eller regionalnivå” i paragraf F2.1 i
förslaget till stadgar vid några tillfällen tolkats som att förutsättningarna för föreningar
som verkar på intressegrund blir annorlunda än vad som är fallet idag. Eftersom detta
inte är avsikten föreslår förbundsstyrelsen att orden ”lokal och regional nivå” i denna
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paragraf ersätts med de begrepp som används i de nuvarande stadgarna, nämligen
”kommun- eller länsnivå”.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 410
att andra meningen i stadgeförslagets paragraf F2.1 får följande lydelse: "En HRFförening kan också bildas av medlemmar på kommun- eller länsnivå, som delar
intresse utifrån medlemskategori, till exempel Menières sjukdom eller att vara
förälder till hörselskadade barn, eller annat intresse såsom kultur och idrott."
Yrkande under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till motionen
Deltog i debatten
Inger Göransson, Örebro
Kongressen beslutade
att avslå motionen
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till lydelse andra meningen i stadgeförslagets
paragraf F2.1.
Motion nummer 411
Förbundets förslag till revidering av HRFs normalstadgar för föreningar § F5.2
Ledamöter
Östergötland
Motivering
Förbundets förslagna revidering av paragraf § F5.2, är ett avsteg från normal praxis
när det gäller att med fördel utse ordförande och kassör.
I tredje meningen föreslår förbundet att det är årsmötet som utser ordförande och
kassör.
Vad gäller då om föreningen inte har någon ordförande och kassör enligt förbundets
textförslag i andra meningen?
För att en förening ska kunna erhålla bidrag från kommuner/region/ landsting är det
normala kravet att en förening ska ha en utsedd ordförande och kassör.
Om en förening har svårt att rekrytera en kassör, bör det finnas en möjlighet att köpa
tjänsten externt. Inom ett antal föreningar inom funktionshindersorganisationerna
utförs kassörsfunktionen genom köpta tjänster.
Att förbundet återkallar den föreslagna ändringen i första stycket.
För att en förening ska kunna ha en extern kassör, måste § F5.2 kompletteras med
ny mening: Föreningsstyrelsen ges möjlighet att köpa kassörsfunktionen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet återkallar den föreslagna revideringen i § F5.2 första stycke,
att paragraf § F5.2 utökas med ett tredje stycke och med texten: Föreningsstyrelsen
ges möjlighet att köpa kassörsfunktionen.
Jan-Erik Asp
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 411
Antalet föreningar i HRF minskar kontinuerligt. Den utvecklingen behöver brytas, och
förbundsstyrelsen menar att öppenhet för förändrade organisationsformer är en av
flera åtgärder som kan bidra till detta.
Att lokala valberedningar ofta har svårt att hitta personer som vill ta på sig uppdraget
som ordförande eller kassör är väl omvittnat. Finns förutsättningar att driva
verksamheten vidare i en nedläggningshotad förening utan att styrelsen har formell
ordförande eller kassör så bör den möjligheten tas tillvara. Likaså bör det vara möjligt
för en föreningsstyrelse som vill bedriva arbetet på ett mindre traditionellt sätt,
exempelvis genom att låta funktionen som ordförande cirkulera bland ledamöterna,
att göra så.
Motionären påpekar att det oftast är nödvändigt med en kassör för att kunna erhålla
kommunala bidrag. Det är helt riktigt, och inget i förbundsstyrelsens förslag hindrar
de föreningar som avser att söka kommunala bidrag att välja en kassör. Det är också
förbundsstyrelsens bedömning att det stora flertalet föreningar även fortsättningsvis
kommer att utse ordförande och kassör. Innebörden av det framlagda förslaget är
endast att göra det möjligt för de som inte kan eller vill göra detta att arbeta på annat
sätt.
I motionen framhålls också att föreningsstyrelse bör ges möjlighet att köpa
kassörstjänster. Detta är emellertid redan idag möjligt när det gäller det rena
bokföringsarbetet. Det är emellertid endast en vald kassör som i egenskap av
förtroendevald kan bära det formella ansvaret för en förenings ekonomi.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 411
Kongressen beslutade
att avslå motionen
Motion nummer 412
Föreningsstyrelser bör kunna välja ordförande och kassör vid konstituerande
möte
Stockholm
Motivering
Undertecknade motionärer sitter i en valberedning. Vår erfarenhet, som vi delar med
andra valberedningar, är att det är svårt att värva folk till olika styrelseposter.
I många bostadsrättsföreningar har man infört nya stadgar, där årsmötet bara väljer
ledamöter. Efter årsmötet konstituerar styrelsen och beslutar vem som skall vara
ordförande respektive kassör. På så sätt kan man rotera ordförandeskapet under året
om man så vill. En annan fördel är att man inte behöver kalla till extra årsmöte för att
välja ny ordförande om den nuvarande dör eller på annat sätt hoppar av sitt uppdrag.
Vi tror att denna modell också kan underlätta för valberedningar inom HRF att värva
folk till styrelsen.
I stadgeförslaget till kongressen står det följande (F5.2): ”Föreningsstyrelsen ska
bestå av minst tre ledamöter. Med fördel utses en ordförande och en kassör. Det är
årsmötet som utser ordförande och kassör.”
Vi vet inte hur vi skall tolka ordet ”fördel”. Betyder det att en styrelse inte behöver ha
ordförande och/eller kassör? Men om föreningen vill ha det så är det årsmötet som
skall välja dem? Det utskickade förslaget till anvisningar ger ingen vägledning.
Om det är så att det nya stadgeförslaget öppnar upp för att årsmötet bara behöver
välja ledamöter, så måste detta förtydligas i anvisningarna.
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Om det nya stadgeförslaget ändå innebär att årsmötet skall välja ordförande och
kassör, föreslår vi att denna paragraf skrivs om i enlighet med vad som ovan
framförts. Självklart skall det även i fortsättningen vara möjligt att på årsmötet välja
ordförande och/eller kassör, om valberedningen lyckas hitta villiga kandidater till
dessa poster.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen till kongressen antingen förtydligar anvisningarna eller lämnar
förslag på ny skrivning. Allt i syfte att det skall vara möjligt för årsmötet (om de så vill)
att bara välja ledamöter och att styrelsen internt på konstituerande möte beslutar vem
som skall vara ordförande respektive kassör.
Jonas Sahlberg och Ulf Olsson, HRF Stockholm
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 412
Målsättningen med förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring vad gäller
föreningars val av ordförande och kassör är att vidga föreningarna handlingsfrihet.
En förening ska inte behöva läggas ner därför att ingen vill ta på sig de formella
ordförande- eller kassörsposterna. Och de föreningar som vill ska kunna välja mer
informella former för att organisera styrelsearbetet.
Skrivningen att ”med fördel utses ordförande och kassör” innebär att denna lösning
oftast är att föredra, men att det är upp till föreningarna själva att besluta. Väljer
förening att välja ordförande och kassör ska detta enligt det framlagda
stadgeförslaget ske på årsmöte, precis som motionärerna påpekar.
De tankegångar motionärerna för fram ligger emellertid helt i linje med
förbundsstyrelsens motiv för de framförda ändringsförslagen. Motionens förslag om
att ordförande och kassör om föreningen så önskar ska kunna utses inom styrelsen
ökar föreningarnas handlingsfrihet. Det kan också komma att underlätta för lokala
valberedningar att hitta personer villiga att låta sig väljas till föreningsstyrelser.
Förbundsstyrelsen ställer sig dock tveksam till motionärens tankegång att rätten för
styrelsen att inom sig utse ordförande eller kassör ska begränsas till enbart det
konstituerande styrelsemötet. Det innebär att om en ordförande eller kassör på grund
av sjukdom eller annan orsak lämnar sitt uppdrag under verksamhetsåret så kan
styrelsen inte inom sig utse ersättare. Dessutom förhindras de styrelser som anser
det bäst att exempelvis ordförandeposten roterar mellan styrelseledamöterna att göra
så. Förbundsstyrelsen anser därför att möjligheterna för en föreningsstyrelse att inom
sig utse ordförande och kassör bör gälla under hela verksamhetsåret, inte endast vid
styrelsens konstituerande sammanträde.
Samtidigt menar Förbundsstyrelsen att årsmötets roll som föreningens högsta
beslutande instans bör bevaras. Det ska därför krävas ett beslut på årsmötet för att
föreningsstyrelsen ska ha rätt att inom sig utse ordförande eller kassör.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 412
med tillägget att stadgarna, paragraf F5.2 får följande lydelse: ”Föreningsstyrelsen
ska bestå av minst tre ledamöter. Med fördel utses en ordförande och en kassör.
Dessa väljs vid föreningens årsmöte eller, om årsmötet så beslutar, så kan styrelsen
inom sig utse ordförande och kassör.”
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Kongressen beslutade
att bifalla motionen
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till lydelse av stadgarna, paragraf F5.2
Motion nummer 413
Motion angående föreningar som upplöses
Västerbotten
Motivering
Under många år har snittåldern stigit bland HRF:s styrelse medlemmar vilket innebär
att många föreningar inte klarar av att bilda en fungerande styrelse. När styrelsen inte
fungerar kan man i dag lägga föreningen vilande i två år, men vad händer sen?
Medlemmen flyttas till någon annan förening inom distriktet. Men problemet är att de
fortfarande vill ha sina kontakter med distriktet.
De vill inte överföras till en lokal förening som de aldrig haft någon kontakt med.
Detta önskemål är vad våra medlemmar sagt när vi tvingats att lägga föreningen
vilande, trots att vi försökt bilda en ny styrelse.
Distriktsstyrelsen i Västerbotten ger kongressen i uppdrag att ta beslut om att
medlemmar skall kunna direktanslutas till distriktet.
Kongressbeslutet kan innehålla båda alternativen om inte detta går att genomföra, så
bör beslut tas att alternativ två (2) kan användas.
Dvs anslutningen kan göras enligt följande alternativ:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att (1) medlemmar ansluts direkt under distriktsstyrelsen.
att (2) distriktet bildar en underavdelning där medlemmar ansluts, men där också
distriktets AU kan ingå i styrelsen.
Denna form av anslutning skall användas när en förening upphör och medlemmarna
uttryckligen önskar denna typ av anslutning.
De medlemmar som önskar ansluta sig till någon annan förening vid föreningens
upplösning, skall givetvis finnas kvar. Alternativ 2 är givetvis frivilligt.
Ingvar Holmberg tillsamman med AU
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-24, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 413
Förbundsstyrelsen förstår önskan att finna en lösning på den situation som
motionären beskriver – då medlemmar från upplöst förening inte vill gå över till någon
annan förening i distriktet, men ändå vara kvar under distriktet.
Revisorer har flera gånger påpekat att HRF har för många medlemskapskategorier.
Att införa ännu en kategori vore ur den synvinkeln olyckligt. Det har också visat sig
att utomstående personer har haft svårt att förstå vad benämningen
direktmedlemskap innebär. Ibland fyller de då i både rutan för medlemskap i förening
och rutan för direktmedlemskap i förbundet, när de ansöker om medlemskap i HRF.
Det skulle bli ännu oklarare att ha direktmedlemskap såväl i distriktet som i förbundet
att välja på. Det är inte bra att ha medlemskap som behöver extra förklaringar.
Förbundsstyrelsen väger också in risken att direktmedlemskap i distrikt skulle kunna
stimulera ett medlemsflöde från föreningar till distrikt. Det är viktigt att främja
föreningslivet med dess intressepolitiska påverkansarbete och övriga verksamhet.
Medlemmar som går med i någon annan förening inom distriktet efter att deras
hemförening har upplösts, kan fortfarande delta i distriktets verksamhet. Det finns
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också idag möjlighet att bilda en särskild förening under distriktet för medlemmar som
inte vill gå med i någon annan av distriktets föreningar. Distriktet kan i så fall stödja
den föreningen vad gäller stadgade uppgifter, till exempel ekonomisk redovisning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 413
Kongressen beslutade
att avslå motionen
Kongressen beslutade
att anta förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgarna, med de ändringar och
tillägg som motionsbehandlingen resulterat i
att notera att beslutet fattats med två tredjedelars majoritet
§ 11. Förslag till Handlingsprogram 2017-2020, jämte motioner
Ärendebeskrivning
Förslag till Handlingsprogram 2017–2020 jämte motionerna 100–155.
Beredning
Förbundsstyrelsen har tagit fram förslag till Handlingsprogram 2017–2020.
Programmet omfattar sex avsnitt med totalt 19 mål, som visar vilka frågor HRF
prioriterar under kongressperioden. Under varje mål anges hur förbund, distrikt och
föreningar ska/bör arbeta med frågan.
Förslaget till handlingsprogram skickades ut till föreningar och distrikt i samband med
kallelsen till kongressen. Föreningar och distrikt har därefter haft möjlighet att lämna
motioner. Det har totalt inkommit 55 motioner som har koppling till
handlingsprogrammets olika avsnitt:
A. Stark, synlig och hörselsmart, B. Hörselvård och folkhälsa, C. Delaktighet och
trygghet, D. Uppväxt och utbildning, E. Arbetsliv samt F. En stark organisation i
utveckling.
Motionerna och förbundsstyrelsens yttranden över motionerna är sorterade utifrån
handlingsprogrammets avsnitt och mål.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta avsnitt A. Stark, synlig och hörselsmart med förbundsstyrelsens yttranden
över motionerna 100–107
att anta avsnitt B. Hörselvård och folkhälsa med förbundsstyrelsens yttranden över
motionerna 108–119
att anta avsnitt C. Delaktighet och trygghet med förbundsstyrelsens yttranden över
motionerna 120–140
att anta avsnitt D. Uppväxt och utbildning med förbundsstyrelsens yttranden över
motionerna 141–145
att anta avsnitt E. Arbetsliv med förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 146–
148
att anta avsnitt F. En stark organisation i utveckling med förbundsstyrelsens
yttranden över motionerna 149–155
att anta förbundsstyrelsens förslag till Handlingsprogram 2017–2020 med av
kongressen beslutade ändringar
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Utanför dagordningen:
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF, refererade nyhetsartikel i Dagens
Nyheter 160528 med rubrik ”Landstinget vill inte lyssna på kritiken”, byggd på
faktauppgifter från HRF angående att privata utprovare av hörapparater i Stockholm
gynnar märken från de egna ägarna. Kongressen ger en applåd åt HRF-medlemmen
Ann Carlberger som i artikeln träder fram och berättar om egna erfarenheter.
Yrkanden i debatten
Alf Holmberg, Oskarshamn, yrkade att orden "föräldrar och andra anhöriga" i första
stycket andra meningen i Handlingsprogrammets inledning ändras till "föräldrar,
anhöriga och övriga".
Gunilla Lange, Distrikt Södermanland, yrkade att under ”A. Förbundet ska” införs
tillägget ”könsuppdela all statistik”.
Carina Albertsson, föredragande förbundsstyrelsen, yrkade bifall till Gunilla Langes
yrkande med tillägget ”där så är möjligt”. Gunilla Lange anslöt sig till detta yrkande.
Jonas Sahlberg, Distrikt Stockholm, yrkade på ny punkt under Mål B.1: ”Förbundet
ska” med följande lydelse: ”Verka för att stödja distrikten i deras arbete att utifrån sina
lokala förutsättningar kunna bygga upp och upprätthålla en hög kapacitet att på egen
hand kunna bedriva intressepolitisk verksamhet gentemot landsting och regioner.”
Clara Aronsson Lindhe, Norra Skaraborg, yrkade att Mål B:2 4:e att-satsen under
”Förbundet ska” får följande lydelse: ”Driva krav på skäliga avgiftssystem i hela
landet och sträva efter att alla får samma goda villkor som de mest generösa
landstingen erbjuder.”
Sven-Erik Andersson, Kristianstad, yrkade att Handlingsprogrammets Mål C.2
”Förbundet ska” kompletteras med ”driva krav på tillgänglighet genom
realtidsinformation via mobilapp.”
Cathrine Forsberg, Stockholm, yrkade att Handlingsprogrammet Mål E: kompletteras
så att den även omfattar vuxenutbildning.
Lars Lindberg, föredragande förbundsstyrelsen, yrkade bifall till Cathrine Forsbergs
yrkande med tillägget att även lägga till ordet vuxenutbildning i rubriken avsnitt E.
Deltog i debatten:
Carina Albertsson, föredragande förbundsstyrelsen
Kristina Olsson, föredragande förbundsstyrelsen
Agneta Österman, föredragande förbundsstyrelsen
Lars Lindberg, föredragande förbundsstyrelsen
Alf Holmberg, Oskarshamn
Gunilla Lange, Distrikt Södermanland
Jonas Sahlberg, Distrikt Stockholm
Clara Aronsson Lindhe, Norra Skaraborg
Cathrine Forsberg, Stockholm
Anita Skagerud, Distrikt Dalarna
Motion nummer 100
Handlingsprogrammet mål A och C
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
Under en lång följd av år har HRF haft en framskjuten position vad gäller arbetet i de
internationella hörselfederationerna. Vi har aktivt deltagit i styrelsearbete och olika
sammankomster. Det kan te sig naturligt att denna period avlöses av en tid med
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mindre direkt engagemang. Däremot är det mycket förvånande att de internationella
aspekterna nästan helt lyser med sin frånvaro i förslaget till handlingsprogram. Bara
under Mål D.4 finns ett kort stycke om fortsättningen av Bolivia-projektet. De
rättigheter för hörselskadade i Sverige som HRF kämpar för, är till en del avhängigt
utvecklingen i Europa, men också på global nivå som FN-konventionen för rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Det vore olyckligt om en stor del av det arbete och den internationella goodwill som
HRF/Sverige byggt upp i olika sammanhang skulle försvinna. Därför borde det finnas
ytterligare några avsnitt i handlingsprogrammet som berör det internationella arbetet.
Mål C Delaktighet och trygghet handlar till stor del om teknikutveckling/textning; om
lagstiftning, och riktlinjer. Ingenstans här eller i någon annan del av
handlingsprogrammet nämns utvecklingen inom hjälpmedelsteknik generellt; hur
utvecklingen påverkas av nya standarder mm. Sådana standarder kommer till via
arbete i internationella organisationer, kommittéer osv. Det är alltså viktigt att HRF
fortsätter att bevaka det som händer internationellt i olika forum.
Denna bevakning berör närmast EU-området men även andra delar av världen. En
del av bevakningen sker via den europeiska hörselfederationen EFHOH. De bevakar
särskilt implementeringen av FN- konventionen inom EU. Ett arbete som också har
betydelse för HRF:s medlemmar och andra hörselskadade som vill resa, bo och
studera/arbeta i ett annat EU-land.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att i handlingsprogrammet, Mål A.1, inledningsavsnittet, införa Att stärka
hörselskadades rättigheter innebär också att bevaka och i förekommande fall delta i
internationella sammankomster som berör hörselskadades rättigheter, t.ex. FNkonventionen och dess implementering.
att i handlingsprogrammet under Mål C:2, under rubriken förbundet ska bevaka den
internationella utvecklingen av både textning och hjälpmedelsteknik generellt genom
deltagande i konferenser och sammankomster inom internationella organisationer,
standardiseringskommittéer och liknande.
Jan Lamby
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 100
I dagens globala samhälle måste de flesta frågor HRF driver ses i ett internationellt
perspektiv. Det som händer i Sverige när det gäller hörselvård, tillgänglighet med
mera är ofta en del i ett större internationellt sammanhang och HRF måste därför
agera även på den internationella arenan.
Förbundsstyrelsen anser emellertid att internationellt påverkansarbete och
samarbete inte är ett mål i sig utan en påverkansväg för att uppnå våra mål – och ett
handlingsprogram ska ta upp våra mål, inte vilka arbetsmetoder vi använder. Det
internationella perspektivet ska genomsyra allt vårt arbete, precis som FNkonventionen.
Inte bara textnings- och hjälpmedelsfrågorna, utan en rad andra frågor i förslaget till
handlingsprogram måste drivas och bevakas via såväl nationella som internationella
kanaler. Att nämna det internationella perspektivet vid några mål och inte vid andra
vore att förminska denna viktiga aspekt. Istället har förbundsstyrelsen valt att lyfta
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fram vikten av internationellt arbete i inledningen till förslaget till nytt
handlingsprogram:
”HRF samverkar med andra organisationer, myndigheter och aktörer, både inom
Sverige och internationellt. Inte minst är vi aktiva inom funktionshinderrörelsen och i
hörselskadades samarbetsorganisationer. Genom utbyte och samarbete stärker vi
vårt påverkansarbete, får ny kunskap och bidrar till en positiv utveckling för
hörselskadade i andra delar av världen.”
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 100
Yrkande under kongressen
Anita Wallin, Vuxendövas Förening i Uppsala län, yrkade bifall till motion 100.
Anna Quarnström, Stockholm, yrkade bifall till motion 100.
Deltog i debatten
Anita Wallin, Vuxendövas Förening i Uppsala län
Anna Quarnström, Stockholm
Carina Albertsson, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 100
Mål A.2: Att öka hörselskadekunskapen och väcka opinion för ett hörselsmart
samhälle
Motion nummer 101
Kunskapen om Menières sjukdom hos Försäkringskassan, andra myndigheter
och övriga i samhället
Östergötland
Motivering
I Sverige har uppskattningsvis 50 000 personer diagnosen Menières sjukdom.
Många av dessa är unga/yrkesverksamma som förr eller senare behöver en kortare
eller längre period av sjukskrivning.
Kontakten med Försäkringskassan är många gånger förknippad med okunskap från
Försäkringskassans handläggares sida gällande Menières sjukdom och vad det kan
få för konsekvenser för den drabbade.
Även från andra myndigheter och samhället i stort möts personer med Menières
sjukdom av okunskap.
För att personer med Menières sjukdom ska få ett bättre bemötande och få en
bedömning som bygger på kunskap kring Menières sjukdom av Försäkringskassan,
föreslås att HRF arbetar för att Försäkringskassan ska ha nödvändiga kunskaper om
Menières sjukdom.
Detta är en förutsättning för att Försäkringskassan ska kunna göra en korrekt
bedömning i sin handläggning.
Dessutom föreslås att det inom HRFs organisation ska finnas en eller flera
kontaktperson/-er som kan bistå Försäkringskassan, andra myndigheter och
allmänheten med svar på frågor och information rörande Menières sjukdom.
För att samhället i stort ska få en ökad kunskap om Menières sjukdom, vore det
önskvärt att HRF aktivt arbetar för att sprida kunskap om och synliggöra sjukdomen.
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att HRF aktivt ska arbeta för en ökad kunskap kring Menières sjukdom hos
Försäkringskassan.
att HRF aktivt arbetar för att sprida kunskapen och förståelsen för Menières sjukdom
hos andra myndigheter och i samhället.
Ariann Jönsson
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 101
Motionärens uppfattning att det brister när det gäller Försäkringskassans kunskap om
Menières sjukdom delas till fullo av förbundsstyrelsen. Det är dock inte enskilda
handläggare som bedömer personers sjukdomssituation och de konsekvenser som
följer därav, utan särskilda till Försäkringskassan knutna läkare. Och problemet
stannar inte där. Även inom läkarkåren i allmänhet är kunskapen om Menières
sjukdom många gånger bristfällig, vilket kan få negativa konsekvenser för hur
personer med sjukdomen behandlas i socialförsäkringsärenden.
Socialstyrelsen har utfärdat medicinska rekommendationer kring Menières sjukdom
som håller god kvalitet. Men frågan är i vilken utsträckning läkare följer dessa
rekommendationer. Om det första läkarintyg en person med Menières sjukdom får i
samband med sjukskrivning inte tillräckligt väl beskriver konsekvenserna av de
hälsoproblem det handlar om så kan det senare bidra till att Försäkringskassans
medicinska expertis fattar fel beslut.
Det är förbundsstyrelsens uppfattning att HRF bör bevaka denna fråga inom ramen
för den bredare bevakning av hörselskadades rättigheter inom
socialförsäkringssystemet som sker i samarbete med förbundets juridiske rådgivare i
dessa frågor. För att bättre kunna agera är det önskvärt att HRF i detta sammanhang
försöker skaffa sig uppfattning om hur vanligt det är att personer med Menières
sjukdom bedöms fel av Försäkringskassan.
I förslaget till handlingsprogram för den kommande kongressperioden, mål A.2, står:
”Förbundet ska sprida kunskap till olika beslutsfattare, andra nyckelgrupper samt
allmänheten i stort om hörselskadade och hörselskador, våra villkor, behov och
rättigheter samt både brister och lösningar.” Det är förbundsstyrelsens uppfattning att
motionens ambition att generellt öka kunskapen om Menières sjukdom ryms inom
denna formulering. Menières sjukdom kommer att uppmärksammas i kontakter med
Försäkringskassan.
I motionen framförs också önskemål om att det inom HRF ska finnas ”en eller flera
kontaktperson/er som kan bistå Försäkringskassan, andra myndigheter och
allmänheten med svar på frågor och information rörande Menières sjukdom.” Det är
förbundsstyrelsens uppfattning att Hörsellinjen till stor del kan ge den information
som motionären efterfrågar. Dit kan såväl HRF- medlemmar som icke-medlemmar,
såväl hörselskadade som icke-hörselskadade vända sig. Att inrätta ytterligare en
kontaktform för denna typ av informationsspridning skulle ta resurser i anspråk som
behövs för annat intressepolitiskt arbete.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 101
Yrkande under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall
till motion 101.
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Deltog i debatten
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik
Kongressen beslutade
att bifalla motion nummer 101
Motion nummer 102
Informationsmaterial på andra språk än svenska
Södermanland
Motivering
Det finns en stor potentiell medlemsgrupp av hörselskadade i Sverige som vi har
väldigt små möjligheter att nå idag och det är de medborgare som inte har svenska
som förstaspråk.
Vi har ett stort problem med att vi inte har någon information att dela ut annat än på
det svenska språket.
Det har också visat sig att HRF:s i övrigt utmärkta hörseltest fungerar dåligt, eller inte
alls, för personer som inte har svenska som förstaspråk.
För att vi ska nå fram till de grupperna i Sverige måste därför Riksförbundet se till att
ta fram informationsmaterial på andra språk än svenska.
HRF:s hörseltest bör också uppgraderas med möjligheten att välja ett annat språk än
svenska.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att ge riksförbundet i uppdrag att ta fram informationsmaterial på de officiella
minoritetsspråken och de största invandrarspråken
att uppdatera HRF:s hörseltest med möjlighet att även välja på de officiella
minoritetsspråken och de största invandrarspråken
att detta förs in i handlingsplanen för den kommande kongressperioden.
Christer Arnrup
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-09-15, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 102
Förbundstyrelsen instämmer i att HRF behöver information på fler språk. Redan
under året kommer förbundet att ta fram informationsblad om HRF och om
hörselvård på olika språk, i enlighet med verksamhetsplanen för 2016. Informationen
kommer även att finnas på webben.
HRFs hörseltest är ett tal-i-brus-test. Denna typ av test måste mycket riktigt göras på
det egna språket för att det ska fungera. Men det går inte att bara översätta orden för
att få ett tillförlitligt test på ett annat språk. Det måste tas fram en helt ny uppsättning
ord för varje språk och det är en omfattande process som utförs av forskare och
beräknas ta ungefär ett halvår per språk. Det måste även finnas tillgång till cirka 100
försökspersoner för det aktuella språket samt audionomer som tar upp tonaudiogram
med mera. Kostnaderna blir omfattande.
För HRF är det därför inte aktuellt att utveckla tal-i-brus-test på andra språk. Däremot
finns det anledning att undersöka möjligheterna att ta fram ett hörseltest som är
språkoberoende.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse att-sats 1 besvarad
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att avslå att-sats 2
att avslå att-sats 3
Yrkande under debatten
Christer Arnrup, Flen yrkade först att andra att-satsen ersätts av följande: Att ta fram
ett hörseltest som är språkoberoende eller som utöver svenska innehåller de största
minoritetsspråken.
Christer Arnrup, Flen yrkade sedan bifall till motion 102 med ändringen av att-sats 2.
Deltog i debatten
Christer Arnrup, Flen
Carina Albertsson, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att anse att-sats 1 besvarad
att avslå att-sats 2
att avslå Christer Arnrups nya förslag till att-sats 2 med 68 röster mot 57, 9 avstod
att avslå att-sats 3
Motion nummer 103
Informationsspridning via HRFs "Hörselbuss"
Östergötland
Motivering
Ärendet:
Informationsmodellen med en informationsbuss som är inredd med information om
föreningens verksamhet, har redan använts med framgång av andra förbund.
Hörselbussen kommer att hjälpa till med att öka informationen om HRF verksamhet,
vilket med stor sannolikhet kommer att öka antalet medlemmar inom HRF.
Hörselbussen bör inredas med en enkel hörseltest, tal i brus, frågeformulär, tävlingar,
filmer om intressegrupperna, ljudöverkänslighet, ensamhet p.g.a. hörselskada, bra
ljudnivå.
I hörselbussen bör även finnas information om tolkcentralernas verksamhet samt
historisk information om hörselhjälpmedel och dess utveckling.
Bussen ska kunna cirkulera mellan distrikten och föreningarna samt kunna användas
även vid större evenemang t.ex. Almedalsveckan.
Åtgärden:
HRF anskaffar och inreder en modern informationsbuss.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att anskaffa en informationsbuss till HRFs informationsverksamhet.
Karin Jonsson
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 103
I Mål A.1 i förslaget till handlingsprogram skriver förbundsstyrelsen att förbundet ska
”stödja föreningar och distrikt i deras arbete med att ge information, råd och stöd till
hörselskadade och anhöriga”.
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En ”Hörselbuss” ligger i linje med detta, men förbundsstyrelsen anser inte att det är
rätt väg att gå. Tanken är god, men den satsning som föreslås skulle ta mycket
resurser i anspråk; förbundet skulle inte bara köpa in ett fordon och skapa en
utställning i den, utan också underhålla, administrera, se till att fordonet körs av
behöriga personer med mera.
Samtidigt skulle satsningen ge ganska lite utbyte för föreningarna, eftersom varje
förening troligen inte kan räkna med att ha tillgång till bussen mer än en gång
vartannat eller vart tredje år.
Förbundsstyrelsen är övertygad om att det är bättre för hela HRF att satsa på mer
resurseffektiva informationsformer.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 103
Yrkande under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall till motion
103.
Peter Fischier, Linköping, yrkade att ordet hörselbuss skulle bytas ut mot ”mobil
enhet”, och förklarade att med ”mobil enhet” menade han bland annat husbil som kan
köras av dem som har B-körkort.
Deltog i debatten
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik
Peter Fischier, Linköping
Carina Albertsson, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 103
Motion nummer 104
Minimera utanförskapet
Södermanland
Motivering
De e int lätt å förklar för dem som inget begrip! Orden gäller inte bara för en trött
Ingemar Stenmark i mötet med journalister, utan också för hörselskadade. Hur ofta
får vi inte höra: "Jag hörs" från dem som vägrar använda adekvata och lätt
tillgängliga hjälpmedel.
Därför skulle jag vilja att det genom förbundet framställs en CD-skiva, som med tal,
bilder och grafik på högst 15 minuter förklarar varför hörselskadade får avstå från att
höra syrsor och blåmesar och inte heller kan förstå vad de säger som tror sig höras
bara de höjer rösten.
Även om tekniken för framställning av en sådan CD numera är ganska enkel behövs
professionell kunskap i grafik och layout parad med informatik och kunskap om hur
hörselskador upplevs och kan presenteras. Därför menar jag att en lokalförening inte
kan få fram en fullgod produkt, utan att det är en uppgift för förbundet. Också
tillgängligheten bör vara landsomfattande och inte begränsad till förening eller distrikt.
Att jag vill begränsa den tid presentationen ska omfatta till högst 15 minuter beror på
att en förening, t ex Rotary, sällan har mer än en halv timma till förfogande för
presentation, en lektion i något utbildningssammanhang ofta 45 minuter. I båda fallen
behövs en väl tilltagen tid för frågor och diskussion sedan själva presentationen
visats.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att framställa en CD som med grafik, frekvenskurvor, text och bilder i högst 15
minuter förklarar den hörselskadades situation för att minimera utanförskapet.
Jan Folkegård
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-09-15, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 104
Att sprida upplysning och förklara för andra vad en hörselskada innebär är ett av
HRFs viktigaste uppdrag. Förbundstyrelsen instämmer därför helt och fullt i att det är
angeläget att HRF har pedagogiska verktyg som underlättar detta upplysningsarbete.
Förbundet har inlett arbetet med att ta fram en särskild webb som demonstrerar
ungefär det som motionärerna efterfrågar. På denna ”demowebb” ska besökare
kunna få en upplevelse av hur det är att ”höra hörselskadat”. Det kommer att finnas
korta filmexempel med olika miljöer/situationer, och besökaren kan välja att lyssna på
varje klipp med olika typer av hörselnedsättningar, med och utan hörapparat och
ibland också med och utan teleslinga. Det kommer att finnas kort skriftlig information
om varje typ av hörselnedsättning, med audiogram, och länkar för den som vill veta
mer.
Tanken med denna webb är bland annat att föreningar och distrikt ska kunna
använda den just i det syfte som motionärerna beskriver. Även enskilda
hörselskadade kan ha glädje av att gå in på webben och visa anhöriga och
arbetskamrater hur det kan vara att ha en hörselnedsättning.
”Demowebben” blir responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till den skärm den
visas på, såväl mobil och surfplatta som större dataskärm. Den blir därmed
tillgängligare och enklare att använda i olika sammanhang.
Den första versionen av den nya ”demowebben” lanseras under 2016. Att ta fram
realistiska ljudsimuleringar som håller vetenskaplig kvalitet och hög tillförlitlighet är ett
omfattande arbete, som utförs av forskare, och först när det är klart kan en exakt
lanseringstid fastställas.
Motionärerna efterfrågar en CD-skiva, men det är ett lagringsmedium som har en rad
nackdelar, bland annat begränsad livslängd och ingen möjlighet till löpande
uppdateringar. En webb ger betydligt större möjligheter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 104 besvarad
Yrkande under kongressen
Jan Folkegård, Strängnäs, yrkade:
att cd-skiva framställs i enlighet med motionen
att, om styrelsen framställer en webbsida enligt dess motionssvar, ges möjlighet att
därifrån framställa en cd-skiva för användning enligt motionen.
Deltog i debatten
Jan Folkegård, Strängnäs
Carina Albertsson, förbundsstyrelsen
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Kongressen beslutade
att anse motion nummer 104 besvarad
att avslå tilläggsförslaget
Motion nummer 105
Minimera utanförskapet
HRF Strängnäs, Södermanland
Motivering
(Motionen identisk med motion 104)
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att bifalla Sörmlandsdistriktets motion 105
Jan Folkegård
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-21, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 105
Likalydande med yttrande över motion 104.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 105 besvarad
Kongressen beslutade
att anse motion nummer 105 besvarad
Motion nummer 106
Hemsidor
HRF Uddevalla, Västra Götaland
Motivering
I dagens samhälle är kommunikation, information och sociala medier viktigt del i vårt
sätt att få information. Förbundet har i dag hemsidor för alla föreningar. Tanken är att
alla ska ha en fungerande hemsida för att få ut information m.m. En hemsida skall
vara lätt att arbeta med för oss som är webbansvariga. Det ska vara lätt att lägga in
olika material. länkar m.m. Dagen hemsida är inte den lättaste att arbeta med. Den är
svårarbetad, komplicerad och fungerar inte alltid. Man får lägga ner massa tid innan
det blir rätt. En hemsida skall vara lätt att lägga in saker man vill ha ut till medlemmar.
Även om vi har duktiga personer i flera föreningar med hög kunskap om datorer så är
även de flesta bara kunniga att använda dator för hemmabruk. Detta är en anledning
till att många hemsidor ligger nere på grund av att man klarar inte av att hantera
hemsidorna på grund av svårighetsgraden att sköta hemsidorna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbund tillsammans med ett antal föreningar får i uppdrag att arbeta fram en
hemsida som blir enklare att arbeta med för de som administrerar hemsidorna i
föreningarna.
Henry Karlsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-26, som beslutade att bifalla
motionen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 106
Förbundstyrelsen delar motionärens uppfattning, att det är mycket viktigt att HRF har
väl fungerande webbsidor som det är enkelt för föreningar och distrikt att
administrera.
Förbundet har under det senaste året utvecklat en ny och mer tillgänglig version av
HRF.se, som kommer våren 2016. Samtidigt nylanseras de lokala webbarna – cirka
140 stycken. De nya webbarna byggs i ett populärt och mycket vanligt system kallat
WordPress. Det är erkänt användarvänligt och kommer att bli betydligt lättare att
administrera för lokala webbredaktörer.
De nya webbarna kommer dessutom att vara responsiva, vilket innebär att de
automatiskt anpassas till den skärm de visas på, såväl mobil och surfplatta som stor
dataskärm, vilket gör att de blir mer tillgängliga och användbara även för besökaren.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 106 besvarad
Kongressen beslutade att
att anse motion nummer 106 besvarad
Motion nummer 107
Motion angående rutiner att behålla och aktivera medlemmar
Västerbotten
Motivering
Bakgrund
I UNO-utredningen ställer man frågan hur man skall behålla medlemmar, med olika
hörselskador att känna medlemsnytta.
Vad är medlemsnytta?
Medlemsnytta är att man känner sig hemma i sin förening och att man även får/har
någon praktisk utbyte av sitt medlemskap.
Några är nöjda med att ha sin medlemstidning, andra vill lite mer.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att redovisa för nya medlemmar och gamla medlemmar vad HRF gör för dig, och vad
vi har lyckats genomföra.
att på ett pedagogiskt sätt utbilda och öka informationen till samhällets olika aktörer,
men även allmänheten.
att vara bra pedagog förutsätter också att man kan ta till sig synpunkter utan, att man
känner sig kritiserad.
Ingvar Holmberg tillsamman med AU
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-24, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 107
För en organisation som HRF är det alltid viktigt att förbättra och anpassa
kommunikationen med medlemmar och allmänhet. Det arbetet blir aldrig färdigt – det
är under ständig utveckling, i takt med att medlemskåren, samhället och tillgång till
kommunikationskanaler förändras.
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Att kommunicera vad HRF gör och vad vi vill är en viktig uppgift för såväl förbund
som distrikt och föreningar. I förslaget till handlingsprogram framhålls därför vikten av
kunskapsspridning och information på flera olika ställen. Bland annat står det i mål
F.2 att förbundet ska ”utveckla informationen till befintliga medlemmar”. Med tanke på
motionen ser förbundsstyrelsen att det är en brist att denna punkt inte finns med
även under ”Föreningarna bör”, och föreslår därför ett tillägg under mål F.2:
Föreningarna bör: ”utveckla informationen till befintliga medlemmar”.
HRF arbetar kontinuerligt på alla nivåer med att upplysa och sprida kunskap till
samhällets olika aktörer. I förslaget till handlingsprogram tas detta särskilt upp i mål
A.2, där det bland annat står att förbund, distrikt och föreningar ska/bör: ”sprida
kunskap till olika beslutsfattare, andra nyckelgrupper samt allmänheten i stort om
hörselskadade och hörselskador, våra villkor, behov och rättigheter samt både brister
och lösningar”. Denna punkt och övrigt under mål A.1 ligger helt i linje med de
önskemål som framförs i motionen.
Att kunna ta till sig synpunkter är viktigt för alla människor, men hur den enskilde får
känna sig när synpunkter framförs, det kan ingen kongress besluta om.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
och lägga till en punkt i Handlingsprogrammet under mål F.2: Föreningarna bör:
”utveckla informationen till befintliga medlemmar”
att bifalla att-sats 2
att anse att-sats 3 besvarad
Kongressen beslutade
att bifalla att-sats 1
och lägga till en punkt i Handlingsprogrammet under mål F.2: Föreningarna bör:
”utveckla informationen till befintliga medlemmar”
att bifalla att-sats 2
att anse att-sats 3 besvarad
Kongressen beslutade
att korta talartiden från fem till två minuter
B. Hörselvård och folkhälsa
Mål B.1: Att fler hörselskadade ska få hörselrehabilitering utifrån behov
Motion nummer 108, andra att-satsen (första att-satsen behandlas under B2)
Rätt till hjälpmedel efter behov
HRF Örebro, Örebro
Motivering
I dagens samhälle deltar alla, oavsett ålder, i utbildning och arbete, i kulturella
sammanhang och i föreningslivet, i familjelivet och i politiken. För personer med
funktionsnedsättning är det naturligt att få adekvata hjälpmedel förskrivna utan egen
kostnad. Detta bör gälla även personer med hörselnedsättning.
Tekniska lösningar har gjort att hindren har minskat då det gäller delaktighet och
jämlikhet. Därmed har människors livskvalitet ökat. Detta gäller förstås också inom
hörselområdet. Här gäller däremot inte rätten att, utöver vanliga hörapparater, få
förskrivet hjälpmedel för kommunikation eller tillbehör till sådana om man inte, av
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, beviljats dem som arbetshjälpmedel.
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Hjälpmedel för kommunikation, med inriktning på att förenkla för personer med
hörselnedsättning att klara sitt vardagsliv, bör jämställas med andra hjälpmedel och
därmed förskrivas utifrån den enskildes behov och utan egen kostnad.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att verka för nationella riktlinjer för förskrivning av hörhjälpmedel enligt modern teknik
att förskrivning av hörhjälpmedel sker, som för andra hjälpmedel, utifrån den
enskildes behov och med finansiering av samhället.
Birgitta Tell, Inger Göransson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 108
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att tillgång och förskrivning av
hjälpmedel inte ska påverkas av var man bor eller verkar. Det framgår tydligt av mål
B.2 i förslaget till handlingsprogram. Hörhjälpmedel ska också alltid förskrivas utifrån
individens behov. I de allra flesta fall ska även de hjälpmedel som förskrivs vara av
”modern teknik”. Det kan finnas undantag när individen själv behöver teknik som är
äldre av olika anledningar. Det är också viktigt att till exempel hörapparater är
kompatibla med andra hörhjälpmedel, så att de kan användas tillsammans på ett
användarvänligt sätt.
Förbundsstyrelsen håller även med om att förskrivning av hjälpmedel alltid ska ske
utifrån individens behov. Detta gäller för både hörapparater och andra hörhjälpmedel.
Vi är medvetna om att landstingen och regionerna i regel inte förskriver
kommunikationshjälpmedel och tillbehör till dessa om det inte finns särskilda skäl till
det, till exempel om det finns problematik utöver hörselnedsättning. Det förekommer
även särskilda decibelgränser för hjälpmedel. Här är HRF inte överens med landsting
och regioner om hur till exempel behov i vardagslivet för hörselskadade ska tolkas i
hälso- och sjukvårdslagen. Därför har vi varit mycket tydliga i förslaget till
handlingsprogram, mål B.1, att vi ska verka för att alla hörselskadade får de
hörapparater och andra hjälpmedel de behöver. Vi har lyft fram den här frågan i
handlingsprogrammet som ett gemensamt uppdrag för både förbundet och för
distrikten att arbeta med under den kommande kongressperioden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla andra att-satsen i motion nummer 108
(första att-satsen behandlas under p B 2.)
Yrkande under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till motion 108.
Deltog i debatten
Inger Göransson, Örebro
Kongressen beslutade att
att bifalla andra att-satsen i motion nummer 108
Motion nummer 109
Förskrivning av bildtelefon ska jämställas med texttelefon
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Östergötland
Motivering
Förskrivning av bildtelefon ska jämställas med föreskrivning av texttelefon, så att det
utökar möjligheterna för hörselskadade och döva att kunna kommunicera med text,
bild och ljud. Idag har den tekniska utvecklingen gått framåt vad gäller bildtelefoni.
Bildtelefon finns som en anpassad "läsplatta" med kamera och tangentbord i två
varianter. En med text och bild för den som använder teckenspråk och en som bara
visar text och då är kameran avstängd.
När reglerna skrevs för vem som kunde förskrivas texttelefon respektive bildtelefon
var det en stor skillnad i teknik och kostnad.
Alla hörselskadade som inte behärskar teckenspråk samt döva, ska ha rätt till att på
något sätt kunna prata med varandra i Sverige (total kommunikation).
Enskilda landsting/regioner ska inte kunna bestämma om en hörselskadad enbart
ska tilldelas texttelefon.
HRF ska medverka till att förskrivning av bildtelefoner jämställs med förskrivning av
texttelefoner.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska medverka till att förskrivning av bildtelefoner jämställs med förskrivning
av texttelefoner.
Peter Fischier
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 109
Förbundsstyrelsens grundinställning är att det är individens behov av hjälpmedel som
avgör förskrivningen. Detta har vi tydligt lyft fram i förslaget till handlingsprogram, mål
B.1. Landstingen ansvarar och hanterar förskrivningen av text- och bildtelefoner lite
olika. Till exempel ska inte teckenspråksanvändning vara ett krav för att få bildtelefon
eller totalkonversation förskriven. För många hörselskadade är läppavläsning eller
användning av tecken som stöd eller en kombination av text, ljud och bild det
viktigaste stödet vid en telefonkontakt och bör kunna motivera en förskrivning. I dag
finns det också flera billigare lösningar för totalkonversation än en traditionell
bildtelefon, vilket motionären är inne på. Fler personer borde kunna vara föremål för
förskrivning. Förbundsstyrelsens tolkning av motionen är att det är just detta som
motionären avser.
I förslaget till nytt handlingsprogram, mål B.2, är vi tydliga med att det inte heller ska
spela någon roll var i landet vi bor för de insatser vi får från hörselvården, till exempel
hjälpmedel. Regeringen fattade beslut i december 2015 om att tillsätta en särskild
utredare som ”ska se över tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna
förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och
regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap”. Uppdraget ska redovisas 28 februari 2017.
HRF stödjer regeringens intentioner i utredningsdirektiven om att införa nationell
reglering av och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. Likvärdigheten vid
förskrivning av text- och bildtelefoner kommer sannolikt att öka i sådant system.
Vidare ser förbundsstyrelsen positivt på utvecklingen av konsumentprodukter och
tjänster inom området alternativ telefoni. Tillgängligheten för fjärrkommunikation för
hörselskadade har under lång tid ökat med hjälp av program och appar, till exempel
Skype, Oovoo och Tango, som kan användas i olika plattformar, som smarta
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telefoner och surfplattor. Myndigheter och organisationer har också arbetat med att
utveckla sin kommunikation med sina kunder och användare genom tillgängliga
lösningar som livechatt, videochatt, sms med mera.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 109 besvarad
Yrkande under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall till
motionen.
Deltog i debatten
Peter Fischier, Linköping
Kristina Olsson, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att anse motion nummer 109 besvarad
Motion nummer 110
Bättre stöd för yrkesverksamma att lära sig teckenspråk
Östergötland
Motivering
Förslaget bottnar i att den undervisning som erbjuds via landstinget/regionerna, inte
är tillräcklig för att man ska kunna avläsa tolk vid yrkessammanhang där det dels går
snabbt och dels används facktermer.
Lämplig aktion från HRF kan vara stipendier för teckenspråksstudier, samt att
distrikten uppmärksammar hörselvården på att det kan finnas mer behov.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF startar en stipendiefond som ska kunna ge yrkesverksamma ekonomiskt
bidrag vid utbildning i teckenspråk.
att HRF ska påverka att distrikten diskuterar frågan med hörselvården samt visa på
att det kan finnas behov av teckenspråksutbildning som inte tillgodoses med dagens
verksamhet.
att HRF bör arbeta för att få in teckenspråk i audionom-utbildningen. Tyngdpunkten
bör ligga på att audionomerna ska få en förståelse för teckenspråkets roll och vilken
nytta hörselskadade kan ha av teckenspråk.
Anna Gryszkiewicz
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 110
En stipendiefond för ekonomiskt bidrag vid utbildning i teckenspråk är i grunden en
positiv idé. Det är däremot inte HRFs uppdrag, utan ett ansvar som vilar på
landsting/kommun.
Beroende på inriktning kan vissa stiftelser ge stöd till aktiviteter av detta slag, men
det är inte HRFs ansvar. När intresseorganisationer tar på sig ekonomiskt ansvar att
ge stöd till sådant som bör ligga inom samhällets omsorg skapas problem på längre
sikt. Intresseorganisationer ska inte ta över samhällsansvar, utan driva på
landsting/kommun eller annan aktör att ta ekonomiskt ansvar för sådant stöd.
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Vad som bör ingå i rehabiliteringen beror på varje enskild persons individuella behov.
Och dessa behov handlar inte bara om hörselskadans grad och art, utan också om
vilken livssituation den hörselskadade befinner sig i – arbetsuppgifter, familjeliv,
studier, fritidsintressen, personliga egenskaper och mycket annat. Därför har HRF
varit tydliga med att hörselvården måste kunna erbjuda ett brett spektra av
rehabiliteringsinsatser, bland annat ”kommunikationsträning” vilket kan omfatta
läppavläsning, tecken som stöd (TSS) eller teckenspråk. Det är också viktigt att
audionomen har goda kunskaper om att teckenspråk eller TSS kan vara en
avgörande komponent i en lyckad rehabilitering.
Det är angeläget att distrikten följer upp om respektive region eller landsting har
adekvat teckenspråks- eller TSS-utbildning för dem som har behov av det. I
förbundsstyrelsens förslag till handlingsprogram framgår det av första att-satsen
under mål B.1 att distrikten ska verka för att hörselskadade får den rehabilitering de
behöver. Detta ligger helt i linje med motionärens förslag.
Motionären föreslår också att HRF ska verka för att få in teckenspråk i
audionomutbildningen. Audionomprogrammets innehåll fastställs vid respektive
lärosäte och upplägget kan därför se olika ut, men samtliga har inslag i utbildningen
som berör kommunikation. I samband med dessa tas teckenspråkets roll och nytta
upp.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att anse att-sats 3 besvarad
Yrkande under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall för motion
110, andra att-satsen.
Deltog i debatten
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik
Kongressen beslutade
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att anse att-sats 3 besvarad
Motion nummer 111
Tester av hjälpmedel
HRF Flen, Södermanland
Motivering
Det kommer ständigt fram nya hjälpmedel för hörselskadade, från ett stort antal olika
tillverkare. Eftersom hörcentralerna inte längre tillhandahåller dessa hjälpmedel, är
det upp till varje enskild konsument att försöka analysera marknaden.
I Auris förekommer det numera vissa ”tester” av nya produkter, men dessa är i sin
utformning lika subjektiva som en musik- eller filmrecension.
Vad vi som hörselskadade behöver är riktiga, objektiva tester där man jämför
likartade produkter från olika leverantörer och bedömer kvalitet, pris och
användarvänlighet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att kongressen ger riksförbundet i uppdrag att starta upp en sådan testverksamhet,
eventuellt tillsammans med andra lämpliga aktörer, som t.ex. konsumentverket.
Christer Arnrup
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-21, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 111
Motionären belyser en för HRF mycket viktig fråga. Vi har under lång tid sett en
utveckling där hörselvården gradvis gjort vissa hjälpmedel till egenvårdsprodukter
som individen själv får ta ansvar för att införskaffa. Kommunikationshjälpmedel
tillhandahålls endast i undantagsfall för vuxna hörselskadade av vården. Dessa
hjälpmedel erhålls framför allt som arbetshjälpmedel med stöd från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Hörselskadade som har behov av
kommunikationshjälpmedel i sin vardag, utanför arbetet, är hänvisade till att köpa
dessa på den öppna konsumentmarknaden.
Samtidigt har vi haft en utveckling där konsumentprodukter delvis har ersatt
hjälpmedel för hörselskadade. I två landsting/regioner finns systemet "fritt val av
hjälpmedel", som skjuter över ett större ansvar på den enskilde. Hörselskadade blir i
allt högre grad kunder istället för patienter – köp av konsumentprodukter ersätter
förskrivning av hjälpmedel. I detta gränsland mellan konsumentprodukter och
hjälpmedel blir terrängen snårig för den enskilde användaren; det kan vara svårt att
veta vad som gäller.
Det numera nedlagda Hjälpmedelsinstitutet bedrev tidigare testverksamhet av
hörapparater och hjälpmedel, men detta avvecklades i början av 2000-talet. Det finns
i dag ingen oberoende märkning av hörapparater och andra hörhjälpmedel utöver
den europeiska standardiseringen i form av CE-märkning. CE-märkningen talar i
princip endast om att produkten inte är farlig att använda, och saknar information om
hjälpmedlets egenskaper och prestanda.
Hjälpmedelsinstitutet hade en databas med alla upphandlade hjälpmedel som hette
Hinfo. Den viktiga delen av databasen var endast tillgänglig för förskrivare – inte för
användare.
Hjälpmedelsbranschen har under alla år inte haft intresse av att användaren ska
kunna jämföra hjälpmedel med varandra. Företagen vill visa sina hjälpmedel via sina
egna kanaler, till exempel sina hemsidor och i sina butiker. När institutet lades ned
omarbetades databasen och övergick i
Sveriges kommuner och landstings, SKL:s regi, utifrån ett uppdrag av regeringen.
Nu ska det vara möjligt att söka alla upphandlade hjälpmedel på
www.1177.se/hjalpmedel.
Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 gjorde det också tydligare att den
enskilde har möjligheter att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga
inom det egna landstingets och den egna kommunens hjälpmedelssortiment. En
patient ska ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar, om det
med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår
som befogat.
HRF har länge framhållit behovet av en objektiv testverksamhet av hörhjälpmedel till
exempel hos Hjälpmedelsinstitutet, SKL och andra aktörer. Ingen har hittills varit
beredd att ta det ansvaret. HRF har också varit pådrivande för att få till en oberoende
och bred hjälpmedelsutredning. Nu har regeringen fattat beslut om att tillsätta en
särskild utredare som ”ska se över tillgången till och användningen av hjälpmedel
och lämna förslag i syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om
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avgifter och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett
samlat huvudmannaskap”. Uppdraget ska redovisas 28 februari 2017. I den
utredningen kommer vi självklart att vara pådrivande för att säkerställa att
hjälpmedelsanvändare får information om hjälpmedel samt får de hjälpmedel de
behöver.
Förbundsstyrelsen avser att fortsätta att driva hjälpmedelsfrågan, precis som vi har
beskrivit i förslaget till handlingsprogram, under både mål B.1 och B.2. Att HRF skulle
bli huvudman för en testverksamhet, så som motionen beskriver, anser
förbundsstyrelsen inte vara praktiskt genomförbart. Ett eget huvudmannaskap kräver
en omfattande och resurskrävande organisation med en kompetens som HRF i dag
saknar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 111
Yrkande under kongressen
Christer Arnrup, Flen, yrkade bifall till motionen.
Deltog i debatten
Christer Arnrup, Flen
Lars Lindberg, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 111
Mål B.2: Att hörselvården ska vara likvärdig, offentligt finansierad och av hög
kvalitet i hela landet
Motion nummer 112
Landstingsstöd till hörselskadade
HRF Arvika, Värmland
Motivering
Landstingens stöd till hörselskadade i Sverige är väldigt olika. För att jämna ut
olikheterna av medel till hörselskadades vård och hjälpmedel, vill HRF i Arvika att
Riksförbundet intar en tuffare attityd till den ojämna fördelningen av landstingens
bidrag/stöd till hörselskadade.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund med kraft strävar efter att bidrag/stöd till
hörselskadade skall vara så lika som möjligt inom landstingen i Sverige.
Inger Hjerpe
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-25, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 112
I förbundsstyrelsens förslag till handlingsprogram står det i mål B.2 att vi ska driva
krav på likvärdiga, skäliga avgiftssystem i hela landet. Vi delar således motionärernas
uppfattning i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 112
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Yrkande under kongressen
Clara Aronsson Lindhe, Norra Skaraborg - se yrkande under inledningen av
dagordningspunkt 11.
Deltog i debatten
Clara Aronsson Lindhe, Norra Skaraborg
Kongressen beslutade
att bifalla Clara Aronssons förslag till ny formulering av att-satsen till motion 112 med
79 röster mot 50, 2 avstod
att bifalla motion nummer 112 samt
att bifalla förslaget till ny skrivning i handlingsprogrammets mål B.2
Motion nummer 113
Verka för en jämlik CI-vård i Sverige
Västra Götaland
Motivering
Idag råder olika regler i regionerna och landstingen i Sverige. Stockholms läns
landsting och flera andra landsting tillåter att man som vuxen kan få två implantat
medan man i Västra Götaland bara har rätt till ett.
En annan fråga här är också hur länge patienterna får vänta innan en uppgradering
av processorn görs. Återigen går det snabbt i Stockholm medan man i Västra
Götaland kan få vänta i över 8-10 år innan det ens kommer på tal. Tyvärr verkar flera
landsting vara på väg att spara här.
Här måste vi hävda de hörselskadades livskvalitét och verka för lika vård i hela
landet. (Se också Auris nr 5/15 sid 5: Föräldrar kräver modernare teknik till barn med
implantat) Eftersom utvecklingen av CI-processorer går fort, hamnar man snabbt
efter med en äldre processor och kan inte tillgodogöra sig de tekniska förbättringarna
vad gäller tillbehör. CI-processorer har numera fjärrkontroll och även
streamingfunktion, teknik som hörapparater haft länge och som har mycket stor
betydelse för talförståelsen
Frågan är av stor betydelse för både barn och vuxna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF förbundsstyrelsen tar fram en kampanj där vi påverkar politiker och
beslutsfattare om frågan samt driver kampen för lika vård i Sverige.
att HRF aktivt påverkar Socialstyrelsen för att riktlinjerna för CI ändras, så att även
vuxna erbjuds dubbla implantat.
att HRF-distrikten får stöd från förbundet att driva frågan gentemot
regionerna/landstingen.
att ett enkelt kampanjmaterial tas fram som stöd för lokalföreningarna/distrikten för
att påverka de lokala beslutsfattarna och CI-klinikerna och visa på olikheterna i
landet.
att HRF gör en utredning om hur CI-verksamheten bedrivs vid de olika klinikerna
med avseende på bl a väntetider, antal operationer, antal uppgraderingar mm och hur
regioner/landsting ser och satsar på denna specifika del av hörselvården för att
därifrån kunna driva frågan vidare till regeringen.
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Carl-Magnus Berg/Boråsföreningen
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-20, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 113
Likalydande med yttrande över motionerna 114-117.
Förbundsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att vården när det gäller
cochleaimplantat (CI) och andra hörselimplantat är jämlik i hela landet. I
Handlingsprogrammet, avsnitt B.2, förslås att förbundet ska ”verka för att det
upprättas nationella riktlinjer för hörselvårdande behandlingar/insatser”, och denna
formulering omfattar även CI-vården. Nationella riktlinjer, som omfattar hela
processen med både operation och rehabilitering, skulle vara ett viktigt led i
kvalitetssäkringen inom vården och en stor tillgång för den enskilde patienten.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas beskrivning av att skillnaderna mellan
landstingen när det gäller CI-vård är alltför stora. Det bekräftades också vid det CIseminarium som HRF anordnade i december 2014, med deltagare från olika delar av
Sverige. Orsakerna till detta kan vara många, till exempel organisation, ekonomi,
personalresurser, kunskap och mycket annat. En viktig aspekt är företagens
prissättning av implantat och hur upphandlingarna hanteras av landsting/regioner.
Även efterfrågan kan variera, beroende på vilken information vuxna med grav
hörselnedsättning får om möjligheten att få CI.
För att effektivt kunna driva frågan om mer jämlik CI-vård behövs framför allt
intressepolitiskt påverkansarbete, inte en kampanj. HRF behöver föra samtal med
ansvariga, rustade med välunderbyggda fakta och tydliga argument.
I dag saknas emellertid många av de uppgifter som behövs för att kunna göra en
fullständig analys av läget. Förbundsstyrelsen anser därför att förbundet under den
kommande kongressperioden ska se till att det genomförs en kartläggning av CIvården i landsting och regioner samt ta reda på varför det ser ut som det gör.
Istället för att ta fram ett kampanjmaterial bör förbundet utifrån denna kartläggning ta
fram ett kunskapsunderlag, till stöd för förbundets och distriktens intressepolitiska
arbete. Ett sådant kunskapsunderlag kan ge större genomslag i CI-frågan än ett
kampanjmaterial, bedömer förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att avslå att-sats 4
att bifalla att-sats 5 genom att lägga till en ny punkt i Handlingsprogrammet under
Mål B.1: Förbundet ska: "ta initiativ till en kartläggning av CI-vården i landsting och
regioner samt utifrån denna kartläggning ta fram ett kunskapsunderlag, till stöd för
förbundets och distriktens påverkansarbete"
Yrkande under kongressen
Tage Carlsson, Borås, yrkade bifall första och fjärde att satsen i motion 113-115.
Harry Eriksson, Vänersborg Trollhättan, yrkade bifall till samtliga att-satser samt att
meningen ”ta initiativ till en kartläggning av CI-vården” i FS förslag till tillägg till
Handlingsprogrammet punkt Mål B.1 ändras till ”ska kartlägga”.
Deltog i debatten
Kristina Olsson, förbundsstyrelsen
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Tage Carlsson, Borås
Harry Eriksson, Vänersborg Trollhättan
Kongressen beslutade angående de likalydande att-satserna i motion 113-115,
samt angående motion 116 och 117
att avslå att-sats 1 med 72 röster mot 60, 2 avstod
att bifalla att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att avslå att-sats 4 med 72 röster mot 60, 2 avstod
att bifalla att-sats 5 genom att lägga till en ny punkt i Handlingsprogrammet under
Mål B.1: Förbundet ska: "ta initiativ till en kartläggning av CI-vården i landsting och
regioner samt utifrån denna kartläggning ta fram ett kunskapsunderlag, till stöd för
förbundets och distriktens påverkansarbete"
Motion nummer 114
Verka för en jämlik CI-vård i Sverige.
HRF Västplantorna, Västra Götaland
Motivering
Idag råder olika regler i regionerna och landstingen i Sverige. Stockholms läns
landsting och flera andra landsting tillåter att man som vuxen kan få två implantat
medan man i Västra Götaland bara har rätt till ett.
En annan fråga här är också hur länge patienterna får vänta innan en uppgradering
av processorn görs. Återigen går det snabbt i Stockholm medan man i Västra
Götaland kan få vänta i över 8-10 år innan det ens kommer på tal. Tyvärr verkar flera
landsting vara på väg att spara här. Här måste vi hävda de hörselskadades
livskvalitét och verka för lika vård i hela landet.(Se också Auris nr 5/15 sid 5:
Föräldrar kräver modernare teknik till barn med implantat)
Eftersom utvecklingen av CI-processorer går fort, hamnar man snabbt efter med en
äldre processor och kan inte tillgodogöra sig de tekniska förbättringarna vad gäller
tillbehör. CI processorer har numera fjärrkontroll och även streamingfunktion, teknik
som hörapparater haft länge och som har mycket stor betydelse för talförståelsen.
Frågan är av stor betydelse för både barn och vuxna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF förbundsstyrelsen tar fram en kampanj där vi påverkar politiker och
beslutsfattare om frågan samt driver kampen för lika vård i Sverige.
att HRF aktivt påverkar Socialstyrelsen för att riktlinjerna för CI ändras, så att även
vuxna erbjuds dubbla implantat.
att HRF-distrikten får stöd från förbundet att driva frågan gentemot
regionerna/landstingen.
att ett enkelt kampanjmaterial tas fram som stöd för lokalföreningarna/distrikten för
att påverka de lokala beslutsfattarna och CI-klinikerna och visa på olikheterna i
landet.
att HRF gör en utredning om hur CI-verksamheten bedrivs vid de olika klinikerna
med avseende på bl a väntetider, antal operationer, antal uppgraderingar mm och hur
regioner/landsting ser och satsar på denna specifika del av hörselvården för att
därifrån kunna driva frågan vidare till regeringen.
Tage Carlsson, Carl-Magnus Berg, Harry Eriksson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-21, som beslutade att bifalla
motionen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 114
Likalydande för motionerna 113-117.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att avslå att-sats 4
att bifalla att-sats 5 genom att lägga till en ny punkt i Handlingsprogrammet under
Mål B.1: Förbundet ska: "ta initiativ till en kartläggning av CI-vården i landsting och
regioner samt utifrån denna kartläggning ta fram ett kunskapsunderlag, till stöd för
förbundets och distriktens påverkansarbete"
Kongressen beslutade
(se beslut under motion 113 )
Motion nummer 115
Verka för en jämlik CI-vård i Sverige
HRF Borås, Västra Götaland
Motivering
Idag råder olika regler i regionerna och landstingen i Sverige. Stockholms läns
landsting och flera andra landsting tillåter att man som vuxen kan få två implantat
medan man i Västra Götaland bara har rätt till ett.
En annan fråga här är också hur länge patienterna får vänta innan en uppgradering
av processorn görs. Återigen går det snabbt i Stockholm medan man i Västra
Götaland kan få vänta i över 8-10 år innan det ens kommer på tal. Tyvärr verkar flera
landsting vara på väg att spara här. Här måste vi hävda de hörselskadades
livskvalitét och verka för lika vård i hela landet. (Se också Auris nr 5/15 sid 5:
Föräldrar kräver modernare teknik till barn med implantat)
Eftersom utvecklingen av CI-processorer går fort, hamnar man snabbt efter med en
äldre processor och kan inte tillgodogöra sig de tekniska förbättringarna vad gäller
tillbehör. CI-processorer har numera fjärrkontroll och även streamingfunktion, teknik
som hörapparater haft länge och som har mycket stor betydelse för talförståelsen
Frågan är av stor betydelse för både barn och vuxna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF förbundsstyrelsen tar fram en kampanj där vi påverkar politiker och
beslutsfattare om frågan samt driver kampen för lika vård i Sverige.
att HRF aktivt påverkar Socialstyrelsen för att riktlinjerna för CI ändras, så att även
vuxna erbjuds dubbla implantat.
att HRF-distrikten får stöd från förbundet att driva frågan gentemot
regionerna/landstingen.
att ett enkelt kampanjmaterial tas fram som stöd för lokalföreningarna/distrikten för
att påverka de lokala beslutsfattarna och CI-klinikerna och visa på olikheterna i
landet.
att HRF gör en utredning om hur CI-verksamheten bedrivs vid de olika klinikerna
med avseende på bl a väntetider, antal operationer, antal uppgraderingar mm och hur
regioner/landsting ser och satsar på denna specifika del av hörselvården för att
därifrån kunna driva frågan vidare till regeringen.
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Tage Carlsson, Carl-Magnus Berg, Harry Eriksson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-11, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 115
Likalydande för motionerna 113-117.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att avslå att-sats 4
att bifalla att-sats 5 genom att lägga till en ny punkt i Handlingsprogrammet under
Mål B.1: Förbundet ska: "ta initiativ till en kartläggning av CI-vården i landsting och
regioner samt utifrån denna kartläggning ta fram ett kunskapsunderlag, till stöd för
förbundets och distriktens påverkansarbete"
Kongressen beslutade
(se beslut under motion 113 )
Motion nummer 116
Kompletterande rehabilitering av CI-opererade
HRF CI-Föreningen i Stockholms län, Stockholm
Motivering
I nuläget är landets eftervård och uppföljning olika i olika län. Generellt behövs mer
såväl psykosocial med innefattande hörträning och teknisk support och uppföljning
för användare och dess anhöriga. I många fall finns också behov av ett preoperativt
program för anhöriga till vuxna. Vi föreslår en analys av behovet och att ett brett
program tas fram tillsammans med vården, för att få ut maximalt resultat av de höga
kostnader som ett CI genererar. Detta till gagn för såväl den enskilde individen med
omgivning - och för maximalt utnyttjande av skattemedel.
Idag finns en mängd teknik framtagen, som inte nyttjas för att man är "oteknisk" eller
att erfarenhet och tillräcklig information saknas.
I en del fall finns rehabiliteringsgrupper inom vården - men sammanhanget med HRF
är för sällan utnyttjat och inte gängse.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet verkar för att ta fram ett program för CI-rehabilitering, så att det
individuella resultatet och effekten kan maximeras
Britt Edoff
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-21, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 116
Likalydande för motionerna 113-117.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 116
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Kongressen beslutade
(se beslut under motion 113 )
Motion nummer 117
Kompletterande rehabilitering av CI-opererade
Stockholm
Motivering
I nuläget är landets eftervård och uppföljning olika i olika län. Generellt behövs mer
såväl psykosocial med innefattande hörträning och teknisk support och uppföljning
för användare och dess anhöriga. I många fall finns också behov av ett preoperativt
program för anhöriga till vuxna.
Vi föreslår en analys av behovet och att ett brett program tas fram tillsammans med
vården, för att få ut maximalt resultat av de höga kostnader som ett CI genererar.
Detta till gagn för såvälden enskilde individen med omgivning - och för maximalt
utnyttjande av skattemedel.
Idag finns en mängd teknik framtagen, som inte nyttjas för att man är "oteknisk" eller
att erfarenhet och tillräcklig information saknas.
I en del fall finns rehabiliteringsgrupper inom vården - men sammanhanget med HRF
är för sällan utnyttjat och inte gängse
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet verkar för att ta fram ett program för CI-rehabilitering, så att det
individuella resultatet och effekten kan maximeras
Britt Edoff, CI-föreningen
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 117
Likalydande för motionerna 113-117.
att bifalla motion nummer 117
Kongressen beslutade
(se beslut under motion 113 )
Motion nummer 108
Första att-satsen (andra att-satsen behandlad under Mål B:1)
Motionstext – se under Handlingsprogrammet mål B.1
Förbundsstyrelsens yttrande – se text under mål B.1
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla första att-satsen
Kongressen beslutade
att bifalla första att-satsen
Mål B.3: Att öka hörselskadekompetensen inom vård och omsorg för äldre
Motion nummer 118
Hörselkonsulent i varje kommun
HRF Karlstad, Värmland
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Motivering
I Sverige har nära en halv miljon personer hörselnedsättning. Många som drabbas av
hörselnedsättning har svårt att framföra sitt ärende. För många innebär det ett liv
med begränsade möjligheter att delta i olika aktiviteter, en försämrad livskvalitet.
En konsulent kan ge första hjälpen när t.ex. hörselhjälpmedlen inte fungerar.
Information till familjen eller omgivningen hur man hjälper den som drabbats av
hörselnedsättning är mycket angeläget. Den psykologiska stöttningen är ovärderlig.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ställer som krav att varje kommun anställer kunnig person som har till uppgift
att ha kontakt med de som drabbats av hörselnedsättning. Service på hörhjälpmedel
och information är mycket viktigt.
Staffan Gate
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 118
Likalydande med motion 119.
Bristande tillgänglighet inom vård och omsorg är diskriminerande och otryggt för
hörselskadade. Därför föreslår förbundsstyrelsen i Handlingsprogrammets mål C.4,
att HRF ska verka för regelverk som kräver att vårdkontakter sker på ett tillgängligt
och kommunikationssäkert sätt för hörselskadade. Vidare föreslås i mål C.4 att
distrikten bör driva krav på att landsting ska ha tydliga tillgänglighetsrutiner vid sina
sjukhus, så att alla hörselskadade snabbt kan bli erbjudna tolkning,
samtalsförstärkare och andra kommunikationslösningar - beroende på situation och
behov. Mål C.4 gäller samtliga vårdtagare.
I Handlingsprogrammets mål B.3 föreslår förbundsstyrelsen att HRF ska verka för att
det inom all vård och omsorg finns personal med kunskaper om hörselskador och
hörselskadades behov, som kan ta ansvar för att hörselskadade vård- och
omsorgstagare blir delaktiga och kan ha en trygg kommunikation. I mål B.3 föreslås
också att förbundet ska stödja distrikt och föreningar i deras arbete med att driva krav
på att det ska finnas hörselinstruktör eller motsvarande i varje kommun. Det står
vidare att distrikten bör ta initiativ till utbildning eller annan samverkan mellan
föreningarna när det gäller att driva krav på detta.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 118
Kongressen beslutade
att bifalla motionen
Motion nummer 119
Hörselkompetens inom vård och omsorg
HRF Gällivare, Norrbotten
Motivering
Trots flera kontakter med Rådet för funktionshindrade både på lokal och länsnivå har
frågan om vem som skall stå för kostnaderna att utbilda personal i hörselkompetens,
landsting eller kommun inte kunnat lösas.
Vi ser det som anmärkningsvärt, då personer med hörapparater inte får den hjälp de
behöver för att kunna kommunicera med vårdpersonal och anhöriga eller få rätt
diagnos.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet med kraft arbetar för att styrande i landsting och kommuner gör något
åt detta
att detta skall gälla samtliga vårdtagare
HRF Gällivare
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-15, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 119
Likalydande med motion 118.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 119
Kongressen beslöt
att bifalla motionen
C. Delaktighet och trygghet
Mål C.1: Att öka kunskapen i samhället om hörselskadades behov av och rätt
till tillgänglighet
Motion nummer 120
"Lathund" för förändringsarbete
HRF Örebro, Örebro
Motivering
Föreningarnas arbete för ökad tillgänglighet i samhället skulle underlättas och
effektiviseras med fortlöpande information från förbundet genom en "lathund" om de
legala regelverk, som finns inom olika områden. Det kan gälla för oss relevanta delar
av Plan- och Bygglagen, delar av lagtext med BBR- nummer, normer för teleslingor,
akustiska riktvärden och en hel del övrigt.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att under 2016 utarbeta och därefter kontinuerligt uppdatera en "lathund" om
relevanta regelverk till stöd för föreningarnas arbete för ökad tillgänglighet.
Bernt Dahlén
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 120
Förbundsstyrelsen anser att det vore konstruktivt att ta fram en ”lathund” som
beskriver relevanta regelverk som finns på tillgänglighetsområdet. Det kan vara ett
lämpligt verktyg när vi ska ”sprida kunskap och ställa krav på beslutsfattare och
andra ansvariga när det gäller hörselskadades behov av och rätt tillgänglighet”.
HRF har redan i dag mycket material som beskriver tillgänglighet för hörselskadade,
både i tryckt form eller på våra webbsidor. Men det kan utvecklas ytterligare i den
riktning som motionären föreslår.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 120
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Yrkande under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag
Deltog i debatten
Inger Göransson, Örebro
Kongressen beslöt
att bifalla motionen
Mål C.2: Att uppnå ökad tillgänglighet i alla audiovisuella medier genom mer
textning och bättre hörbarhet
Motion nummer 121
Textning av direktsända program i TV
HRF Laholm, Halland
Motivering
Textningen av direktsända program i SVT:s och TV 4:s kanaler behöver (måste)
åtgärdas ,så att vi hörselskadade kan vara delaktiga i samhällsdebatten.
Problem 1: Texten ligger långt efter talet - det kan vara upp till en halv minuts
fördröjning.
Problem 2: Stavningen. Det är alldeles för mycket felstavningar . När det felstavade
ordet ska rättas, kommer textningen i otakt eller t.o.m. upphör.
Vi tycker att TV- kanalernas skrivtolkar behöver bättre kunskap, både i att skriva och i
rättstavning.
Vi anser att båda problemen hör samman och är lika viktiga. Men om vi måste
förorda ett, väljer vi problem 1.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet agerar kraftfullt mot TV- bolagen för en förbättring av textningen i
direktsända program.
Elsbritt Nilsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 121
Likalydande med motion 122.
Textningen av direktsända tv-program har i dag oftast inte godtagbar kvalitet – om
textning alls förekommer. I regionala tv-sändningar och i den växande mängden
direktsändningar via webben är textning sällsynt, om det alls förekommer. HRF driver
därför på i olika sammanhang för att skapa förutsättningar för en fungerande
direkttextning, som ska vara oberoende av sändningsplattform och även omfatta
regionala sändningar.
Frågan ligger nu hos Post- och telestyrelsen, PTS, som har ett regeringsuppdrag när
det gäller språkdatabas. PTS har delat frågan i två:
• Ett finskt bolag har i uppdrag att utveckla en prototyp av ett direkttextningssystem
tillsammans
med Sveriges Television, SVT, till december 2016.
• Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, ska under våren 2016 samla alla svenska
språkresurser i avsikt att skapa en öppen språkresursbakgrund, som i sin tur kan
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främja utvecklingen av talbaserade tjänster. Hit ska också språkresurser som använts
vid utvecklingen av direkttextningstjänsten ovan föras.
Därtill ska PTS utreda hur en kommande språkresursbank kan finansieras och
förvaltas så den hålls aktuell över tid.
Förutom tekniska lösningar så krävs även en ökad utbildning av direkttextare. HRF
kommer att fortsätta att nära följa och driva på i dessa frågor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 121 besvarad
Kongressen beslöt
att anse motionen besvarad
Motion nummer 122
Motion om text i regionala tv-program
HRF Arvika, Värmland
Motivering
På grund av påtryckningar från föreningar och distrikt inom HRF om textade program
i TV, har de flesta programmen blivit textade numera. Däremot saknas textade
program fortfarande i många regionala kanaler, t.ex i Värmland. Det skulle vara ett
stort stöd för hörselskadade att få textade program även i de regionala tvsändningarna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund arbetar för att textade tv-sändningar genomförs i de
regionala sändningarna.
Inger Hjerpe
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-25, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 122
Likalydande med motion 121.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 122 besvarad
Kongressen beslöt
att anse motionen besvarad
Motion nummer 123
Placering av textade programs textremsor på bildskärmen
Östergötland
Motivering
Idag kan placeringen av textremsor i textade program vara ”hoppande” på
bildskärmen, vilket betyder att det är svårt att koncentrera sig på texten.
Det händer att avläsning av ansikten störs, beroende på att texten har en felaktig
placering. Det kan även hända att texten ligger över munnen på den som talar.
HRF ska väcka opinion/ påverka/ diskutera om hur textningen ska placeras på
bildskärmen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att HRF utarbetar råd för hur textning lämpligast ska placeras på bildskärmen för att
inte störa avläsning
att HRF har kontakt med tv-bolagen för att förmedla dessa råd och följa upp hur de
efterlevs.
Peter Fischier
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 123
Textningens utformning och placering borde vara standardiserad, och oberoende av
sändningsplattform. Det ligger dock utanför HRFs kompetens och resurser att på
egen hand utarbeta en sådan standard och få den implementerad hos
program/sändningsföretag. HRF har i stället väckt frågan i den pågående statliga
Medieutredningen, som en viktig fråga att utreda när det gäller tillgänglighet och som
bör finnas med som ett krav i kommande sändningstillstånd.
Förbundsstyrelsen bejakar således motionens övergripande syfte – att få till en
standard för textens placering. Därför föreslår förbundsstyrelsen tillägg av följande
punkt i handlingsprogrammet:
• driva på för att få fram standarder för textning, oberoende av sändningsplattform.
De konkreta kraven i att-satserna gör dock att FS föreslår att motionens yrkanden
avslås.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 123
att lägga till punkt i Handlingsprogrammet område C2: driva på för att få fram
standarder för textning, oberoende av sändningsplattform.
Yrkande under kongressen
Peter Fischier, Linköping, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag till tillägg till
Handlingsprogrammet
Deltog i debatten
Peter Fischier, Linköping
Kongressen beslöt
att avslå motionen
att lägga till punkt i Handlingsprogrammet område C2: driva på för att få fram
standarder för textning, oberoende av sändningsplattform.
Motion nummer 124
Motion till HRF Kongressen 2016
HRF Torsby, Värmland
Motivering
När människor med hörselproblem i HRF föreningar och andra sammankomster,
möts och samtalar så berörs ofta - svårigheterna med att följa med på radio och TV
program (icke textade) - detta p.g.a. slarvigt tal, dåligt ljud, nonchalans och dålig
respekt för en fjärdedel av Sveriges befolkning - alla de som har hörselnedsättning.
När man lyfter fram dessa problem för makthavare och andra som sitter i någon form
av beslutande ställning, så ursäktar man sig och säger att man förstår och menar "att
de ska tänka på detta" - sen är deras problem ur världen, det fortsätter som tidigare.
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att HRF centralt inrättar en kontrollinstans - som har till uppgift att samla in fakta,
data och statistik om klagomål och synpunkter och redovisa dessa offentligt, minst en
gång om året, på Förbundsmöten - där man sen beslutar om hur man 'går vidare' och
redovisar resultaten offentligt.
att HRF bör dela ut en hedersbetygelse till någon eller några som underlättar för alla
hörselskadade, då det gäller "förståelse och hörbarhet". Priset ska delas ut pampigt
och uppmärksammat! Kan ex.vis. kallas "2016 års Artikulör" - bäst vore att låta HRF
medlemmarna komma med bra namnförslag.
HRF Torsby
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-19, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 124
Likalydande med motion 125 och 126.
Det råder ingen tvekan om att bakgrundsljud och dålig hörbarhet i radio och tv är en
stor fråga för hörselskadade och därmed för HRF som organisation. Det konstateras
även i förslaget till nytt handlingsprogram. Förbundsstyrelsen föreslår där att HRF
ska ”fortsätta driva krav på att medieföretag och andra ska jobba aktivt med att få
bort störande bakgrundsljud och öka tydligheten” och att förbundet under 2017–2020
ska ”driva krav på lagstiftning och andra regleringar om att allt audiovisuellt material
som medieföretag erbjuder via olika kanaler ska vara textat samt ha god hörbarhet
och jämna ljudnivåer”.
En väg HRF prövar är att via den statliga Medieutredningen försöka få in krav om
god hörbarhet/tillgänglighet som ett krav för sändningstillstånd, i första hand när det
gäller SR, SVT och UR, i andra hand övriga sändningsföretag som sänder från
Sverige. Det skulle då i sin tur öppna för att Granskningsnämnden för radio och tv
skulle kunna pröva anmälningar om dålig hörbarhet/tillgänglighet. När det gäller
företag som sänder från andra länder (till exempel TV3, TV5) drivs frågan i HRFs
internationella samarbete bland annat genom påverkan på EU- kommissionen.
Förbundsstyrelsen anser däremot inte att HRF ska prioritera resurser till att inrätta en
egen central kontrollinstans, som föreslås i motion 124 första att-satsen. En sådan
instans kräver stora resurser om den ska bli ett effektivt verktyg.
Under åren 2004–2009 gjorde förbundet årliga opinionsundersökningar som tog upp
allmänhetens upplevelse av bakgrundsljud i tv. Resultaten var då relativt konstanta
från år till år; 17–18 procent uppgav att de besvärades ofta av störande
bakgrundsljud i tv, medan 33–34 procent uppgav att de besvärades ibland. Eftersom
det har gått en tid sedan dess och medieutbudet har förändrats vore det värdefullt att
göra nya opinionsundersökningar om denna fråga, som ett led i förbundets arbete för
god hörbarhet i radio/tv.
Ett pris som uppmärksammar en vikten av god hörbarhet kan bidra till ökat intresse
för dessa frågor. Ett sådant pris bör omfatta en eller flera personer verksamma inom
tv, radio och andra audiovisuella medier som på olika sätt gjort en insats för ökad
hörbarhet.
HRF har redan i dag ett väl utvecklat samarbete med organisationer i andra länder i
en rad olika frågor, bland annat när det gäller tillgänglighet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
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Kongressen beslöt
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
Motion nummer 125
Angående enkätundersökning av tv-tittarnas inställning till muzak och andra
störande bakgrundsljud i tv-program
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
En bullermatta av bakgrundsmusik/ljud ligger i dag över stora delar av samhället –
shoppingcentrum, hissar, telefonköer, matställen m.m. SVT och andra tv-kanaler har
anammat oskicket och lägger in bakgrundsljud i alla sina program till förfång för oss
med hörselnedsättning, men även många andra. Det gäller både taluppfattbarhet och
stresspåverkan.
T.ex. vårt skattefinansierade Sveriges Television är inte en bra förespråkare för bra
hörbarhet, utan gör tvärtom allt man kan för att eliminera tystnad genom att dränka
den i ”buller”. Från att tidigare endast ha lagt in bakgrundsljud mellan pratinslagen
gör SVT nu så att man bara sänker volymen på bakgrundsljudet när det pratas i rutan
vilket avsevärt försämrar hörbarheten.
Ulf Bodemark, ljudgeneral på SVT uttalar: ”Det här är inget speciellt för Sverige utan
så här gör man TV i hela världen, för det tycker de allra flesta om.”
Jag tvivlar på att det stämmer och yrkar därför
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF genom en enkätundersökning tar reda på om och i hur hög grad
allmänheten uppskattar bakgrundsljud i samband med tal i olika tv-kanalernas i
program, särskilt SVTs.
att HRF söker samarbete med systerorganisationer internationellt för att
uppmärksamma problemet med störande bakgrundsljud.
Gunnar Rosengren
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att avslå
motionen. Den skickas som enskild motion.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 125
Likalydande med motion 124 och 126.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att anse att-sats 2 besvarad
Kongressen beslöt
att bifalla att-sats 1
att anse att-sats 2 besvarad
Motion nummer 126
Störande ljudillustrationer i radio och TV
HRF Karlstad, Värmland
Motivering
Bakgrundsmusik och ljudillustrationer mellan olika bildfrekvenser är för
hörselskadade mycket störande. Ljudillustrationerna avsedda att berika ett program
men för den hörselskadade är inslagen irriterande. Ljudvolymen är oftast allt för hög.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund bör kräva av ledningen för SVT och Sveriges Radio
att dessa synpunkter beaktas när nya program eller TV-serier planeras.
Staffan Gate
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 126
Likalydande med motion 124 och 125.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 126
Kongressen beslöt
att bifalla motionen
Motion nummer 127
Tydligt språk i radio och TV
HRF Örebro, Örebro
Motivering
Det är numera svårt för oss med nedsatt hörsel att höra det som sägs i radio och TV
beroende på att man numera tillåter personer med olika dialekter att arbeta som
programledare. Så var det inte tidigare. För att bli anställd på radion var man tvungen
att avlägga ett godkänt röstprov. Naturligtvis skall vår radio och TV kunna värna och
bevara våra olika dialekter, men det kan man göra i särskilda program inte i utbudet
som riktar sig till all.
Just nu har vi många utrikesfödda, som skall integreras i vårt samhälle. Att de lär sig
svenska är då mycket viktigt. Det underlättas i hög grad om språket i media är fritt
från störande dialekter.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF skall arbeta för att svenska språket i radio och TV skall befrias från störande
dialekter.
Bernt Dahlén
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-27, som beslutade att avslå
motionen. Den skickas som enskild motion.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 127
God taluppfattbarhet i medierna är en viktig fråga för HRF. I förslaget till
handlingsprogram, mål C.2, skriver förbundsstyrelsen att HRF ska ”driva krav på att
medieföretag och andra ska jobba aktivt med att få bort störande bakgrundsljud och
öka tydligheten” och att det som erbjuds via olika kanaler ”ska vara textat samt ha
god hörbarhet”.
Förbundsstyrelsen anser emellertid inte att HRF ska ta ställning till tydligheten i de
olika dialekter som talas i Sverige. Dialekter är en del av mångfalden i vårt samhälle,
och det som en person tycker är ”störande” har en annan person inga problem med.
Istället konstaterar förbundsstyrelsen att tydligt tal, god hörbarhet och textning är
viktigt, oavsett vilken dialekt som talas.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 127
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Kongressen beslöt
att avslå motionen
Motion nummer 128
Dämpa ljudet på biograferna och utöka utbildningen om ljudmiljöer
HRF Västerås, Västmanland
Motivering
HRF har idogt arbetat för att få ljudvänligare miljöer i samhället.
I ett antal fall har detta rönts med framgång men fortfarande är ljudmiljön en ”ickefråga” på den miljöpolitiska agendan. Kommunernas inspektörer efterlyser mer
utbildning om ljudmiljö, skärpta föreskrifter och allmänna råd från myndigheter när det
gäller ljudmiljön.
Nu är det snart ett år sedan biograferna i Sverige införde textning av svenska filmer.
Denna fråga har HRF drivit under många år och äntligen fått gehör för. Åtgärden
betyder mycket för både hörande och för personer med hörselnedsättning som nu
fullt ut kan ta del av filmers innehåll. Åtgärden har inte på något sätt bidragit till att
den kulturella upplevelsen blivit sämre på grund av textningen, vilket en del
filmregissörer befarade.
Det är dags att ta nästa steg. SF Bio har ett stort ansvar att se över den höga
ljudnivån i sina biografer. Man måste få klart för sig att det ljudbombardemang som
skickas ut i både reklamfilmer och spelfilmer knappast ligger på den tillåtna nivån och
måste betraktas som skadlig för människors hörsel.
Frågan kan givetvis tas upp lokalt med biografansvarig eftersom ljudnivån kan
regleras i den enskilda biografen. Det är också en fråga för kommunernas
miljöinspektörer som har ett ansvar för att inte miljöskadlig verksamhet sker inom
kommunen. Vi anser dock att frågan också behöver belysas centralt för att nya
riktlinjer ska kunna utarbetas inom SF Bio och gälla alla SF:s biografer i landet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF bedriver opinion mot höga ljudnivåer på biograferna
att HRF centralt arbetar för att påverka SF-Bio till att genomföra riktlinjer för god
ljudnivå för samtliga sina biografer i landet
att HRF driver på för att man i grundutbildningarna till hälsoskyddsinspektörer och
byggnadsinspektörer ska ta in mer kunskapsstoff om ljudmiljöer.
Elisabet Fridén, Sven-Ingvar Oskarsson, MariAnne Lingdell-Carlsson, Viola
Johansson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-21, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 128
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är angeläget att
biografer är tillgängliga för alla, med god ljudkvalitet och rimlig ljudstyrka.
Enligt förslaget till nytt handlingsprogram ska förbundet under 2017–2020 ”driva krav
på lagstiftning och andra regleringar om att allt audiovisuellt material som
medieföretag erbjuder via olika kanaler ska vara textat samt ha god hörbarhet och
jämna ljudnivåer”. Detta omfattar även biografer.
Utbildningen till miljö- och hälsoskyddsinspektör och byggnadsinspektör är inte
enhetligt utformad i landet och har även en hel del olika inriktningar. Det är också
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vanligt med påbyggnadsutbildningar. Inspektören måste ha adekvat kunskap om det
område de ska utöva tillsyn över.
Förbundsstyrelsen bedömer att det blir väldigt svårt, med tanke på det heterogena
utbudet av utbildningar, att driva på att vi ska få in mer kunskapsstoff just på det här
området.
Vid tillsyn är utgångspunkten rådande regelverk. HRF kan konstatera att de
ljudnivåer som inte är hörselskadliga men ändå störande har låg prioritet i samhället.
Det är därför viktigt att regelverket skärps så att även ljudnivåer som inte är direkt
skadliga omfattas av tillsynen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att avslå att-sats 3
Yrkande under kongressen
Elisabet Fridén, Fagersta yrkade bifall till förbundsstyrelsens bifall till att-sats 1 och
att-sats 3 samt bifall till att- sats 2 med nytt tillägg (kursiv stil): att HRF centralt
arbetar för att påverka SF-Bio, Svenska Bio och Sagabiograferna som ägs av
Eurostar AB till att införa riktlinjer för god ljudnivå för dessa biografer i landet.
Deltog i debatten
Elisabeth Fridén Fagersta
Kongressen beslöt
att bifalla att-sats 1
att bifalla nya formuleringen av att-sats 2
att bifalla att-sats 3
Mål C.3: Att skapa bättre förutsättningar för hörselskadades kommunikation
och delaktighet
Motion nummer 129
Samarbete med andra förbund
HRF Mellerud, Västra Götaland
Motivering
Vi vill att HRF initierar ett samarbete med Hotell-och restauranganställdas förbund
och arbetsmiljöverket för att få till en dräglig arbetsmiljö och vistelsemiljö för våra
medlemmar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades riksförbund tillsammans med Hotell- och restauranganställdas
förbund och Arbetsmiljöverket driver frågan om ljudmiljöer i caféer och restauranger
för sina medlemmar
Barbro Prästbacka
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-19, som beslutade att bifalla
motionen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 129
I dag finns det ett samarbete om ljudmiljön på restauranger inom ramen för en
rådgivningsgrupp som initierades av tidigare kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.
I gruppen ingår förutom Hörselskadades Riksförbund och Hotell- och
restaurangfacket även branschorganisationen Visita och andra ledande företrädare
inom området. Vår bedömning är att detta samarbete i dagsläget är det bästa sättet
att driva frågan.
Förbundsstyrelsens uppfattning är att det finns goda förutsättningar för ett samarbete
med Hotell- och restaurangfacket och Arbetsmiljöverket i den här frågan, men anser
att det vore oklokt att i Handlingsprogrammet fastställa exakt hur arbetet för bättre
ljudmiljö ska bedrivas.
Förutsättningarna och behoven kan ändras under kongressperioden och det är därför
viktigt att beslut om val av samarbetspartners tas i samband med förbundsstyrelsens
arbete med den årliga verksamhetsplanen och i det löpande arbetet. Då finns det
större möjligheter att göra avvägningar av vilken typ av insatser som behövs.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 129 besvarad
Kongressen beslöt
att anse motionen besvarad
Motion nummer 130
Skärpta krav i lagar och regler vad avser teleslingor i väntrum och receptioner.
HRF Malmö, Skåne
Motivering
I förslaget till handlingsprogram 2017-2020 beskrivs under mål C.3 att förbundet ska
driva krav på utökad lagstiftning och andra regleringar ang. installation och underhåll
av teleslingor i både befintliga och nya samlingslokaler.
Vi vill förtydliga denna punkt genom att förutom samlingslokaler lägga till offentliga
väntrum och receptioner.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundets förslag till första punktsats under mål C.3 förtydligas genom att förutom
samlingslokaler lägga till offentliga väntrum och receptioner.
Thomas Appelqvist
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 130
Det finns redan ett starkt regelverk som reglerar att receptioner ska utrustas med
teleslinga. I lagen som i vardagligt tal kallas för ”Enkelt avhjälpta hinder” (§8 2013:9
HIN 3) stadgas det att "Receptioner bör utrustas med teleslinga eller någon annan
teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt
hörsel". Denna lagstiftning gäller såväl befintliga som nya lokaler. Motsvarande krav
finns inte för samlingslokaler.
När det gäller väntrum gör vi bedömningen att det, främst av integritetsskäl, inte är
lämpligt att utrusta dessa med teleslinga. I dessa fall är det bättre att åstadkomma
tillgänglighet genom någon form av nummerlappssystem i kombination med tydlig
display.
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Mot bakgrund av detta delar förbundsstyrelsen inte motionärens uppfattning om att
väntrum och receptioner ska läggas till i mål C.3.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 130
Yrkande under kongressen
Ingvar Holmberg, Distrikt Västerbotten, yrkade bifall till motionen
Deltog i debatten
Ingvar Holmberg, Distrikt Västerbotten
Agneta Österman, föredragande förbundsstyrelsen
Kongressen beslöt
att avslå motionen
Motion nummer 131
Ljudmiljö app
Västra Götaland
Motivering
Ljudmiljö är ett av oss hörselskadades största problem. Även stora problem för icke
hörselskadade. Det är lätt att tycka det är bra eller dåligt. Med denna app gör man en
mätning på den plats man undersöker. Appen jämför resultatet med krav för den
undersökta miljön. Och presenterar detta på displayen. Appen skall kunna användas i
skolor, restauranger, arbetsplatser mm.
•
Den mäter dB styrka
•
Presenterar resultat mot krav / lagar
•
Resultatet kan sparas och skrivas ut
•
Resultatet skall kunna mailbart
Det finns idag många appar för att mäta ljudstyrkan i decibel för Smartphones. Men
denna HRF - app kombinerar mätningen med krav och vad som är lämplig ljudnivå.
HRF - appen blir samtidigt en bra reklam för HRF och vår verksamhet HRF - appen
är naturligtvis fri att använda för alla HRF medlemmar
Man kan se denna App som ett nästa steg i HRF:s svarta och vita lappar om bra och
dålig ljudmiljö. Med HRF - appen har vi också ett mätresultat.
Ett bra resultat skulle kunna bli ett "HRF diplom - Bra Ljudmiljö" att sätta i entren.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att utveckla denna App för iPhone och Android
Harry Eriksson Västplantorna.
Distriktsstyrelsen ställer sig bakom denna motion. Motionen har behandlats vid
distriktsmöte 2015-11-20, som beslutade att bifalla motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 131
Likalydande med motion 132.
Motionärernas ambition är mycket lovvärd. Det vore bra om HRF kunde tillhandahålla
en app som ger klart besked om ljudmiljön i en viss lokal, och på så sätt erbjuda alla
och envar ett verktyg för att påverka och skapa medvetenhet i sin närmiljö.
Tyvärr är det inte möjligt att åstadkomma detta med hjälp av en decibelapp, eftersom
ljudmiljö handlar om mycket mer än decibelstyrka. Det handlar om akustik,
efterklangstid, taluppfattbarhet – en helhet av olika faktorer. En decibelapp kan som
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mest tala om ungefär hur starkt det låter i just det ögonblick då mätningen görs. Den
kan mäta upp ett relativt bra värde i en lokal med dålig akustik och dålig
taluppfattbarhet om bara ett fåtal personer pratar och rör sig där – men det innebär
inte att ljudmiljön där kan kallas bra. En decibelmätare kan också ge höga värden i
en lokal med relativt god akustik och god taluppfattbarhet om den är fullsatt och det
spelas musik.
En decibelapp mäter alltså ljudstyrkan, inte ljudmiljön – och det är ljudmiljön som
HRF har fokus på. Utifrån en sådan app går det inte att ge olika lokaler diplom för
god ljudmiljö.
Att utveckla en app medför stora utvecklingskostnader. Eftersom det redan finns flera
appar som mäter decibel, bland annat Arbetsmiljöverkets app ”Buller”, är det svårt att
motivera att HRF skulle ta fram en motsvarande app, anser förbundsstyrelsen.
Frågan är om det går att skapa en ljudmiljöapp som fångar in fler aspekter än
decibelstyrkan. Det är mycket osäkert.
Förbundsstyrelsen anser därför att detta är en fråga som kan överlåtas till den
kommande förbundsstyrelsen, inom ramen för mål C.3 i förslaget till
handlingsprogram, att förbundet ska ”Uppmärksamma ljudmiljö- och
hörbarhetsfrågor”.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 131
Yrkande under kongressen
Harry Eriksson, Vänersborg Trollhättan med omnejd, tilläggsyrkande, att förbundet
tillsammans med någon teknisk högskola gör en förstudie till den föreslagna appen
Deltog i debatten
Harry Eriksson, Vänersborg Trollhättan med omnejd
Agneta Österman, föredragande förbundsstyrelsen
Bo Strandqvist, Distrikt Västra Götaland
Kongressen beslöt
att avslå motionen med tilläggsyrkande med 74 röster mot 59, 1 avstod
Motion nummer 132
Ljudmiljö app
HRF Västplantorna, Västra Götaland
Motivering
Ljudmiljö är ett av oss hörselskadades största problem. Även stora problem för icke
hörselskadade. Det är lätt att tycka det är bra eller dåligt. Med denna app gör man en
mätning på den plats man undersöker. Appen jämför resultatet med krav för den
undersökta miljön. Och presenterar detta på displayen. Appen skall kunna användas i
skolor, restauranger, arbetsplatser mm.
Den mäter dB styrka
Presenterar resultat mot krav / lagar
Resultatet kan sparas och skrivas ut
Resultatet skall kunna mailbart
Det finns idag många appar för att mäta ljudstyrkan i decibel för Smartphones. Men
denna HRF - app kombinerar mätningen med krav och vad som är lämplig ljudnivå.
HRF - appen blir samtidigt en bra reklam för HRF och vår verksamhet HRF - appen
är naturligtvis fri att använda för alla HRF medlemmar
61

Man kan se denna App som ett nästa steg i HRF:s svarta och vita lappar om bra och
dålig ljudmiljö. Med HRF - appen har vi också ett mätresultat.
Ett bra resultat skulle kunna bli ett "HRF diplom - Bra Ljudmiljö" att sätta i entren.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att utveckla denna App för iPhone och Android
Harry Eriksson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-21, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 132
Likalydande med motion 131.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 132
Kongressen beslöt
att avslå motionen
Motion nummer 133
Symbol för skrivtolkning
HRF Örebro, Örebro
Motivering
Det blir allt vanligare att hörselskadade använder sig av skrivtolkning vid olika publika
evenemang. Om hörselslinga saknas eller inte är möjligt att använda är skrivtolkning
ett bra alternativ som möjliggör delaktighet.
För teleslinga finns redan en symbol i form av ett T, som brukar finnas i lokaler där
slinga är installerad. Symbolen används även i tryckta inbjudningar till evenemang, t
ex programblad, affischer m m.
För teckenspråksanvändare finns en symbol i form av två händer, som visar att det
finns teckenspråkstolk.
För att underlätta både för användare och arrangörer behövs en särskild symbol för
skrivtolkning.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund tar fram en symbol för skrivtolkning, som officiellt
kan användas i hela landet.
Birgitta Svensson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 133
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att HRF ska arbeta för att ta
fram en symbol för skrivtolkning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 133
Yrkande under kongressen
Björn Sonesson, Malung-Vansbro, yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet
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att om möjligt FS i samarbete med någon eller några systerorganisationer
gemensamt tar fram en skrivtolkssymbol. Denna kan i ett senare skede eventuellt bli
en internationell symbol.
Deltog i debatten
Björn Sonesson, Malung-Vansbro
Kristina Olsson, föredragande förbundsstyrelsen
Kongressen beslöt
att bifalla motionen med tilläggsförslaget
Motion nummer 134
Tolkservice
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
Sedan 80-talet har Sverige haft en väl utvecklad skrivtolkservice, som i det stora hela
fungerar tillfredställande. På vissa håll finns tolkbrist, och kan skilja sig något mellan
landstingen hur man tolkar regelverket som bestämmer hur och när tolkning ges.
Skillnader som även återfinns inom all hjälpmedelsverksamhet.
I Sverige har hela tiden gällt att den text som skapas vid tolkningstillfället inte sparas.
En princip som HRF ställt sig bakom; syftet är att bl.a. att värna om brukarnas
integritet.
Jag anser att det är dags att ompröva denna princip, och istället fråga sig hur den
skapade texten kan göra största möjliga nytta för brukaren/tolkanvändaren. Det är
också värt att notera, att det finns flera länder som tillämpar en annan princip inom
skrivtolkningen där texten kan sparas.
Det finns flera tillfällen då en brukare/tolkanvändare har stor nytta av att kunna ta del
av den framställda texten i efterhand. Det kan det gälla sjukvård eller besök hos
myndigheter, där man vill kunna kontrollera i efterhand; ”vad sa doktorn?”. Ett annat
exempel är konferenser, föredrag där brukaren vill kunna ta del av presentationen så
som den framfördes. Vilket kan vara viktigt för en åhörare även om det går att ta del
av bildmaterial i efterhand. Syftet är att minska utanförskapet, och inkludera fler att
faktiskt ta del av en föreläsning utan att vara orolig för att ha missat något väsentligt.
Ett tredje exempel är den som har uppdrag som sekreterare vid ett möte, och vill
kunna stämma av efteråt vad som sagts och beslutats.
Jag anser därför att HRF aktivt ska arbeta för att ändra regelverk och praxis, så att
text som skapas vid skrivtolkning kan sparas. En första förutsättning är att den
tekniska möjligheten finns, dvs. att den programvara som används möjliggör detta.
Något som inte borde bereda någon större svårighet.
Den andra förutsättningen handlar om upphovsrätt och samtycke. Här kommer man
in på etiska och juridiska aspekter. Om text ska sparas och överföras, så måste det
finnas någon form av avtal som reglerar ansvaret för felaktiga och känsliga
personuppgifter. En modell kan vara att beställaren äger texten; en föredragshållare
skriver under ett avtal om att utelämna sekretessbelagda uppgifter. Texten kan
tillhandahållas i form av ett word-spellcheckdokument. Ansvaret för
sakfel/felskrivningar skulle då vila på tolken. Med en väl utformad mall skulle den här
proceduren också kunna introduceras redan i undervisningen av blivande tolkar.
Det kommer säkert att finnas tillfällen då t.ex. en föredragshållare vid en konferens
inte går med på att presentationen som tolkats sparas. Det får dock inte hindra att
man öppnar upp för möjligheten.
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Kan man spara text i andra länder så kan man göra det i Sverige också.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF aktivt arbetar för att ändra riktlinjer och praxis i Sverige så att det blir möjligt
att spara text som skapas vid skrivtolkning om berörda parter godkänner detta.
Jan Lamby
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 134
Förbundsstyrelsen delar motionärens intention om att det kan finnas skäl att ompröva
principen om att text som produceras vid skrivtolkning ska kasseras. Vi ser dock
många frågetecken som behöver rätas ut för att ett ändrat ställningstagande ska
kunna göras.
Idag råder konsensus inom tolkbranschen om att texten som produceras vid
skrivtolkning inte sparas och därmed heller inte delas till någon. Däremot är denna
praxis inte explicit uttryckt i något formellt dokument eller överenskommelse.
Argumenten och underlagen för praxis blir därmed otydlig, vilket är en svaghet.
Några av de argument som framförts av företrädare i branschen är bland annat att
tolketiken sätter hinder för tolkarna att spara texten som produceras. Det har också
framförts att det kan uppstå mer eller mindre allvarliga konsekvenser av att en
tolkning blir felaktig och vem som i så fall tar ansvar för konsekvenserna.
Det bärande argumentet handlar om att tolkning sker ”här och nu”. All utbildning av
tolkar bygger på principen att tolkningen, översättningen, sker i realtid, dvs simultant.
Omtolkningen inte sker i realtid eller görs på skrivet material kallas tolken för
översättare. Grundfrågan i den här motionen handlar om att skrivtolkens
professionella innehåll delvis kommer att förändras.
Som motionären är inne på finns det också tekniska hinder som behöver överbyggas,
liksom etiska och juridiska problem som behöver lösas för att texten som produceras
vid skrivtolkning ska sparas. Hur ska det sparade materialet hanteras av tolken eller
tolkens arbetsgivare? Ska texten alltid sparas vid alla tolkuppdrag och vid alla typer
av situationer? Vem avgör vilka situationer eller vilket innehåll som är juridiskt möjligt
att spara? Vad händer om någon sprider texten, t.ex. genom att lägga upp materialet
på Internet?
Ett argument som talar för att texten ska sparas och delas till användaren är att vi bör
använda samhällsresurser på ett smart och kostnadseffektivt sätt. En föreläsning på
en utbildning är ett talande exempel. En hörselskadad student kan få både
skrivtolkning och anteckningshjälp som stöd för att utbildningen ska bli tillgänglig. Är
det möjligt att ersätta anteckningshjälpen genom att spara texten vid skrivtolkning?
Ett annat argument som talar för är tillgänglighetsperspektivet. Hur kan samhället på
bästa sätt göra olika situationer tillgängliga för hörselskadade, genom tolkning eller
andra åtgärder? Vid samma situation som beskrivits ovan kan studenter spela in
föreläsningen och lyssna på i efterhand – en möjlighet som många hörselskadade
helt saknar.
Förbundsstyrelsens samlade bedömning är att det behöver göras
konsekvensanalyser av vad en förändrad princip för att hantera sparad text som
producerats vid skrivtolkning innebär. Inte minst är det viktigt att det förs en dialog
med tolkbranschen om en sådan eventuell förändring och vad det betyder för
tolkyrket. Det är också viktigt att samla erfarenheter som finns internationellt, vilket
motionären tagit upp. Förbundsstyrelsen föreslår därför ett tillägg i
64

handlingsprogrammet, mål C.3, att förbundet ska ”utreda möjligheterna för att spara
text som skapas vid skrivtolkning och lägga förslag på hur texten kan användas”.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 134
att anta förbundsstyrelsens förslag med uppdrag för förbundet; "att utreda
möjligheterna för att spara text som skapas vid skrivtolkning och lägga förslag på hur
texten kan användas"
Kongressen beslöt
att avslå motionen
att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsförslag
Mål C.4: Att skapa ökad trygghet i hörsel- skadades vardag
Motion nummer 135 (behandlades tillsammans med 136)
Komplettering i hörselskadades patientjournal
Östergötland
Motivering
I de hörselskadades patientjournaler, saknas idag tydlig information om att patienten
har en hörselskada samt patientens hörselstatus.
Om den föreslagna informationen införs i patientjournalen, kommer vårdpersonalens
arbetssituation i kontakten med patienten att väsentligt förbättras samt situationen för
den hörselskadade och missförstånd kan undvikas.
När den hörselskadade besöker en vårdgivare, har vårdgivaren möjlighet att anpassa
patientbesöket för den hörselskadades behov av kommunikation.
I akut fall, med ambulans till akutmottagningen och om den hörselskadade inte har
sina apparater på sig på grund av olycka eller sjukdom, finns information om
hörselskadan i patientens journal.
När journalen öppnas, ska informationen om den hörselskadades status omedelbart
visas. Om informationen är placerad inne i journalen gör den ingen nytta.
Patientjournalerna ska på patientens begäran kunna kompletteras med obligatorisk
visning av en informationsruta som har samma status som livsviktig information till
vårdpersonalen.
Informationsrutan för hörselskadade ska ha samma status som för patienter med
diabetes, allergi, med flera patientgrupper och ska innehålla information om den
hörselskadades status, så att missförstånd ska kunna undvikas.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF påverkar politiker i Landsting/Region/kommun (hemsjukvård) att besluta om
införande av informationsruta i patientjournalen så att möjlighet finns att registrera
patientens hörselstatus.
att HRF påverkar vårdgivarna att inse betydelsen av information om patienternas
hörselstatus.
Peter Fischier
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 135
Likalydande med motion 136.
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HRF arbetar på många sätt för att öka tryggheten i hörselskadades vardag, uttryckt i
mål C4 i handlingsprogrammet. I de båda motionerna (135 och 136) läggs förslag på
att information om hörselskada borde finnas med i patientjournalen, för att undvika
missförstånd i kommunikationen och förebygga potentiellt farliga situationer.
Förbundsstyrelsen anser att förslaget är bra och ligger i linje med vad som sägs i
handlingsprogrammet.
Som bakgrund kan sägas att möjligheten att ha med denna typ av information redan
finns i ett antal landsting/regioner. Men då det saknas standardiserad utformning och
riktlinjer så används den sällan. Det kan också vara bra att känna till att det pågår ett
arbete inom SKL för att ta fram ett system kopplat till patientjournalen, där patienten
själv kan bidra med information. Här har HRF gett förslag om att hörselskada borde
vara ett valbart alternativ.
För tydlighets skull bör texten i HP under punkt C4 fjärde stycket sista meningen
kompletteras enligt följande (ny text inom citationstecken):
Vi ska också arbeta för att myndigheter och hälso- och sjukvården ska förbättra sina
tillgänglighetsrutiner gentemot hörselskadade, "och när det gäller vården införa en
valbar möjlighet att ange hörselskada som grundinformation i patientjournalen".
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 135
att komplettera HP C4 fjärde stycket med texten: "och när det gäller vården införa en
valbar möjlighet att ange hörselskada som grundinformation i patientjournalen"
För kongressens beslut se motion 136
Motion nummer 136
Journaler ska innehålla information om patients hörselskada
HRF Malmö, Skåne
Motivering
För att vi hörselskadade ska få ett bättre bemötande och sannolikt en bättre vård när
vi söker vård på t.ex. vårdcentraler och sjukhus, bör det finnas information i våra
journaler om att vi har en hörselskada och omfattningen av denna hörselskada.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet ställer krav på att vårdjournaler ska tillföras information om patientens
hörselskada snarast möjligt
Thomas Appelqvist
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 136
Likalydande med motion 135.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 136
att komplettera HP C4 fjärde stycket med texten: "och när det gäller vården införa en
valbar möjlighet att ange hörselskada som grundinformation i patientjournalen".
Yrkande under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till motionen med följande tillägg (kursiv stil) till
förbundsstyrelsens föreslagna komplettering av handlingsprogrammet C4 fjärde
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stycket (kursiv text): "och när det gäller vården införa en för patienten valbar
möjlighet att ange hörselskada som grundinformation i patientjournalen"
Deltog i debatten
Inger Göransson, Örebro
Agneta Österman, föredragande förbundsstyrelsen
Kongressen beslöt
att bifalla motionen
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till tillägg i handlingsprogrammet C4 med
tillägget ”för patienten”
Motion nummer 137
Lägga till en punkt om vad förbund och distrikt ska göra.
HRF Uppsala, Uppsala
För hörselskadade är e-post det bästa hjälpmedlet för att kommunicera med
omvärlden och då inte minst sjukvården. Tyvärr pågår här en utveckling som innebär
att landstingen stänger ner e- postkommunikation och ersätter den med Mina
vårdkontakter (1177). Där kan man inte nå en särskild person utan bara nå ett kansli
för receptförnyelse eller avbokning av tid. Man kan också fylla i kontakt önskas men
kan då inte välja när och hur och vem. Det krävs stor datorvana för att klara mina
vårdkontakter.
HRF Uppsala vill därför att Förbundet kraftfullt agerar mot denna utveckling.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att lägga till en punkt till det som förbundet ska göra under Mål C.4, som lyder: Verka
för att e- post bevaras som kommunikationsmetod för hörselskadade i kontakter med
sjukvård och hörselvård.
att lägga till punkt till det som distriktet bör göra under Mål C.4, som lyder: Verka för
att e-post bevaras som kommunikationsmetod för hörselskadade i kontakter med
sjukvård och hörselvård.
Eva Alsén Eklöf
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 137
E-post är på många sätt en enkel och snabb kommunikationsform. Tyvärr är dock
säkerheten mycket låg, vilket gör att känslig information aldrig bör sändas med epost. För vården innebär detta att e-post inte får användas för någon typ av
information som omfattas av sekretessregler eller är känslig på annat sätt.
De digitala kommunikationssystem som har tillräckligt hög säkerhet medför ofta
tillgänglighetsproblem för ovana användare. Förbundsstyrelsen har stor förståelse för
behovet av lättanvända och säkra kommunikationsmöjligheter, vilket uttrycks så här i
förslaget till handlingsprogram, mål C.4, tredje punkten: ”Förbundet ska verka för
regelverk som kräver att myndighets- och vårdkontakter sker på ett sätt som är
tillgängligt och kommunikationssäkert för hörselskadade".
Bästa vägen att gå för att förenkla kommunikationen är att HRF arbetar för att göra
system av typen ”Mina vårdkontakter” mer användarvänliga och tillgängliga.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att avslå motion nummer 137
Yrkande under kongressen
Eva Alsén Eklöf, Uppsala, yrkade bifall till motionen
Deltog i debatten
Eva Alsén Eklöf, Uppsala
Agneta Österman, förbundsstyrelsens föredragande
Kongressen beslöt
att avslå motionen
Motion nummer 138
Tydligare talsvar/telefonval
HRF Malmö, Skåne
Motivering
Offentliga myndigheter och större företag använder idag olika typer talsvar/telefonval
vid kommunikation med sina brukare/kunder. För hörselskadade är dessa
talsvar/telefonval alltför ofta otydliga och därmed svåra eller omöjliga att förstå. Vi vill
därför att HRF arbetar för skärpta krav i lagar och regler vad avser hur myndigheter
och företag ska använda tydliga talsvar/telefonval, t.ex. genom att talsvaren blir
betydligt långsammare upplästa.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska arbeta för skärpta krav i lagar och regler vad avser hur myndigheter och
företag ska använda tydliga talsvar/telefonval vid kommunikation med sina
brukare/kunder.
Thomas Appelqvist
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 138
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att de telefonsvar/telefonval
som myndigheter och företag använder ofta är otydliga. Samtidigt kan vi konstatera
att det i takt med den tekniska utvecklingen sker framsteg och att det finns ett
intresse av att utveckla den här typen av tjänster.
Post- och telestyrelsen, PTS, som är ansvarig myndighet på området, har ett
pågående projekt där HRF medverkar, som syftar till att utvärdera tillgängligheten i
olika talsvarssystem. Ambitionen är att identifiera de områden som behöver
förbättras.
Vi ser också en stor förändring när det gäller att ta kontakt med myndigheter och
företag. Det blir allt vanligare med alternativa kontaktvägar som i hög grad är mer
tillgängliga för hörselskadade, såsom möjlighet att skicka e-post, logga in på etjänster, sociala medier, chat med mera. Även talsvarfunktionerna har ändrats så att
nummerval är mer ovanligt.
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning att HRF ska verka för skärpta
krav i lagar och regler på området. Framför allt för att det svårt att se hur en sådan
lagstiftning skulle se ut. Det finns också en stor risk för att en sådan lagstiftning
snabbt skulle bli föråldrad med tanke på att det sker en snabb utveckling på området.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att avslå motion nummer 138
Kongressen beslöt
att avslå motionen
Motion nummer 139
Aggressiva försäljningsmetoder
HRF Katrineholm, Södermanland
Motivering
Avtal ingångna per telefon blir giltiga först efter skriftligt godkännande av den
köpande parten. Sådana bestämmelser finns enligt uppgift i Norge och fungerar bra.
Det är många av oss hörselskadade som har problem att uppfatta vad som sägs i
telefon. Det finns
många exempel, bland annat från tidningen Auris, på att människor på denna grund
"köpt" det de inte vill ha. Sedan kostar det både pengar och tankemöda att komma ur
avtalet.
Aggressiva försäljningsmetoder och oseriösa företag som verkar i en gråzon
förstärker behovet av en förändring av regelverket.
Avtal ingångna per telefon skall bli giltiga först efter skriftligt godkännande av den
köpande parten.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Förbundet skall verka för att avtal ingångna per telefon blir giltiga först efter
skriftligt godkännande av den köpande parten
Allan Petersson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-16, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 139
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att köpeavtal ingångna per telefon
bör bli juridiskt bindande först efter att de skriftligt godkänts av köparen. Detta är en
viktig konsumentpolitisk fråga, och den har särskilt stor betydelse för hörselskadade.
Det är förbundsstyrelsens uppfattning att denna fråga på ett naturligt sätt bör ingå i
förbundets löpande bevakning av tillgänglighetsfrågor. De synpunkter motionären
lyfter fram bör vara de som HRF framför när frågor kring telefonförsäljning
aktualiseras, exempelvis i samband med remisser, enkäter eller direkta frågor till
förbundet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 139
Kongressen beslöt
att bifalla motionen
Motion nummer 140
Personsäkerhet avseende obligatoriskt brandlarm
Östergötland
Motivering
Personsäkerheten för personer med nedsatt hörsel i samband med övernattning på
hotell/vandrarhem/ privat uthyrning, är idag bristfällig med avseende på avsaknaden
av larmanordningar för hörselskadade t.ex. optiskt och taktilt larm.
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En översyn bör göras av de regler som gäller för brandlarmsanläggningar med
avseende på lokaler där hörselskadade kan vistas.
En översyn bör göras av de regelverk som gäller för brandlarmsanläggningar
inklusive samverkan mellan berörda myndigheter och försäkringsgivarna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF tar initiativet till att berörda myndigheter och försäkringsgivarna gör en
översyn av dagens regelverk.
Peter Fischier
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 140
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att säkerheten generellt är
bristfällig för hörselskadade i samband med övernattning på hotell, vandrarhem eller
motsvarande. En förklaring är att regelverket är svagt, men det saknas också
kunskap om vilka tillgänglighetsåtgärder som är nödvändiga för hörselskadade.
Förbundsstyrelsen har i mål C.4 föreslagit att förbundet ska driva krav på lagstiftning
eller andra regleringar som kräver att utrymningslarm och andra säkerhetslarm i
offentliga och publika lokaler är tillgängliga för hörselskadade och döva. Ett naturligt
led i detta är att ta kontakt med myndigheter och andra aktörer som berörs av frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 140
Deltog i debatten
Peter Fischer, Linköping
Kongressen beslöt
att bifalla motionen

Motion nummer 141
Nationella riktlinjer för hörteknik i skolan
HRF Örebro, Örebro
Motivering
Förskrivning av hörteknik sker med varierande ambitionsnivå i olika
regioner/landsting. Det gäller all hörteknik från vanliga hörapparater till mer
avancerade hjälpmedel för kommunikation. Inom andra hjälpmedelsområden rådet
ett mer ensartat regelverk, där hjälpmedel förskrivs efter behov och utan kostnad för
den enskilde.
Vi vill lyfta fram en konsekvens av att det på området hörteknik för skolbruk saknas
tydliga riktlinjer: I Stockholms län förskrivs de hjälpmedel som eleverna behöver,
vilket innebär att det inte finns något tak för mikar mm. I Region Skåne, däremot,
förskrivs enbart fritidshjälpmedel till barn och unga. Ingen hörteknik förskrivs alltså för
skolbruk. Om sådan behövs är det skolans ansvar.
Skillnaderna mellan landstingen/regionerna skapar ojämlika förutsättning för
delaktighet i exempelvis skolarbetet. Detta går också stick i stäv med ett
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riksdagsbeslut 1983 om ansvarsfördelningen för hjälpmedel i skolan, ett beslut som
följdes av särskilda medel till landstingen för att finansiera dem.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund verkar för nationella riktlinjer för förskrivning av
hörteknik inom skolans område.
Birgitta Svensson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 141
Motionen pekar på de allvarliga problem som finns när det gäller barn och ungas
tillgång till den hörteknik de behöver. HRF har under hösten 2015 genomfört fyra
enkäter: till hörselvårdschefer i samtliga landsting/regioner, till regionchefer inom
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, till hörsellärare och medlemmar i
Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF, och till föräldrar till
hörselskadade barn. Bilden som framkommer visar stora skillnader i vilket stöd barn
och unga får, och stora skillnader i vilken hörteknik de får tillgång till. Kort sagt –
bostadsorten avgör stödet, vilket är helt oacceptabelt. En mycket nedslående bild av
hörselskadade barns situation i skolan ges också i den så kallade HODA-rapporten
(SPSM 2015).
Motionären föreslår att HRF ska verka för nationella riktlinjer när det gäller hörteknik.
Sedan motionen skrevs har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag
att lägga förslag med syfte att öka likvärdigheten i tillgång till hjälpmedel, minska
skillnaderna i regelverk och se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2017.
Förbundsstyrelsen anser att nationell reglering och samlat huvudmannaskap är en
önskvärd lösning, och kommer att sträva efter en nära dialog med utredaren.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 141 besvarad
Yrkande under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag
Kongressen beslutade
att anse motion nummer 141 besvarad
Mål D.2: Att säkra barns och ungdomars tillgång till teckenspråk

Motion nummer 142
Ett tillägg till punkt 1 på vad förbundet ska göra under Mål D.2
HRF Uppsala, Uppsala
Motivering
HRF Uppsala anser att valfrihet är viktigt vad gäller att förstärka hörandet med
tecken. För hörande föräldrar till gravt hörselskadade barn kan Tecken som stöd vara
ett mer realistiskt språkstöd eftersom det kompletterar svenska språket.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att det görs ett tillägg till punkt 1 så formuleringen blir: förbundet ska Verka för att
hörselskadade/döva barn och ungdomar samt deras närstående får tillgång till
teckenspråksutbildning ELLER Tecken Som Stöd (TSS) efter behov.
Eva Alsén Eklöf
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 142
Språket är människans viktigaste redskap genom livet och det beror på omgivningen
hur språket växer och utvecklas. Språkkompetensen lägger grunden till individens
självuppfattning och identitet, och fungerar som verktyg i all inlärning och interaktion.
Alla barn behöver goda förutsättningar för att utveckla språk. Språkutveckling är en
livslång, kreativ, skapande process och barn bearbetar aktivt den information som
kommer barnet till del. Hörande barn får spontant information via hörseln och det
talade språket, i naturligt samspel med omgivningen. För hörselskadade barn är tal
och hörsel inte alltid den optimala vägen för att få tillräcklig information.
Förutsättningarna för hörselskadade barns språkutveckling och kommunikation är
alltså andra än för hörande barn.
Ett talat språk har en uppbyggnad som väl motsvarar hur örat fungerar.
Teckenspråket är helt visuellt och anpassat till hur ögat tar emot information.
Teckenspråk är liksom svenska språket ett eget språk med egen grammatik och
språkuppbyggnad. Teckenspråket ger förutsättningar till fullgod kommunikation
oavsett hur man hör. Teckenspråket är liksom svenskan ett akademiskt språk och ett
ämne för forskning vid universitet. Teckenspråk jämställs med minoritetsspråk .
TSS är ett sätt att – genom tecken från teckenspråket - stödja avläsning av talad
svenska. I TSS återges inte varje enskilt ord med enskilt tecken. När man använder
TSS får man alltså fylla i eller gissa de ord som inte stöds av tecken. Detta betyder
att TSS bara kan tillämpas när man redan har ett språk, den talade svenskan. Barn
som inte har utvecklat ett fullgott språk behöver i första hand tillgång till ”riktigt språk”
för att få en god språkutveckling. TSS kan vara en början av en process att lära sig
teckenspråk – i det skede då man bygger på sitt teckenförråd. Men man kan inte
spontant lära sig vare sig svenska eller teckenspråk genom att kommunicera på TSS.
Hörselskadade barn som blir tvåspråkiga (teckenspråk och svenska) ges verklig
frihet och trygghet att kunna välja språk efter situation – en valfrihet för olika
situationer och skeden i livet. Det är den valfriheten förbundsstyrelsen strävar efter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 142
Yrkanden under kongressen
Eva Alsén Eklöf, Uppsala, yrkade bifall till motion 142
Ludvig Ahlström, Stockholm, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag
Deltog i debatten
Eva Alsén Eklöf, Uppsala
Ludvig Ahlström, Stockholm
Lars Lindberg, förbundsstyrelsen
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Kongressen beslutade
att avslå motion 142
Mål D.3: Att hörselskadade och döva elever får skolgång med full delaktighet
Motion nummer 143
"Lugn och ro i förskolan"
HRF Eskilstuna, Södermanland
Motivering
I enlighet med föreningen vill vi härmed starkt motionera för att "skriften" Lugn och ro
i förskolan " som bl.a. handlar om förskolan " Myran" och förskolan Fredrik Sjödins
forskning på områden nu och framgent skall distribueras till samtliga förskolor och i
hela landet i Sverige. Skulle tveksamhet uppstå p.g.a. kostnader så önskar vi att alla
föreningar bidrar med 50 procent och resten bekostas av HRFs Riksförbundet.
Detta bör förberedas och distributionen kan göras redan till höststarten 2016. HRF
måste och skall fokusera i ännu högre grad på att förhindra produktion av
hörselskador och detta bör göras i den här miljön.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRFs kongress antar motionen om att HRFs Riksförbund arbetar för att sprida
kunskap kring förskolans bästa miljö.
att genom skriften "Lugn och ro i förskolan" som handlar om förskolan "Myran" och
forskaren Fredrik Sjödins forskning på området skall spridas och metoden integreras
i samtliga förskolor i hela Sverige.
Sven-Erik Fritz
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-07, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 143
Förbundsstyrelsen instämmer i att ljudmiljöfrågan är mycket viktig. Den
ljudmiljökampanj som HRF genomförde i hela landet 2010–2011 innebar ett
genombrott för frågan om ljudmiljön i förskola/skola. HRF satte då ljuset på en stor
och allvarlig aspekt av ljudmiljöproblemen som berör många, men som inte
uppmärksammats av andra parter i samhället, nämligen hur ljudnivåer som inte är
direkt hörselskadliga kan skapa stora arbetsmiljö-, inlärnings- och hälsoproblem för
såväl barn som vuxna. Särskilt hårt drabbas personer med hörselskador.
Sedan dess har HRF lyckats lyfta upp ljudmiljöfrågan på den politiska dagordningen
och fått stort genomslag för vårt påverkansarbete för en ”ljudsmart skola” med krav
på god taluppfattbarhet, både ute i kommuner och nationellt. Detta var ett av skälen
till regeringens satsning på den så kallade ”skolmiljarden”.
När det gäller hörselskadliga ljudnivåer över 80–85 decibel finns det både lagstiftning
och en lång rad aktörer med ansvar för denna fråga. Samtidigt är det i stort sett ingen
utöver HRF som bedriver påverkansarbete och opinionsbildning när det gäller
samtals- och koncentrationsstörande buller – det vill säga sådant ljud som inte
kommer upp i 80 decibel, men som ändå sliter hårt på människor. Det är just dessa
ljudmiljöproblem som drabbar hörselskadade hårdast.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att HRF fortsätter att driva krav på att få
bort samtals- och koncentrationsstörande buller i förskola/skola och sprider
upplysning om hur vi kan skapa en samtalsvänlig, ljudsmart skola som fungerar även
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för hörselskadade barn. Lyckas vi med det, då försvinner också problemen med
hörselskadligt ljud.
Den broschyr motionen hänvisar till ligger inte helt i linje med denna inriktning
eftersom den saknar viktiga aspekter som taluppfattbarhet och ljudmiljöns avgörande
betydelse för kunskapsinhämtning och inlärning. Den tar inte heller upp HRFs
ställningstaganden i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 143
Yrkanden under kongressen
Sven-Erik Fritz, Eskilstuna, yrkade bifall till motionen
Deltog i debatten
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen
Sven-Erik Fritz, Eskilstuna
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 143
Motion nummer 144
Faran med höga ljud underskattas
HRF Strängnäs, Södermanland
Motivering
Att lyssna på musik i hörlurar kan bidra till sämre hörsel visar en amerikansk studie,
som presenterades i Auris majnummer 2014.
Det amerikanska skyddsinstitutet har genom undersökningar kunnat visa att
uppskattningsvis 12,5 procent av de amerikanska barnen i åldrarna 6 - 19 år har
någon form av hörselnedsättning på grund av att de lyssnade på musik i hörlurar.
En rekommendation från de amerikanska forskarna är att lyssna i 50 minuter och
sedan pausa i 10 minuter. Man bör inte heller lyssna på musik i mer än 6 - 8 timmar
per dag. Man skall också vara försiktig med höga diskantljud.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades riksförbund tar initiativ till att ett informationsmaterial utarbetas
som visar på risker med höga ljudnivåer och som kan användas vid klassmöten med
föräldrar och genom skolhälsovårdens möten med elever.
Lola Nilsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-21, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 144
HRF har sedan flera år tillbaka en informationsfolder för detta syfte kallad ”Ljudsmart
– några tips till dig som gillar att lyssna”. Foldern listar tio råd om att lyssna säkrare
och är mycket uppskattad bland såväl unga som skolpersonal och andra som arbetar
med tonåringar.
Information om musik, ljudnivåer och hörsel finns även på Hörsellinjen.se och
utvecklas successivt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 144
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Yrkande under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade att motion 144 skulle anses besvarad
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 144
Mål D.4: Att skapa mötesplatser för familjer med hörselskadade barn
Motion nummer 145
Omformulering av punkt 1 på vad förbundet ska göra under p 1.
HRF Uppsala, Uppsala
Motivering
HRF Uppsala anser att endast ett familjeläger på fyra år är för lite. Dessutom anser vi
att det behövs ett särskilt läger för CI-barn. Denna målgrupp är mycket viktig för HRF
att fånga upp eftersom vi här har framtida möjliga medlemmar. Vi föreslår därför att
förbundet anordnar TVÅ familjeläger under kongressperioden.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att omformulera punkt 1 under Mål D.4 till: Förbundet ska anordna minst TVÅ
familjeläger under kongressperioden, varav ett för CI-barn.
Eva Alsén Eklöf
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 145
En del barn har vanliga hörapparater, en del har benförankrade hörapparater, en del
har cochleaimplantat, en del har både hörapparat och cochleaimplantat, och så
vidare. Oavsett vilka tekniska hjälpmedel barnen använder möter barnen och deras
familjer liknande kommunikativa utmaningar och har mycket gemensamt. Det vore
därför olyckligt att försöka dela in hörselskadade barn i grupper som ”CI-barn” eller
”hörapparatbarn”. HRFs familjeläger bör därför välkomna alla familjer med
hörselskadade och döva barn.
Förslaget till handlingsprogram för 2017–2020 är resultatet av en avvägning mellan
behov och önskemål samt vad det kan vara realistiskt att kunna genomföra under en
fyraårsperiod, med tanke på bland annat personalresurser, ekonomi och tid.
Formuleringen ”anordna minst ett familjeläger” innebär att det kan genomföras fler
familjeläger om de praktiska omständigheterna medger det. Det är därför något som
bör överlåtas åt kommande förbundsstyrelse att ta ställning till i samband med
framtagandet av de årliga verksamhetsplanerna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 145
Yrkande under kongressen
Eva Alsén Eklöf, Uppsala, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag
Deltog i debatten
Eva Alsén Eklöf, Uppsala
Kongressen beslutade
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att avslå motion nummer 145
E. Arbetsliv
Mål E.1: Att hörselskadade får bättre förutsättningar i arbetslivet
Motion nummer 146
Service och batterier för arbetshjälpmedel utan kostnad för den hörselskadade
Östergötland
Motivering
Bakgrunden är att hjälpmedelsanvändare blir oroliga när de upptäcker att service och
batterikostnader för arbetshjälpmedel kan bli en stor utgift.
Det är krångligt att ta reda på exakt vad som gäller i den egna situationen.
Till exempel vill Försäkringskassan först ha ett kostnadsförslag innan hjälpmedlet får
skickas i väg, men företaget som sålt produkten vill först undersöka felet och sedan
ge kostnadsförslag.
Det är inte värt tidsåtgången och byråkratin som följer av dagens regler utan alla
skulle tjäna på att den hörselskadade slipper betala kostnaden.
Risken finns att någon avstår från reparation av arbetshjälpmedel.
HRF arbetar för en regeländring hos berörda myndigheter.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF arbetar för att berörda myndigheter gör en översyn av dagens regelverk för
hörselskadades arbetshjälpmedel med avseende på service och batterikostnader.
Anna Gryszkiewicz
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 146
Motionen pekar på ett reellt problem. Den byråkratiska ordning som i dag finns för att
få arbetshjälpmedel reparerade kan innebära väntan och osäkerhet för
hörselskadade. Med största sannolikhet är systemet också ekonomiskt ineffektivt och
innebär fördyringar för Försäkringskassan.
En statlig utredning har föreslagit att Arbetsförmedlingen ska överta ansvaret för
arbetshjälpmedel för syn- och hörselskadade. Väljer regeringen att följa upp
utredningen med förslag i riksdagen kommer HRF med största sannolikhet att
komma med synpunkter på förändringen. I detta sammanhang bör också frågan om
regler kring reparation av arbetshjälpmedel uppmärksammas.
Förbundsstyrelsen anser också att motionens viljeinriktning och förslag ligger inom
ramen för skrivningen i förslaget till handlingsprogram, mål A.1, att ”Förbundet ska
sprida kunskap om hörselskadades behov och de brister som finns till myndigheter,
fack, skyddsombud, arbetsgivare, företagshälsovård med mera”.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 146
Yrkande under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, yrkade bifall till
motionen.
Deltog i debatten
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik
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Kongressen beslutade
att bifalla motion nummer 146
Motion nummer 147
Möjlighet till förlängd sjukersättning
HRF Örebro, Örebro
Motivering
Allt fler väljer idag att fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder.
Det är inte ovanligt att en person med hörselnedsättning inte har kunnat arbeta heltid
utan har arbetat 75 % och haft sjukersättning med 25 %.
Om hen väljer att fortsätta arbeta 75 % efter 65 års ålder är det inte möjligt att behålla
sjukersättningen. Därmed väljer många att ta ur hel pension även om det skulle vara
möjligt att fortsätta arbeta och därmed vara en del av arbetslivet till glädje för sig själv
och andra.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att verka för en lagändring så att det blir möjligt att få sjukersättning för dem som
förvärvsarbetar efter 65 års ålder.
Dan Almqvist
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 147
Motionären anser att regelverket kring sjukersättning på deltid ska ändras så att även
den som arbetar efter 65 års ålder ska kunna erhålla sådan ersättning.
Förbundsstyrelsen anser att motionen uppmärksammar den generellt viktiga frågan
om trygghet i socialförsäkringssystemen och sambanden mellan dessa och
pensionssystemet.
Om pensionsåldern höjs, vilket för närvarande diskuteras, behöver också
förändringar i socialförsäkringarna genomföras. Frågan om ersättning vid
deltidsarbete är en aspekt som noga behöver belysas i detta sammanhang.
Förbundsstyrelsen avser att bevaka den förändringsprocess som är på gång kring
socialförsäkringar och pensioner, för att tillvarata hörselskadades intressen. Det
kommer att handla om kontakter med utredningar samt skrivelser och andra initiativ.
Förbundsstyrelsen ser det dock som utsiktslöst för HRF att försöka vinna framgång
med initiativ enbart inriktade på den fråga motionären lyfter fram.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 147
Yrkanden under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade att motionen ska anses besvarad.
Lars Lindberg, förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens yrkade bifall till att motionen
ska anses besvarad.
Deltog i debatten
Inger Göransson, Örebro
Lars Lindberg, förbundsstyrelsen
77

Kongressen beslutade
att anse motion 147 besvarad
Motion nummer 148
Arbetshjälpmedel på fritiden
Östergötland
Motivering
När man får ett personligt arbetshjälpmedel beviljat av försäkringskassan eller
arbetsförmedlingen, är det inte tillåtet att använda dessa hjälpmedel privat utanför
arbetet.
Arbetshjälpmedel kan exempelvis vara mikrofonsystem med föreläsarmikrofon och
bordsmikrofon. Hjälpmedlen skulle kunna vara till nytta även på fritiden, för att kunna
delta på föreläsningar, guidningar eller föreningsverksamhet. Fördelarna med att
kunna använda arbetshjälpmedel på fritiden är att:
•
den hörselskadade kan delta i sammanhang på fritiden som inte är
tillgängliga utan hjälpmedel,
•
den hörselskadade inte blir lika trött på arbetet jämfört med om man
försöker delta i fritidsaktiviteter utan att ha tillgång till hjälpmedel,
•
det är samhällsekonomiskt lönsammast att köpa in en uppsättning
hjälpmedel, istället för att köpa in en uppsättning för privat bruk och en för arbetsliv.
Att få använda arbetshjälpmedel på fritiden inverkar även på prestationen under
arbetstid.
Dels blir det mer energi över till arbetet om man inte har blivit uttröttad av att ha
försökt delta i fritidsaktiviteter utan rätt hjälpmedel, dels bidrar själva möjligheten att
delta i fritidsaktiviteter med rätt hjälpmedel att man får bättre balans mellan arbetsliv
och fritid.
Åtgärden: HRF bör verka för att det ska vara tillåtet att använda arbetshjälpmedel
även på fritiden.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska driva frågan om att arbetshjälpmedel ska vara tillåtna att användas även
på fritiden mot berörda myndigheter.
Anna Gryszkiewicz
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 148
Förbundsstyrelsen delar helt den uppfattning som motionären med välgrundade
argument pläderar för, att arbetshjälpmedel beviljat av Arbetsförmedlingen eller
Försäkringskassan också ska kunna användas på fritiden. Att så i realiteten redan
sker i icke obetydlig omfattning ändrar inte bedömningen. Att få använda sina
arbetshjälpmedel på fritiden ska vara en rättighet, inte något som förekommer för att
det ses genom fingrarna med gällande regelverk. HRF bör därför framföra detta krav
vid kontakter med berörda myndigheter.
I dag finns ett utredningsförslag om att föra över ansvaret för arbetshjälpmedel för
hörselskadade från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Om så blir fallet
kommer regelverket kring arbetshjälpmedel automatiskt upp till en bredare diskussion
som HRF självfallet kommer att delta i. HRF kommer då att framföra de synpunkter
som motionen tar upp.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att bifalla motion nummer 148
Yrkanden under kongressen
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping—Valdemarsvik, yrkade bifall till
motionen
Kongressen beslutade
att bifalla motion nummer 148
F. En stark organisation i utveckling
Mål F.2: Att stimulera medlemsengagemanget och utveckla dialogen inom
organisationen
Motion nummer 149
Riktlinjer/verktyg/metoder för att kunna arbeta med medlemsvård
Östergötland
Motivering
Förutsättningen för ett starkt förbund inklusive starka distrikt och föreningar är både
ett stort medlemsantal och engagerade medlemmar.
Medlemsvården inom HRF är därmed av stor vikt, men i dagsläget saknas lämpliga
riktlinjer/verktyg/metoder för medlemsvård.
I HRFs handlingsprogram bör det finnas förslag på riktlinjer/verktyg/metoder på hur
föreningarna kan ha en bra medlemsvård.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRFs handlingsprogram bör kompletteras med förslag på
riktlinjer/verktyg/metoder för föreningarnas medlemsvård.
Anders Cedgren
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 149
Förbundstyrelsen instämmer i att medlemsvård har avgörande betydelse för HRFs
möjligheter att utvecklas som en stark och relevant organisation. Det är bra att värva
nya medlemmar, men det är lika viktigt att se till att alla som är medlemmar trivs i
HRF och tycker att de får utbyte av sitt medlemskap.
I förslaget till handlingsprogram för 2017–2020 finns flera punkter som syftar till att
förbättra medlemsvården inom HRF, främst under mål A.1 och F.1-4. Till exempel
föreslås att förbundet ska ha ett projekt med ”HRF-mentorer”, utveckla informationen
till befintliga medlemmar, skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna och
mycket annat.
Att ta fram en handledning som tar upp hur föreningarna kan arbeta med sin
medlemsvård ligger helt i linje med detta. Förbundsstyrelsen föreslår därför att
följande punkt läggs in i Handlingsprogrammet under mål F.2: "Förbundet ska: ta
fram en handledning med riktlinjer, råd och tips om hur föreningarna kan utveckla sin
medlemsvård”.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 149
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att bifalla förbundsstyrelsens förslag till tillägg under mål F.2: "Förbundet ska: ta fram
en handledning med riktlinjer, råd och tips om hur föreningarna kan utveckla sin
medlemsvård."
Kongressen beslutade
att bifalla motion nummer 149
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till tillägg under mål F.2: "Förbundet ska: ta fram
en handledning med riktlinjer, råd och tips om hur föreningarna kan utveckla sin
medlemsvård."
Motion nummer 150
Ett förbund för alla hörselskadade
HRF Borås, Västra Götaland
Motivering
Vår vision är att HRF och UH är ett förbund, där UH är HRF:s ungdomsorganisation.
Föreningarna behöver de unga i föreningsarbetet.
Detta skulle ge oss bättre förutsättningar i vårt påverkansarbete och komma bort från
stämpeln att vara en förening för äldre.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF tillsammans med UH tar fram en plan för att bli ett förbund med gemensamt
medlemsregister.
Tage Carlsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-11, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 150
Likalydande med motion 151.
Vid kongressen 1992 beslutade HRFs ungdomssektion, HfU, att frigöra sig från
moderförbundet, för att kunna stå på egna ben och utvecklas på egna villkor. Året
därpå föddes Unga Hörselskadade (UH), ett självständigt riksförbund som riktar sig
till hörselskadade barn och ungdomar i åldern 0–30 år.
UH och HRF har i dag ett nära och positivt samarbete, såväl intressepolitiskt som
administrativt. Bland annat får alla UH-medlemmar Auris och alla HRF-medlemmar
som är under 30 år får erbjudande om att bli medlemmar i UH utan kostnad. HRF och
UH samarbetar även när det gäller opinionsbildning, politiska uppvaktningar och vid
aktioner i Almedalen. Förbunden har var sitt medlemsregister, vilket är ett villkor för
riksförbund som får statsbidrag, men vid förfrågan har UH och HRF fått tillgång till
uppgifter ur varandras medlemsregister.
Förbundsstyrelsen anser att det inte är aktuellt att överväga ett samgående, såvida
inte ungdomarna själva tar initiativ till det. I dag förekommer det inga sådana
diskussioner inom UH.
Förbundsstyrelsen vill istället ytterligare utveckla samarbetet mellan HRF och UH och
tycker därför att det är ett utmärkt förslag att erbjuda UH-medlemmar möjlighet att bli
medlemmar i HRF utan kostnad. Detta kan bidra till att fler ungdomar blir aktiva i
HRFs föreningar och distrikt.
Förslaget innebär att vare sig förbund, distrikt eller föreningar får in någon
medlemsavgift för dessa ungdomar. Men UH har i dag endast cirka 400 medlemmar,
så det handlar om en liten grupp.
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Förbundsstyrelsen anser att ett sådant medlemserbjudande inte ska ses som en
kostnad, utan som en investering för framtiden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 150
Yrkande under kongressen
Tage Carlsson, Borås, yrkade bifall till motionen
Deltog i debatten
Tage Carlsson, Borås
Lars Lindberg, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 150
Motion nummer 151
HRF-medlemskap för UH-medlemmar
HRF Malmö, Skåne
Motivering
Våra föreningar har svårt att rekrytera unga hörselskadade personer både som
medlemmar och senare som förtroendevalda.
Vi anser att om HRF erbjuder alla UH-medlemmar gratis medlemskap fram till den
dag de fyller 30 år, ökar chansen att HRF får behålla en del unga hörselskadade som
medlemmar. Idag försvinner många av UHs medlemmar när de blivit för gamla för att
vara medlemmar i ungdomsorganisationen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska erbjuda alla medlemmar i UH att vara medlemmar i HRF utan att betala
medlemsavgift fram till den dag de fyller 30 år.
Thomas Appelqvist
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 151
Likalydande med motion 150.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 151
Kongressen beslutade
att bifalla motion nummer 151
Motion nummer 152
Motion angående resultatet av organisationsutredningen
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
Till kongressen i Västerås 2012 lade förbundsstyrelsen fram följande förslag:
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en organisationsutredning, som ska ge
svar på hur HRFs organisation och verksamhet bör utvecklas.
Utredningen bör till exempel ge svar på frågor som:
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•
Hur bör organisationsstrukturen utvecklas för att förbättra verksamhetens
former och innehåll, i syfte att skapa bättre förutsättningar för bland annat
intressepolitiskt arbete, kunskapsspridning, medlemsengagemang och
interndemokrati?
•
Vilket stöd behöver distrikt/föreningar från förbundet för att kunna bedriva
intressepolitiskt arbete?
•
Hur kan vi ta tillvara de möjligheter som modern kommunikationsteknik
erbjuder för att skapa bättre förutsättningar för utbyte med medlemmar, mellan olika
delar av organisationen, med beslutsfattare och opinionsbildare samt med övriga
allmänheten?
•
Vilka arbetssätt och organisationsformer bör HRF använda för att bli
bättre på att nå och engagera fler hörselskadade och anhöriga?
•
Hur bör HRFs organisationsstruktur anpassas om landets
regionindelning eventuellt ändras?
att förbundsstyrelsen får möjlighet att under kongressperioden genomföra
försöksprojekt för att prova olika verksamhets- och organisationsformer, även om
projektinnehållet avviker från stadgarna.
Kongressen antog förbundsstyrelsens förslag med följande tillägg:
att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelse och förbundskansliet under kommande
mandatperiod undersöker möjligheten till annan typ av föreningssammansättning
att organisationsutredningens arbete och avancemang sker i dialog med alla parter
inom HRF och att dessa får tillfälle att yttra sig över framtagna förslag under arbetets
gång.
Organisationsutredningen fick namnet UNO (Utvecklad Ny Organisation). I oktober
2014 överlämnade UNO sitt slutbetänkande till förbundsstyrelsen. Det omfattade
sammanlagt 30 förslag till ”åtgärder som kan förbättra, modernisera och effektivisera
HRF som organisation på alla nivåer”.
Det är svårt att i handlingsprogrammet för 2017 – 2020 under avsnitt F. En
organisation i stark utveckling se vilka konkreta förslag som förbundsstyrelsen har
lagt med anledning av UNO- utredningen. Samma sak gäller det utsända
stadgeförslaget.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen till kongressen lämnar en kort redovisning av UNOutredningen, samt vilka av utredningens förslag som finns med i
handlingsprogrammet.
Ulf Olsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 152
Förbundsstyrelsen lämnar information om resultatet av organisationsutredningen i
anslutning till genomgången av förbundets verksamhet under kongressperioden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 152 besvarad
Kongressen beslutade
att anse motion nummer 152 besvarad
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Mål F.3: Att stärka och engagera förtroendevalda
Motionerna 153, 154 och 155 berör likartade frågor och behandlades
tillsammans.
Debatt, yrkande och beslut finns i protokollet samlat efter motion 155.
Motion nummer 153
Bättre och tätare utbildning till förtroendevalda inom föreningarna
Södermanland
Motivering
Det har skett en stor förnyelse inom våra föreningar runt om i landet med
förtroendevalda. De nya ledamöter är taggade och smartare, de vill göra ett bra jobb
för samhällets medlemmar som har en funktionsnedsättning i form av
hörselnedsättning. Vi vill också göra en hel del genom att kunna förhindra
nyproduktion av hörselskador redan i och på förskole stadiet.
Förbundet behöver avsätta resurser för att kunna ge stöd genom bra utbildning till
läns/föreningarnas förtroendevalda. Lyssna till föreningarnas behov och möte dom.
Föreningarna läggs ned idag pga. att de inte kan motivera medlemmar att åtaga sig
uppdrag att föra andan vidare.
Det kan bero på olika anledningar, några av dem är helt säkert på att medlemsvården
har blivit eftersatt, åldersskäl och avsaknad av utbildning som kan leda till att våra
föreningars eldsjälar försvinner.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF:s Kongress antar motionen och ger i uppdrag till HRFs Riksförbundet att
starkt prioritera det nödvändiga resurser till utbildning och utvecklingsstöd till
föreningarna som motionen beskriver.
att HRFs Riksförbund anordnar verksamhetskurser för förtroendevalda i hela landet
och för HRS olika nivåer.
att HRFs Riksförbund anordnar kurser som kan locka föreningsmedlemmar att delta.
att HRFs Riksförbund anordnar en resa per år i utbildningssyfte och som också kan
locka förtroendevalda och övriga medlemmar att delta.
Milijana Pavlovic
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-14, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 153
Likalydande med yttrande över motion 154 och 155.
Förbundsstyrelsen har stor förståelse för att det finns en efterfrågan på stöd och
utbildningar från förbundet. Dessa frågor är i hög grad prioriterade i förslaget till
handlingsprogram, avsnitt F – En stark organisation i utveckling. Redan i dag ordnar
förbundet olika typer av utbildningar, tar fram material och gör särskilda
informationsinsatser som föreningar och distrikt kan ta del av. Men förbundsstyrelsen
är av den fasta övertygelsen att detta kan utvecklas ytterligare så att HRF blir
starkare och mer rustat för framtiden.
När det gäller frågan om utbildning så handlar mål F.3 i det nya handlingsprogrammet
om att stärka och engagera förtroendevalda. Ett av förslagen är att ta fram en
utbildningsplattform. I det inledande arbetet med denna är det naturligt att klargöra
och identifiera vilka behov av utbildning som finns inom förbundet. Motionärerna har
lagt olika konstruktiva förslag kring vilken typ av utbildningar som kan ordnas och
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vilka målgrupper som bör vara aktuella. Förbundsstyrelsens uppfattning är att dessa
förslag bör övervägas i arbetet med utbildningsplattformen.
Det efterfrågas även en viss typ av material. Det är viktigt att komma ihåg att
förutsättningarna och behoven kan ändras under kongressperioden, och det är därför
viktigt att beslut om exakt vilket material som ska tas fram bör fattas i samband med
förbundsstyrelsens arbete med den årliga verksamhetsplanen. I denna process finns
det större möjligheter att göra avvägningar av vilken typ av insatser som behövs.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att avslå att-sats 4
Motion nummer 154
Motion om teknikkurs
HRF Örebro, Örebro
Motivering
En viktig uppgift för våra föreningar är att bevaka tillgängligheten ute i lokalsamhället
så att vi kan höra i olika sammanhang. Det är ett ideellt arbete som utförs av enskilda
medlemmar ute i landet.
Det handlar i huvudsak om teknik och akustik. Tekniska kunskaper är viktiga när vi i
tillgänglighetsarbetet i kommuner och landsting/regioner ska argumentera för våra
rättigheter i diskussioner med välutbildade tjänstemän.
Det som representerar HRF i dessa sammanhang ges ofta tillfälle att granska
ritningar och har möjlighet att lämna synpunkter på ny- och ombyggnationer. Detta
kräver kunskaper i t ex ritningsgranskning. Det är viktigt eftersom arkitekter och
konstruktörer inte sällan ritar så att installationer av slingor försvåras och fördyras.
Man har ofta bristfälliga kunskaper i akustik och presenterar därför dåliga lösningar
alldeles i onödan.
Kunskapsnivån behöver höjas ute bland föreningar och distrikt för att vi lokalt ska
kunna göra ett bra arbete.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund anordnar en teknikkurs med deltagare från varje
distrikt
att ett utbildningsmaterial tas fram som hjälper kursdeltagarna att föra kunskaper
vidare ute i föreningarna.
Bernt Dahlén
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 154
Likalydande med yttrande över motion 153 och 155.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 154 besvarad
Motion nummer 155
Utbildning av kanslister i förening och distrikt i Sverige
HRF Karlstad, Värmland
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Motivering
Många kanslister arbetar enskilt på föreningar och distrikt och har ingen eller
bristfällig kontakt med sina kollegor och har ingen arbetsbeskrivning, eller bristfällig
utbildning på webbsidor eller annan datakunskap.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Vi kräver av förbundet utbildning av kanslister i förbundets regi, så att kanslister
blir mer skickade i sin verksamhet.
Lars-Gunnar Wennerstrand
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 155
Likalydande med yttrande över motion 153 och 154.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 155 besvarad
Yrkanden under kongressen
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag angående
motion 153 och 154.
Deltog i debatten
Inger Göransson, Örebro
Kongressen beslutade
att bifalla att-sats 1 i motion 153
att bifalla att-sats 2 i motion 153
att bifalla att-sats 3 i motion 153
att avslå att-sats 4 i motion 153
att anse motion nummer 154 besvarad
att anse motion nummer 155 besvarad
Yrkande under kongressen
Agneta Österman, föredragande förbundsstyrelsen, yrkade inför behandlingen av
Handlingsprogrammets textavsnitt att kongressen skulle återväcka den tidigare under
dagen behandlade motionen 112, och den då beslutade formuleringen med bäring på
punkten B2, fjärde punkten - likalydande med Clara Aronsson Lindhes yrkande:
”Driva krav på skäliga avgiftssystem i hela landet och sträva efter att alla får samma
goda villkor som de mest generösa landstingen erbjuder”, och att kongressen skulle
bifalla förbundsstyrelsens ursprungliga förslag till skrivning
Anita Skagerud, Distrikt Dalarna, yrkade bifall till FS förslag att anta den ursprungliga
skrivningen.
Kongressen beslutade
att avslå Alf Holmberg ändringsförslag
att bifalla förslaget till ny punkt under A 1: könsuppdela statistik där så är möjligt
att avslå Jonas Sahlbergs yrkande
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att återuppta frågan B2, fjärde punkten
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att efter omröstning med siffrorna 96-31, 7 avstod bifalla förbundsstyrelsens förslag
till ursprunglig skrivning
att avslå Sven-Erik Andersson yrkande
att bifalla Cathrine Forsbergs yrkande med förbundsstyrelsens tillägg att
”vuxenutbildning” även nämns i rubriken till Handlingsprogrammets avsnitt E
att med dessa ändringar anta förslaget till handlingsprogram i sin helhet
§ 12. Förslag till medlemsavgift 2017–2020, jämte motioner
Ärendebeskrivning
Förslag till medlemsavgift för 2017–2020 jämte motionerna 300–304.
Beredning
Förbundsstyrelsen förelägger kongressen ett förslag om medlemsavgift till HRF
under perioden 2017–2020 avseende huvudmedlem, två i samma familj, maxavgift
för familj, direktmedlem och ungdom. 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 hörsel¬skadade behöver
kommande kongressperiod, och kunna förverkliga våra gemensamma mål.
Några motionärer har föreslagit möjlighet att betala medlemsavgift via autogiro varje
månad. Det ser förbundsstyrelsen positivt på, vilket ger en relativt låg kostnad per
månad. Med denna möjlighet anser förbundsstyrelsen att föreslagna medlemsavgifter
ska vara oförändrade, bortsett föreslagna ungdomsavgiften samt maxavgift för familj,
där höjning föreslås.
Motion 300 och 301, föreslår att införa autogiro per månad för medlemsavgifter.
Motion 302, föreslår samverkan med andra förbund gällande medlemsavgiften för
äldre.
Motion 303 och 304, föreslår en avgiftsnivå lägre än den föreslagna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion 300 och 301, dock anpassat till av kongressen fastställd
medlemsavgift
att avslå motion 302
att avslå motionerna 303 och 304
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift i HRF för 2017-2020
Bilagor
Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter för 2017–2020
Yrkande under kongressen
Björn Sonesson, Malung-Vansbro, yrkade på ändring av fördelning av avgiften för
medlemmar för 1. Huvudmedlem 2. Två i samma familj:
- Förslag på ändring för huvudmedlems avgift till 90 kr till dels förbund, dels 90 kr
till distrikt.
-

Förslag på ändring för ”Två i samma familj” till 90 kr till dels förbund, och 90 kr till
distrikt.

Lennart Hjalmarson, Värnamo, yrkade stöd för förbundsstyrelsens förslags plus
införande av autogirobetalning.
Ulf Olsson, Stockholm, yrkade bifall till FS förslag.
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Deltog i debatten
Bo Svedlund, distrikt Norrbotten
Björn Sonesson, Malung-Vansbro
Marianne Morin, föredragande förbundsstyrelsen
Lennart Hjalmarson, Värnamo
Ulf Olsson, Stockholm
Motion nummer 300
Inbetalning av medlemsavgiften via autogiro
HRF Falkenberg, Halland
Motivering
Vid samtal med många av HRFs medlemmar har framkommit att de har en ansträngd
ekonomi. Detta kan innebära svårighet att betala medlemsavgiften á 300 kr vid ett
tillfälle. Hrf kampanjar för att medlemsantalet skall öka men ovanstående kan
begränsa rekryteringen.
Förslag för att underlätta detta är att medlemsavgiften betalas via autogiro med 25:-/
månad
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att inbetalning av medlemsavgiften kan ske via autogiro med 25:- i månaden
Jarl Carlsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-27, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 300
Föreslås bifalla motionen, dock ej besluta om 25 kr per månad. Skälet är att hänsyn
ska tas till de olika medlemskategorierna; huvudmedlem, två i samma familj,
maxavgift för familj och direktmedlem.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 300
med anpassning till av kongressen beslutade medlemsavgifter som fördelas jämnt
över 12 månader.
Kongressen beslutade
att bifalla motion nummer 300, med anpassning till av kongressen beslutade
medlemsavgifter som fördelas jämnt över 12 månader.
Motion nummer 301
Autogiro per månad/år för medlemsavgifter
Östergötland
Motivering
Ärendet:
Idag betalas många avgifter per månad via autogiro som löper till dess att betalaren
säger upp autogirobetalningen. Flera medlemmar i HRF är även medlem i andra
föreningar vilket betyder att medlemmens samtliga medlemsavgifter till föreningarna
kommer under samma månad. Om medlemmarna kan betala medlemsavgiften via
autogiro, fördelas medlemsavgiften per månad, vilket även bör underlätta
medlemmens betalningsmöjligheter.
Åtgärden:
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Förslaget innebär att samtliga medlemsavgifter till HRF ska kunna betalas via
autogiro.
Vi föreslår kongressen besluta
att samtliga medlemsavgifter till HRF, kan betalas via autogiro.
Peter Fischier
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 301
Arbetet med att införa autogiro till de olika medlemskategorierna; huvudmedlem, två i
samma familj, maxavgift för familj och direktmedlem är under utredning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 301
Kongressen beslutade
att bifalla motion nummer 301
Motion nummer 302
Medlemsavgifter för äldre medlemmar (+65 år)
Östergötland
Motivering
Ärendet:
Många äldre är idag medlemmar i flera föreningar. För vissa personer kan detta bli en
kännbar kostnad. En differentierad medlemsavgift skulle ge fler möjligheter/råd att
vara med i HRF.
Åtgärden:
Medlemmar som har flera funktionsnedsättningar och är medlemmar i flera
föreningar bör erhålla en lägre medlemsavgift.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska samverka med andra förbund för att medlemmar som har flera
funktionsnedsättningar och är medlemmar i flera föreningar, ska kunna erhålla en
lägre medlemsavgift i medlemmarnas föreningar.
Anders Cedgren
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 302
Motionen är intressant, men administrativt problematiskt. Det är tveksamt ur
bidragssynpunkt att konstruera samarbeten gällande medlemsavgifter mellan olika
juridiska personer.
En satsning på autogiro skulle medföra en relativt låg kostnad per månad, som skulle
gynna de som önskar en sådan lösning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 302
88

Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 302
Motion nummer 303
Medlemsavgift
HRF Gällivare, Norrbotten
Motivering
Efter höjningen av medlemsavgiften har vi i HRF Gällivare kommun förlorat
medlemmar. En orsak är att våra medlemmar är anslutna till flera
handikappföreningar. Är man tvungen att av kostnadsskäl välja bort någon förening
blir det naturligtvis den dyraste d v s HRF.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att medlemsavgiften återgår till 250.HRF Gällivare
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-10-15, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 303
Förslaget är att behålla 300 kronor som medlemsavgift, och erbjuda
autogiromöjlighet vilket ger en relativt låg kostnad per månad.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 303
Yrkande under kongressen
Göte Ek, Boden, yrkade bifall till motion 303, med följande tillägg:
- att utdebitering till förbundet från medlemsavgiften sänks från 100 kr till 70 kr.
-

att medlemsavgiften till distriktet sänks från 80 kr till 70 kr.

Christina Sjödin, Haparanda, yrkade bifall till motion 303
Deltog i debatten
Göte Ek, Boden
Christina Sjödin, Haparanda
Minvor Lundberg, Menièreföreningen i Stockholms län
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 303
Motion nummer 304
Medlemsavgiften
HRF Sävsjö, Jönköping
Motivering
Styrelsen i Hrf Sävsjö har kunnat konstatera att den nya årsavgiften på 300 kronor
har en avskräckande effekt, då vi försöker värva nya medlemmar. Även befintliga
medlemmar hesiterar. Den övervägande delen av våra medlemmar är pensionärer,
många av dem "fattigpensionärer". Löneläget är därmed trångt.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att beslut fattas om en återgång till tidigare nivå av medlemsavgift från tidpunkt som
är administrativt genomförbar
HRF Sävsjö
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-05-10, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 304
Förslaget är att behålla 300 kronor som medlemsavgift, och erbjuda
autogiromöjlighet vilket ger en relativt låg kostnad per månad.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 304
Kongressen beslutade
att avslå motion nummer 304
Kongressen beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter för den kommande
kongressperioden
§ 13. Förslag till HRFs värdegrund, jämte motioner
Ärendebeskrivning
Förslag till HRFs värdegrund jämte motion 200
Beredning
Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag till värdegrund för HRF. Dokumentet
beskriver vilka värderingar vi vill ska prägla och genomsyra HRFs ställningstaganden
och verksamhet på alla nivåer.
Värdegrunden är tänkt att fungera som en vägledning för styrelser, andra
förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer inom HRF. På så sätt kan den göra
HRF tydligare och trovärdigare gentemot medlemmar, givare och samhället i övrigt,
samtidigt som den stärker vår identitet, sammanhållning och medvetenhet.
Förslaget till värdegrund för HRF består av en inledning som beskriver HRFs
ändamål, vision och grundläggande syn på människan och samhället. Därefter anges
sex kärnvärden, som förbundsstyrelsen anser vara centrala för vår organisation.
Varje kärnvärde tydliggörs genom en beskrivning av dess innebörd samt exempel på
hur kärnvärdet påverkar vårt praktiska förhållningssätt och agerande. På detta sätt
konkretiseras HRFs värdegrund, så att den kan bli ett relevant och konkret stöd i
verksamheten i förbund, distrikt och föreningar.
Motion nummer 200
HRFs värdegrund: ”Trovärdighet”
Östergötland
Motivering
I HRFs förslag på värdegrund och i kärnvärde ”Trovärdig” och i avsnitt
”Förhållningssätt” samt i sista stycket finns nedanstående mening:
Alla aktiviteter och arrangemang som HRF anordnar, helt eller delvis, ska vara
tillgängliga för hörselskadade.
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Åtgärden:
För att nedanstående text inte ska missuppfattas, ska orden helt eller delvis ersättas
med i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.
Texten Tillgänglighet är en annan grundläggande förutsättning för vår trovärdighet.
Alla aktiviteter och arrangemang som HRF anordnar, helt eller delvis, ska vara
tillgängliga för hörselskadade. Om vi inte lyckas vara tillgängliga inom vår egen
organisation är det inte trovärdigt att kräva tillgänglighet av andra i samhället.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att i HRFs värdegrund och i kärnvärde ”Trovärdig” ska texten helt eller delvis ersättas
med i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.
Jan-Erik Asp
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 200
Förbundsstyrelsen tycker att det är en god idé att förtydliga texten i avsnittet
”Trovärdighet” i förslaget till värdegrund för HRF genom att stryka orden ”helt eller
delvis” och i stället skriva ”i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners”, i
enlighet med motionärens förslag.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 200
Yrkande under kongressen
Christer Arnrup, Flen, yrkade att orden ”…och även andra funktionshindrade.” läggs
till i den del av motionstexten om handlar om HRF-evenemangs tillgänglighet för
hörselskadade.
Deltog i debatten
Christer Arnrup, Flen
Jan-Peter Strömgren, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att bifalla motion 200
att avslå Christer Arnrups tilläggsyrkande
Kongressen beslutade
att anta förbundsstyrelsens förslag till värdegrund för HRF med de i motion 200
föreslagna ändringarna

§ 14. Behandling av övriga motioner

Ärendebeskrivning
Kongressen skall enligt stadgarna § 5, behandla inkomna motioner och
förbundsstyrelsens yttrande över dessa.
Beredning
Det har totalt inkommit 15 motioner med olika yrkanden som inte behandlas i
samband med något av förbundsstyrelsens förslag – stadgar, handlingsprogram,
värdegrund eller medlemsavgift.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
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Motionerna 500–514 med förbundsstyrelsens yttranden
Motion nummer 500
Profilprodukter
Östergötland
Motivering
Hur enskilda föreningar ska kunna påverka de profilprodukter som tas fram av
förbundet och om HRFs varumärke får användas på profilprodukter som den enskilda
föreningen väljer själv.
Åtgärden:
När förbundet tar fram nya profilprodukter, bör distrikt och föreningar kunna lämna
synpunkter på produkten. Förbundet bör dessutom ta fram regler för hur HRFs
varumärke får användas av föreningarna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att när förbundet tar fram nya profilprodukter, bör distrikt och föreningar kunna lämna
synpunkter på produkten.
att HRF tar fram regler för HRFs varumärke och hur föreningarna får använda
varumärket på egna profilprodukter eller vid marknadsföring.
Anders Cedgren
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 500
Förbundet tar emot olika önskemål när det gäller profilprodukter från medlemmar,
föreningar och distrikt, och en hel del av dessa förslag blir verklighet – den populära
reflexvästen är ett exempel på detta. Det är alltså inte bara möjligt utan också
välkommet att lämna synpunkter på befintliga profilprodukter och föreslå helt nya.
Förslag och synpunkter tas på största allvar vid framtagandet av nya produkter.
Att ta in synpunkter från nästan 200 föreningar och 22 distrikt inför varje ny
profilprodukt skulle vara praktiskt svårt att genomföra, ta mycket tid i anspråk och
leda till ökade kostnader.
Förbundet är i färd med att förnya och utveckla HRFs grafiska profil. I samband med
det kommer vi även att ta fram en policy för användning av HRFs logotyp, med
riktlinjer för föreningar och distrikt.
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
Motion nummer 501
Tillägg av punkt till vad förbundet ska göra under Mål F.1
HRF Uppsala, Uppsala
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Motivering
För att öka medlemsantalet och fånga upp alla hörselskadade är det viktigt att tänka
stort och undvika splittring. HRF Uppsala tycker att tiden nu är mogen för aktivt
samarbete med Barnplantorna och VIS.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att lägga till en punkt, som lyder: Förbundet ska arbeta för utökat positivt samarbete
med andra hörselorganisationer som Barnplantorna och VIS (Vuxendöva i Sverige).
Eva Alsén Eklöf
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 501
HRF har redan i dag ett organiserat samarbete med både Vuxendöva i Sverige (ViS)
och Barnplantorna via ett forum för diskussion som kallas "Ordförandegruppen". I
denna grupp ingår även Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Riksförbund
(SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Riksförbundet Döva,
Hörselskadade och Språkstörda Barn (DHB), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
och Dövblind Ungdom (DBU).
"Ordförandegruppen" har regelbundna möten, med ordföranden och andra
representanter från varje organisation, för att utbyta erfarenheter, åsikter och idéer
om hur vi tillsammans kan driva frågor som är viktiga för hörselskadade, döva och
dövblinda. Diskussionerna leder till att vi agerar gemensamt, i form av debattartiklar,
skrivelser, politikerkontakter med mera. Det händer också att förbundet har
intressepolitiska samarbeten med en eller flera av dessa hörsel-och
dövorganisationer i andra sammanhang.
På det hela taget är samarbetsklimatet mellan HRF och övriga hörsel- och
dövorganisationer mycket gott, anser förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 501
Yrkande i debatten
Eva Alsén Eklöf, Uppsala, yrkade bifall till motionen
Deltog i debatten
Eva Alsén Eklöf, Uppsala
Jan-Peter Strömgren, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att avslå motionen
Motionerna 502, 503, 504 berör organisationens namn och behandlades
tillsammans.
Debatt, yrkanden och beslut finns i protokollet samlat efter motion 504.
Motion nummer 502
Namnbyte HRF till Hörselfrämjandet
Kalmar
Motivering
Hörselfrämjandet finns fortfarande kvar i gemene mans mun. Hörselfrämjandet har
en mer positiv framtoning än skada som klingar negativt bland medlemmar och
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allmänheten. Vi jobbar även förebyggande för att främja god hörselmiljö m.m. HRF
förväxlas allt för ofta med Hotell & Restauranganställdas Förbund. Låt oss främja och
värna om våra medmänniskors och vår egen hörsel.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att namnet Hörselskadades Riksförbund HRF utbytes under mandatperioden till det
gamla namnet Hörselfrämjandet
Alf Holmberg
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 502
Likalydande med motionerna 503 och 504.
Det finns i dag bara en organisation i Sverige som sätter hörselskadade främst i alla
sammanhang och det är Hörselskadades Riksförbund. Förbundsstyrelsen anser att
det är viktigt att namnet på vår organisation återspeglar just detta.
Det var kongressen 1989 som beslutade att vi skulle byta namn från
Hörselfrämjandet till Hörselskadades Riksförbund (HRF). Vi hade då gått från att ha
varit en organisation där styrelserna ofta dominerades av hörande, med läkare och
andra som skulle ”ta hand om” hörselskadade, till att vara en organisation där
hörselskadade inte bara var medlemmar, utan en drivande och beslutande kraft.
Viktigare än att till varje pris ”främja hörseln” var att ge hörselskadade en egen
identitet, en starkare självkänsla, en övertygelse om att man dög som man var. Det
handlade också om rätten att kunna leva och fungera i ett samhälle som respekterar
hörselskadade behov. Detta är också grunden i HRFs vision: ”ett samhälle där alla
hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet”.
Att ändra tillbaka till vårt gamla namn, ”Hörselfrämjandet”, skulle inte bara innebära
en namnändring, utan en kursändring. Framför allt skulle det ge en tydlig signal om
att vårt främsta fokus ligger på hörselsinnet, inte på hörselskadade som grupp. Det
vore olyckligt, anser förbundsstyrelsen. De flesta av de frågor som HRF driver
handlar inte om hörseln, utan om hörselskadades rättigheter och möjligheter. Hörseln
är inte huvudsaken, utan den hörselskadade individen och rätten till kommunikation
och delaktighet, på våra villkor.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas erfarenhet av att en del undviker att använda
ordet ”hörselskadad” om sig själva. Men en stor del av orsaken till det ligger inte i
själva ordet, utan i vad det står för. En person som säger ”jag bara hör lite dåligt”
försöker oftast bagatellisera sin funktionsnedsättning, i ett slags strävan efter att
förminska sitt problem. Inte sällan dröjer det över tio år innan en del
vuxenhörselskadade accepterar sin hörselskada, skaffar hjälpmedel och på allvar tar
tag i sin hörselsituation.
Förbundsstyrelsen anser därför att HRF inte bör undvika ordet hörselskadad, utan
istället arbeta för att stärka den enskilde individen, så att fler vågar ”komma ut ur
garderoben” och vara öppna med sin hörselskada. Detta är en röd tråd i förslaget till
nytt handlingsprogram, i synnerhet avsnitt A. ”Stark, synlig, hörselsmart”.
Förbundsstyrelsen har förståelse för att ordledet ”-skadad” kan upplevas som
negativt. Men det är en del av svenska språket som de flesta förstår och är därmed
tydligt i vår kommunikation med andra.
Med ”hörselskadad” avser HRF alla grupper av hörselskadade, det vill säga personer
med olika grader av hörselnedsättning och vuxendöva samt personer med tinnitus,
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Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. Några fungerande namnalternativ som
omfattar alla dessa grupper finns i dag inte.
Det föreslås också (motion 504) att Hörselskadades Riksförbund bör byta namn för
att bli en mer ”inkluderande hörselorganisation”, som även riktar sig till ”anhöriga,
personer som jobbar i dålig ljudmiljö och andra som inte har en hörselskada”.
Förbundsstyrelsen delar inte denna uppfattning. 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”
(stadgarna § 1). Vi tror inte att anhöriga känner sig exkluderade av namnet, eftersom
deras engagemang utgår från en hörselskadad anhörig. Namnet signalerar tydligt att
vi är en organisation för personer som vill stödja eller engagera sig i arbetet för att
förbättra hörselskadades villkor.
Vi kan också konstatera att namnet ”Hörselskadades Riksförbund” är ett inarbetat
och respekterat varumärke. Vi har etablerat oss som en uppmärksammad
opinionsbildare och har utvecklat vår ställning som en självklar intressepolitisk
samtalspartner för regering och riksdag, landsting, myndigheter, forskare och andra
viktiga aktörer i samhället. Vår kunskap och våra synpunkter efterfrågas av
beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Ett starkt varumärke är nära nog
ovärderligt. Ett namnbyte är därför ingen liten sak, utan medför stora kostnader när
det gäller förtroendekapital, uppmärksamhet, tydlighet och inflytande.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 502
Motion nummer 503
Förslag till namnbyte för förbundet
HRF Örebro, Örebro
Motivering
Namnet på vår organisation, Hörselskadades Riksförbund, har behandlats på flera
kongresser. Ett antal motioner med förslag till namnbyte har lämnats men inte fått
kongressens gehör.
Vi anser nu tiden mogen för att ändra namnet. Ordet "-skadad" är för många
förknippat med stigmatisering. Man behöver hitta ett mer positivt laddat ord. Namnet
kan också försvåra rekryteringen av nya medlemmar, som inte upplever sig som
"skadade".
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att ändra förbundets namn till något med mer positiva förtecken
Bernt Dahlén
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 503
Likalydande med motionerna 502 och 504.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 503
Motion nummer 504
Dags för nytt namn för en inkluderande hörselorganisation
Stockholm
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Motivering
Enligt HRFs egna beräkningar (med av bl.a. statistik från SCB) har cirka 17 procent
en hörselskada. Vi är snart tio miljoner invånare i Sverige vilket innebär 1,7 miljoner
människor. En försvinnande liten del av dessa är medlemmar i HRF som har cirka
30 000 medlemmar. Dessutom berör hörselrelaterade frågor inte bara personer med
hörselskada.
Enligt stadgarna är HRF en organisation för hörselskadade. Det är ett vällovligt syfte
men exkluderar också de som inte är hörselskadade eller de som definierar sig som
hörselskadad. Det gäller anhöriga, personer som jobbar i dålig ljudmiljö och andra
som inte har en hörselskada.
Det finns en identitetsproblematik med att sätta fokus på att definiera sig som
hörselskadad. Troligen ser många människor sig som en person i första hand men att
hen har en hörselskada eller hörselnedsättning. För många kan det också upplevas
som en stor skillnad på en hörselskada och att man av åldersskäl fått en
hörselnedsättning. För en person som anser sig ”höra lite dåligt” och har skaffat sig
en hörapparat kan ha svårt att identifiera sig som hörselskadad.
En mer inkluderande hörselorganisation skulle inte bara vara öppen för fler personer
utan skulle också skapa avsevärt bättre förutsättningar för ett hörselsmart samhälle.
En central del i detta är att också byta namn så att det speglar en mer inkluderande
hörselorganisation.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en dialog internt med syfte att till
nästa kongress lägga ett väl förankrat förslag om att byta namn som speglar en fullt
inkluderande hörselorganisation
Distriktsstyrelsen
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 504
Likalydande med motionerna 502 och 503.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 504
Yrkanden under kongressen
Jonas Sahlberg, Distrikt Stockholm, yrkade bifall till motion 504
Alf Holmberg, Oskarshamn, yrkade bifall till motion 502
Inger Göransson, Örebro, yrkade bifall till förbundsstyrelsens utlåtande gällande
motion 502 och bifall till motionerna 503 och 504
Anita Skagerud, Distrikt Dalarna, yrkade bifall till förbundsstyrelsens utlåtande
gällande motion 502, 503 och 504
Eva Blomquist, förbundsstyrelsen, tilläggsyrkande till FS utlåtande: att FS får i
uppdrag att diskutera namnfrågan under kommande kongressperiod.
Deltog i debatten
Jan-Peter Strömgren, förbundsstyrelsen
Jonas Sahlberg, Distrikt Stockholm
Alf Holmberg, Oskarshamn
Inger Göransson, Örebro
Eva Blomquist, förbundsstyrelsen
Christer Onn, Nacka Värmdö
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Anita Skagerud, Distrikt Dalarna
Jan Folkegård, Strängnäs
Hans Trovik, Nyköping-Oxelösund
Kongressen beslutade
att avslå motionerna 502, 503, 504
att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsförslag
Motion nummer 505
Ombudsmän ska vara en resurs för hela landet
Västerbotten
Motivering
Under många år har snittåldern stigit bland HRF:s styrelsemedlemmar vilket innebär
en minskning av de aktiviteter som behöver göras, för att främja de hörselskadades
situation. En ökad snittålder innebär också att många äldre styrelsemedlemmar inte
har den ork och de kunskaper, som behövs. För att göra bra aktiviteter som skulle
kunna locka till sig nya medlemmar.
Från förbundshåll ser man givetvis positivt om föreningarna klarar av att göra,
hörselfrämjande åtgärder. Och föreningarna gör nog så gott de kan, men nu är det
dags att anställda ombudsmän börjar jobba som ombudsmän. De skall ut och hjälpa
föreningar i större utsträckning.
Vi förutsätter att ombudsmän som jobbar heltid inom förbundet har de kunskaper
som behövs, för att göra HRF mera populär. D.v.s. de måste ut och dela med sig av
sina kunskaper. Om vi kallar på en ombudsman i dag så kommer en styrelsemedlem.
(Styrelsens medlemmar är nog bra men jobbar inte heltid).
För att utveckla och förstärka distrikts och föreningarnas intressepolitiska arbete
anser vi att regionala ombudsmän är ett måste. Se i övrigt under punkt 3 i UNOutredningen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att ombudsmän anställda på förbundskansliet börjar jobba som ombudsmän, för hela
HRF, och inte enbart som resurs till förbundskansliet. Kongressen måste ta beslut:
att det skall finnas möjlighet att anställa egna ombudsmän med bidrag från förbundet
om kongressen säger nej i första att satsen
Ingvar Holmberg i samarbete med AU
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-24, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 505
Förbundsstyrelsen har full förståelse för att distrikt och föreningar behöver stöd i sitt
arbete. Det är också därför det interna arbetet är prioriterat i Handlingsprogrammet.
Av förbundskansliets drygt 30 årsarbetare är sex ombudsmän som arbetar för hela
HRF. Ombudsmännen har spetskompetens inom de frågeområden som förbundet
prioriterat. Ombudsmännens uppdrag är att samla och förvalta kunskap som HRF
behöver för att driva hörselskadades intressen. Arbetet innebär intressebevakning,
utredningsarbete, utbildning och stöd till distrikt och föreningar, med mera. Det krävs
gedigen kunskap för att driva hörselskadades intressen och att kunna stötta distrikt
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och föreningar. Att bli en erfaren ombudsman som har specialistkunskaper inom
HRFs intresseområden tar tid.
Det arbete som ombudsmännen gör i dag på riksnivå gynnar både direkt och indirekt
hela organisationen. Och distrikt och föreningar som efterfrågar stöd i sitt arbete från
förbundskansliet får vanligtvis detta. Under de senaste åren har stöd efterfrågats och
givits i bland annat frågor som rör hörselvårdens organisation, fritt val av hjälpmedel,
hörselinstruktörer i kommunen samt skolans ljudmiljö. Ombudsmännen har också
bistått distrikt och föreningar i ärenden som handlat om internfrågor så som till
exempel tolkning av stadgefrågor samt konflikthantering.
Utöver ombudsmännen arbetar även förbundets informationsavdelning samt
administrativa enhet för hela förbundet. Inriktningen på Handlingsprogrammet har
fokus på organisationens inre arbete vilket också innebär att hela förbundskansliet i
ännu större omfattning kommer att arbeta med att stärka distrikt och föreningar.
Förbundskansliet arbetar utifrån kongressbeslut och på uppdrag av
förbundsstyrelsen.
Samtliga organisationsnivåer inom förbundet ansvarar var och en för sin respektive
verksamhet. Detta ansvar omfattar ekonomi och i förekommande fall även personal.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse att-sats 1 besvarad
att avslå att-sats 2
Yrkanden under kongressen
Kjell Everlid, Distrikt Uppsala län, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag
Deltog i debatten
Kjell Everlid, Distrikt Uppsala län
Ingvar Holmberg, Distrikt Västerbotten
Kongressen beslutade
att anse att-sats 1 besvarad
att avslå att-sats 2
Motionerna nummer 506 och 507 behandlades tillsammans.
Debatt, yrkanden och beslut finns i protokollet efter motion 507.
Motion nummer 506
Modernisera medlemsregistret till en användarvänlig plattform som också
inkluderar internkommunikation
Stockholm
Motivering
HRFs medlemsregister är undermåligt och inte anpassat efter de krav som dagens
samhälle ställer. Vi behöver en plattform som kraftigt underlättar vår interna
kommunikation. Ett medlemsregister kan alltså inte vara enbart en databas med
individer utan också vara ett verktyg för att underlätta föreningsarbetet. Dessutom
behöver användarvänligheten kraftigt förbättras. Det bör exempelvis kunna finns en
app för såväl föreningsfunktionärer som enskilda medlemmar kan administrera HRFaktiviter etc.
I en demokratisk organisation är medlemmarna dess främsta och mest värdefulla
resurs. Det är medlemmen som ska utgöra grunden för vår verksamhet. Skälen till
varför man väljer att bli och förbli medlem varierar och vi behöver organisera oss
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utifrån detta. Människor väljer att tillsammans med andra förändra sin och andras
tillvaro.
För att vara framgångsrik i vårt arbete behöver vår organisation stimulera till möten
människor emellan. Det ska vara lätt att träffa andra, oavsett mötesformer och syfte
med mötet. En del vill diskutera politik i sociala medier medan andra vill träffas över
en kopp kaffe och prata om sin hörselproblematik. Ibland vill man göra båda delar.
För en ny medlem är det oftast centralt att man snabbt får en personlig kontakt. Det
är oerhört viktigt att detta sker i så nära anslutning som möjligt till den stund då man
känner sig som mest engagerad vilket oftast är i just det skedet då man själv tar
initiativ till medlemskap. I vår verksamhetsplan för 2016 har vi satt som mål att vid
årsskiftet 2016/2017 ska samtliga nya medlemmar kontaktas personligen inom 48
timmar. I de fall då medlemsvärvning sker vid personliga möten bör det finnas ett
enkelt sätt att teckna och betala för ett medlemskap, vilket bör kunna administreras
av enskilda medlemmar vid värvningstillfället.
För att skapa möjlighet till detta kommer distriktet och våra föreningar under 2016 att
utveckla vårt arbetssätt med en modell för medlemshantering och ett
utbildningsprogram. Det skulle kraftigt underlätta om vi kunde förlita på ett system
som underlättar vår hantering i detta.
Vi bör inte i detta skede låsa oss fast vid konkreta funktioner men det bör innebära att
personer kan använda plattformen för att kommunicera med varandra på olika sätt,
att föreningsfunktionärer kan skapa evenemang och nätverk som enskilda
medlemmar kan ansluta till. Sammantaget så handlar det om att fylla ut gränslandet
mellan dagens medlemsdatabas och sociala medier.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att senast 31/12 2017 implementera en ny
användarvänlig plattform som kompletterar medlemsdatabasfunktioner med
möjligheter till att också kommunicera internt.
Distriktsstyrelsen
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 506
Likalydande med motion 507.
Dessa båda motioner handlar - med lite olika ingångar - om samma kärnfråga: Hur
HRF som organisation genom effektiv användning av IT-stöd lever upp till
handlingsprogrammets mål F: En stark organisation i utveckling.
Förbundsstyrelsen delar, som framgår av förslaget till handlingsprogram (område F),
motionärernas åsikt att HRF måste fortsätta utveckla kommunikation och service till
såväl befintliga som nya och potentiella medlemmar. I detta ingår att pröva nya
metoder för att på olika sätt skapa synergier och mervärden för existerande och
blivande medlemmar genom olika former av samfunktioner mellan tillgängliga och
tänkbara IT-system, där föreningar, distrikt och även externa
aktörer/samarbetspartners kan spela viktiga roller.
Dessa ämnen kommer att vara aktuella i de strategier och metoder som ska tas fram
och kommer säkerligen upp i det rådslag om organisationsutveckling som föreslås
under mål F2. Ytterligare idéer kommer förhoppningsvis i de undersökningar som
föreslås under F1.
I de båda motionerna ges ett antal kreativa exempel och ett antal konkreta förslag.
Förbundsstyrelsen har i handlingsprogrammet valt att inte lägga alltför detaljerade
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förslag, då sådana behöver anpassas efter en rad omvärldsfaktorer, inte minst
budgetutrymme, tillgängliga personalresurser och övrig resursprioritering. De hör
därför bäst hemma i de årliga verksamhetsplanerna. Detaljerade beslut vid
kongressen om vissa specifika och tidsbestämda åtgärder ger inte HRF den dynamik
och handlingsberedskap som krävs för att bli en attraktiv organisation i en snabbt
föränderlig omvärld.
Arbetet med att modernisera och utveckla funktionaliteten i nuvarande system är en
process som pågår. Under hösten 2015 har vi uppdaterat medlemsregistret.hrf.se för
att ge förtroendevalda fler verktyg för att underlätta arbetet kring medlemskapsfrågor,
och i samband med detta skickades information till alla föreningar och distrikt med
uppmaning att använda systemet. Uppdateringar med utökningar/förbättringar/mer
användarvänlighet sker löpande och under 2016 ska vi möjliggöra för förtroendevalda
att registrera medlemmar direkt på webben och därefter kunna ha fungerande
kommunikation med dessa medlemmar inom 48 timmar. Autogiro för betalning av
medlemsavgiften kommer också att införas.
Förbundsstyrelsen ställer sig således positiv till de tankar och idéer som läggs fram i
de båda motionerna, men anser att de detaljerade kraven i att-satserna inte ger den
handlingsfrihet som organisationen behöver.
Förbundsstyrelsen konstaterar också att förslaget om autogiro är under
genomförande.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 506
Motion nummer 507
Motion angående att öka och effektivisera medlemskap
HRF Stockholm, Stockholm
Motivering
I förslag till handlingsprogram, mål F.1 Att öka medlemskapet, finns ett förslag från
förbundsstyrelsen som förhoppningsvis kan attrahera nya grupper att bli medlemmar
i HRF. Bland annat står det följande: Vi ska också prova nya metoder, bland annat
undersöka hur nätverk kan sänka tröskeln för engagemang i HRF och bli en möjlighet
för direktmedlemmar att vara aktiva.
Medlemstappet är idag stort hos många föreningar av olika skäl. Medlemmar har
svårt att komma ihåg att betala medlemsavgiften på inbetalningskort och andra
behöver påminnas flera gånger, vilket är dyrt och tidsödande. Vidare är
medlemsinträdet omständligt och tar orimligt lång tid i jämförelse med andra
medlemsorganisationer. Rutinerna kring medlemshanteringen anpassas inte i samma
takt som den tekniska utvecklingen inom området. Idag kan man till exempel
fortfarande inte betala in sitt medlemskap direkt till föreningarna via autogiro.
I mål F.2 Att stimulera medlemskapet och utveckla dialogen inom organisationen
önskar man föra en levande diskussion om hur medlemmarnas kunskap,
erfarenheter och engagemang bäst tas tillvara.
Vidare borde förbundet effektivisera och bättre utnyttja synergieffekter mellan
medlemsregister och CRM-system. CRM-systemet omfattar styrning, organisering
och administration av olika intressenter och dess relationer i en organisation. Det
omfattar även arbetsprocesser med tillhörande affärssystem för IT-stöd. Om en
förening har ett bra samarbete med en extern organisation gällande till exempel
medlemsförmåner, borde detta kunna nyttjas av fler föreningar. Om medlemsregistret
och CRM- systemet kopplas samman kan förutsättningarna för detta skapas. Ett
sådant system kan också innehålla restriktioner för att ta hänsyn till HRFs olika
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policys. Samtidigt är en effekt att HRF framstår som en mer enhetlig och
professionell organisation eftersom tidigare kontakter syns i systemet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att föreningsmedlemmar ska kunna bli autogiromedlemmar.
att förbundet kopplar samman ett modernt CRM-system med ett modernt
medlemsregister för att möjliggöra en effektivare kommunikation mellan HRFs olika
föreningar och samarbetspartners.
HRF Stockholm
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-26, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 507
Likalydande med motion 506.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att avslå att-sats 2
Yrkanden under kongressen
Jonas Sahlberg, Distrikt Stockholm, yrkade bifall till motion 507
Deltog i debatten
Jonas Sahlberg, Distrikt Stockholm
Agneta Österman, föredragande förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att avslå motion 506
att bifalla att-sats 1 i motion 507
att avslå att-sats 2 i motion 507
Motion nummer 508
Medlemsregistret
HRF Krokom, Jämtland
Motivering
Föreningar och distrikt får inte ta del av registret över direktmedlemmar pga
"sekretesskäl" och som är den anledning som anges för att inte ge ut uppgifter om
direktmedlemskap.
Hörselskadades förening i Krokom vill att föreningar och distrikt får tillgång till
registret för att veta vilka medlemmar som kan bjudas in på olika föreningsaktiviteter.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att föreningar och distriktsförbund har möjlighet att ta del av Hörselskadades
Riksförbunds register på vilka som är sk. direktmedlem i HRF riks.
HRF Krokom
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-17, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 508
Likalydande som motion 509.
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Det finns i de flesta fall en anledning till direktmedlemmens val, och hänsyn måste
tas till detta. Förbundet ser givetvis helst att medlemmar väljer att tillhöra förening,
där de får möjlighet att ta del av aktiviteter och information i sin närhet. En del väljer
dock aktivt att bli direktmedlem av anledningen att man vill stödja HRF, men inte vill
ta del av aktiviteter.
Om en medlem väljer att bli medlem i förening, tillfaller en del av medlemsavgiften
förening och distrikt. För direktmedlem har dock distrikt inga kostnader, varför
fördelning av medlemsavgift från direktmedlem till distrikt blir missriktad. Förbundet
har de administrativa kostnaderna, samt att medlemmen får Auris.
Förslaget att distrikt exempelvis skulle kunna bjuda in direktmedlemmar till
föreläsningar eller andra arrangemang är en bra idé, vilken skulle kunna genomföras
genom samarbete med medlemsregistret. Distriktet kan då informera om att det går
att byta sitt medlemskap till vald förening om direktmedlemmen vill detta.
Förbundsstyrelsen föreslår att medlemsregistret genom utskick tar kontakt med
nuvarande direktmedlemmar och ställer frågan om de vill ha information från aktuellt
distrikt. På så vis får direktmedlemmen möjlighet att ta ställning, samtidigt som
föreningar/distrikt får ta del av kontaktbara direktmedlemmar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 508 besvarad
Kongressen beslutade
att anse motionen besvarad
Motion nummer 509
Hantering av direktmedlemmar
Stockholm
Motivering
Medlemskapet minskar i många föreningar medan många väljer att i stället teckna
direktmedlemskap i förbundet. En medlemsform som ökar. Sådana medlemmar får
Auris men är i övrigt inaktiva och saknar rösträtt. Vi tror att dessa medlemmar i viss
utsträckning skulle kunna uppmuntras till fullödigt medlemskap om de inte var så
okända för distrikt och föreningar som idag är fallet. Distrikt skulle exempelvis kunna
bjuda in sådana direktmedlemmar till föreläsningar eller andra arrangemang om man
fick tillgång till medlemsuppgifterna. För många distrikt är ekonomin ett bekymmer
och därför bör även medlemsavgiften gå till distrikt som vill anordna aktiviteter för
direktmedlemmar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att medlemsavgiften för direktmedlemskap ska tillfalla det distrikt där medlemmen
har sin geografiska hemvist.
att distrikten får möjlighet att via medlemsregistret bjuda in direktmedlemmar till
lämpliga arrangemang för att stimulera till utökat engagemang
Distriktsstyrelsen
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-11-18, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 509
Likalydande som motion 508.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
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att bifalla att-sats 2
Kongressen beslutade
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2

Motion nummer 510
Varför avslutar medlemmar sitt medlemskap i HRF
Östergötland
Motivering
För att det ska vara enkelt att kontakta nyligen avregistrerade medlemmar, bör
medlemmarnas kontaktuppgifter och andra uppgifter finnas kvar i medlemsregistret
online under en begränsad tid. Registret bör dessutom, om möjligt innehålla uppgifter
om varför (ej avlidna naturligtvis) de avslutat sitt medlemskap.
Åtgärden:
HRF gör en översyn av medlemsregistret och inför nya rutiner för avregistrering av
medlemmar, samt informerar den aktuella föreningen om utträdet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att HRF gör en översyn av medlemsregistret och inför nya rutiner för avregistrering
av medlemmar, samt informerar den aktuella föreningen om utträdet.
Anders Cedgren
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 510
Under hösten 2015 har HRF uppdaterat medlemsregistret.hrf.se för att ge
förtroendevalda fler verktyg för att underlätta arbetet kring medlemskapsfrågor.
I samband med detta skickades information till alla föreningar och distrikt med
uppmaning att använda systemet.
Rutinerna kring avregistreringar och information om utträde kommer att uppdateras
under våren 2016, i linje med yrkandet i motionen. Det kan alltså vara så att
åtgärderna redan genomförts när kongressen samlas.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 510
Kongressen beslutade
att bifalla motionen
Motion nummer 511
Föreningar bör meddelas när medlemmar har avlidit
HRF Sotenäs, Västra Götaland
Motivering
Medelåldern i våra föreningar är hos de flesta mycket hög (i vår förening 77 år).
Under året är det därför naturligt att många avlidit i våra föreningar.
Det är därför viktigt att våra föreningar får meddelanden en gång i månaden från
förbundet om någon avlidit. Så att vi inte av misstag skickar ut t.ex. möteskallelse
eller inbjudan, vilket är mycket jobbigt för både anhöriga och oss.
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I dagsläget får förbundet uppdateringar en gång i månaden men föreningarna två till
tre gånger om året.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen uppmanas se över rutinerna så att även vi uppdateras via mail
eller brev varje månad. Så att vi vet om någon medlem har avlidit.
Hörselskadades förening i Sotenäs
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-10, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 511
Under hösten 2015 har HRF uppdaterat medlemsregistret.hrf.se för att ge
förtroendevalda fler verktyg för att underlätta arbetet kring medlemskapsfrågor. I det
fortsatta utvecklingsarbetet ingår att uppdatera rutinerna kring avregistreringar och
information om avlidna, något som ska ske under 2016.
Denna funktion och andra når föreningar och distrikt enkelt varje gång man loggar in
på medlemsregistret.hrf.se. Föreningarna kommer alltså att få tillgång till den
information som efterfrågas i motionen. Medlemsregistret uppdateras en gång per
månad med uppgifter som hämtas från SPAR, statens personadressregister.
Att skicka information i särskild ordning per e-post är av sekretesskäl inte möjligt.
Därtill är det resurskrävande, då det kräver en särskild arbetsinsats. Detta gäller i än
högre grad information genom vanligt brev, som därtill kostar porto.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 511 besvarad
Yrkande under kongressen
Ingemar Wilhemsson, Sotenäs, yrkade bifall till motionen med tillägg av följande attsats: att föreningar skall meddelas per brev när medlem avlidit.
Deltog i debatten
Ingemar Wilhemsson, Sotenäs
Agneta Österman, föredragande förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att anse motionen besvarad
att avslå tilläggsatt-satsen
Motion nummer 512
Ett bättre medlemsregister
HRF Borås, Västra Götaland
Motivering
HRF i Borås upplever stora brister i dagens medlemsregister. På föreningsnivå kan vi
inte skriva ut egna listor över våra medlemmar och deras adresser eller epostadresser.
Vi saknar också en mejlfunktion i medlemsregistret för direktutskick till
medlemmarna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att det i medlemsregistret skapas möjligheter för föreningarna att kunna göra
utskrifter över sina medlemmar och deras adresser och e-postadresser.
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att en mejlfunktion skapas i registret för direktutskick till medlemmarna.
att en lokal behörighet skapas, där föreningen själv kan ändra adress- och
epostadressförändringar.
att om dessa funktioner inte kan skapas i nuvarande medlemsregister måste ett nytt
medlemsregister anskaffas.
Tage Carlsson
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-11, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 512
Under hösten 2015 har HRF uppdaterat medlemsregistret.hrf.se för att ge
förtroendevalda fler verktyg för att underlätta arbetet kring medlemskapsfrågor. Det
går nu att ta ut utförliga listor med medlemsinformation eller enklare adress/e-postlistor.
I det kontinuerliga utvecklingsarbetet ingår att ge utökade behörigheter för
föreningarnas egen administration av adresser och e-post, ett arbete somkommer att
vara klart under våren 2016.
I samband med uppdateringar skickas information till alla föreningar och distrikt om
nyheter och hur man kan använda systemet.
I motionen efterlyses också en e-postfunktion för direktutskick till medlemmarna. I
dagsläget är en sådan funktion inte prioriterad, men finns med som en möjlig
kommande utvecklingsinsats. Orsaken till att vi avvaktar är att de automatiserade
system som finns tenderar att leda till ett stort behov av supportinsatser som är
mycket resurskrävande.
HRFs medlemsregister är ett dynamiskt system, som kan utvecklas på olika sätt. Att
ställa krav på att byta medlemsregistret mot något helt nytt är en fråga som kräver
mycket omfattande utredning och stora ekonomiska investeringar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse att-sats 1 besvarad
att avslå att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att anse att-sats 4 besvarad
Kongressen beslutade
att anse att-sats 1 besvarad
att avslå att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att anse att-sats 4 besvarad
Motion nummer 513
Möjlighet till direktregistrering av nya medlemmar
Östergötland
Motivering
För att öka chanserna till att värva medlemmar vid olika aktiviteter, bör det vara
möjligt att kunna ta emot betalning som erhålls för direktregistrering. Idag sker
mycket betalningar via nätet och olika appar och inte bara kontant.
Åtgärden:
HRF tar fram rutiner för direktregistrering av nya medlemmar vid föreningsaktiviteter.
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att HRF tar fram rutiner för direktregistrering av nya medlemmar vid
föreningsaktiviteter.
Anders Cedgren
Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2015-10-29, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 513
Likalydande med motion 514.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är bra att kunna
registrera nya medlemmar direkt på plats vid olika typer av aktiviteter, på såväl
förenings- som distrikts- och nationell nivå. I planen för kommande utveckling av
medlemsregistret ingår att denna funktion, som blir webbaserad, ska vara på plats
2017.
I dag finns ett ansökningsformulär på webbplatsen. När man fyller i detta formulär
och skickar så går ett mejl till medlemsregistret, som tar hand om uppgifterna och
manuellt registrerar medlemmen. Först då genereras också det medlemsnummer
som gör att man räknas som medlem. Den kommande registreringsfunktionen
kopplas direkt till medlemsregistret, vilket innebär att man får medlemsnummer direkt
på plats och därmed är medlem.
Det ska vara enkelt att bli medlem, såväl för den blivande medlemmen som för den
som rekryterar. Därför ska pengar inte behöva hanteras. Avgiften ska därför även
med den kommande nya funktionen aviseras på vanligt sätt centralt från HRF, inte
minst av uppföljnings- och säkerhetsskäl.
Om medlem som registrerats lokalt inte betalar avgiften när det är dags kommer
medlemmen att avregistreras. Lägg märke till att HRF på olika nivåer endast får del
av medlemsavgiften för de medlemmar som har betalat avgift.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion 513
Kongressen beslutade
att bifalla motionen
Motion nummer 514
Registrering av ny medlem lokalt
HRF Haninge, Stockholm
Vi har konstaterat att det behövs en närmare anknytning med den presumtiva
medlemmen direkt till den lokala föreningen. Den som visar sitt intresse för att bli
medlem hos oss, bör ha sin medlemsansökan behandlad så snart som möjligt. Alltså
inte bara ha ett inbetalningskort från förbundet.
De i den lokala föreningen som haft kontakt med denna person, får i dag veta om den
aktuella personen har blivit medlem eller inte alltför sent. Intresset kan ha svalnat
betydligt, med hantering av ansökan, när allt går via förbundet. Enligt dagens
hantering får den lokala föreningen vetskap om medlemmens status bara 4 gånger
om året.
Det skulle vara bättre om den lokala föreningen tar emot anmälan från intresserad
person, registrerar lokalt, registrerar betalningen av medlemsavgiften och skickar
vidare uppgifterna till Förbundet.
På det viset får föreningen ett tydligare grepp om medlemssituationen, än idag.
Yrkande
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att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att rutinerna ändras så att den lokala
föreningen kan ta emot anmälan från intresserad person, registrerar lokalt, registrerar
betalningen av medlemsavgiften och skickar vidare uppgifterna till Förbundet.
Hörselskadades förening i Haninge
Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2015-11-12, som beslutade att bifalla
motionen.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 514
Likalydande med motion 513.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 514 besvarad
Kongressen beslutade
att anse motionen besvarad
§ 15 Arvodes- och ersättningsreglemente
Ärendebeskrivning
Förslag till arvodes- och ersättningsreglemente för styrelseledamöter och övriga
förtroendevalda på förbundsnivå
Beredning
Arvodes- och resersättningsreglementet ska enligt tidigare praxis antas av
kongressen. Reglementet omfattar principer för arvodering av förbundsordföranden
samt förslag på ersättning för övriga ledamöter, revisorer och valberedningens
ordförande. Reglementet omfattar även rese-, traktamente och mötesersättningar
samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta förslag om arvodes- och ersättningsreglemente
att beloppen för traktamente och bilersättningar justeras under kongressperioden i
enlighet med de förändringar som meddelas av Skatteverket
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Yrkande under kongressen
Ludvig Ahlström, Stockholm
att förbundsordföranden skall heltidsarvoderas
att kongressen beslutar om ett arvode på motsvarande arvodet för svensk
riksdagsledamot 62 400 kr till förbundsordförande. HRF betalar därutöver
lagstadgade avgifter.
att inga andra arvoden utgår till förbundsordförande.
att arvodering inte är liktydig med anställning.
att förbundsordförande har rätt till ett avgångsvederlag på tre (3) månader.
att i övrigt anta det av förbundsstyrelsen föreslagna arvodesreglementet.
att ge valberedningen i uppdrag att till nästa kongress lämna förslag på ett
uppdaterat arvodesreglemente.
Deltog i debatten
Eva Sten, föredragande förbundsstyrelsen
Ludvig Ahlström, Stockholm
Christer Onn, Nacka Värmdö
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Jan-Peter Strömgren, förbundsstyrelsen
Kongressen beslutade
att efter omröstning med röstsiffrorna 92 mot 39, 4 avstod, anta förbundsstyrelsens
förslag till arvodesreglemente
att beloppen för traktamente och bilersättningar justeras under kongressperioden i
enlighet med de förändringar som meddelas av Skatteverket
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Bilaga
Det beslutade arvodes- och ersättningsreglementet
§ 16 Stadgeenliga val
Ärendebeskrivning
Val av förbundets förtroendevalda
Beredning
Kongressen ska enligt stadgarna välja:
Förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande och förbundskassör samt
ytterligare nio ledamöter – förbundsordförande och kassör väljs särskilt.
Tre revisorer, varav en auktoriserad, samt två ersättare för dessa, varav en
auktoriserad.
Valberedning, som består av en ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två
ersättare. Valberedning lämnar förslag till kongressen inför val av förbundsstyrelse
och revisorer.
Monika Steorn, sammankallande i valberedningen, redovisade valberedningens
förslag att kongressen till ny förbundsordförande för HRF väljer Mattias Lundgren,
Stockholm.
Deltog i debatten
Monika Steorn, valberedningen
Elisabet Fridén, Fagersta, pläderade för Agneta Österman som förbundsordförande
Inga Hägerbring, Järfälla-Upplands Bro, pläderade för Agneta Österman som
förbundsordförande
Johanna Pettersson, Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik, pläderade för Mattias
Lundgren som förbundsordförande
Ulf Olsson, Stockholm, pläderade för Mattias Lundgren som förbundsordförande
Mikael Larsson, Distrikt Skåne, pläderade för Mattias Lundgren som
förbundsordförande
Björn Sonesson, Malung-Vansbro, pläderade för Mattias Lundgren som
förbundsordförande
Anita Skagerud, Distrikt Dalarna, pläderade för Mattias Lundgren som
förbundsordförande
Aron Sortelius, Umeå, pläderade för Agneta Österman som förbundsordförande
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Kongressen beslutade
att med rösiffrorna 111 för Mattias Lundgren mot 24 för Agneta Österman välja
Mattias Lundgren till ny förbundsordförande för HRF. Inget om bud avstod från att
rösta.
Valberedningen föreslår kongressen att till ny förbundskassör för HRF välja Jonas
Sahlberg, Stockholm.
Kongressen beslutade
att till ny förbundskassör välja Jonas Sahlberg, Stockholm
Valberedningen föreslår att till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen välja:
Carina Albertsson, Skellefteå, omval
Eva Blomquist, Jönköping, omval
Lena Thorén, Uppsala, omval
Sune Wadenheim, Malmö, omval
Agneta Österman, Möja, omval
Susanna Ahlström, Linköping, nyval
Jan Fryklund, Åled, nyval
Susanne Gärtner, Örnsköldsvik, nyval
Eivor Johansson, Göteborg, nyval
Kongressen beslutade
att välja ledamöter till HRFs förbundsstyrelse i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår att till ordinarie revisorer för HRF välja
Arne Andersson, Malmö, omval
Birgitta Tell, Örebro, omval
samt att till ersättare välja
Margareta Fisk, Stöde, omval
Kongressen beslutade
att välja ordinarie revisorer samt ersättare i enlighet med valberedningens förslag
Valberedningen föreslår att välja KPMG till ordinarie auktoriserad revisor samt även
som ersättare.
Kongressen beslutade
att välja auktoriserad revisorer samt ersättare i enlighet med valberedningens förslag
Valberedningsutskottet förslår kongressen att välja Jan-Peter Strömgren, Stockholm,
som sammankallande för den kommande kongressperiodens valberedning
Yrkande i debatten
Anna Quarnström, Stockholm, föreslår Ludvig Ahlström, Stockholm, som
sammankallande för den nya valberedningen
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Deltog i debatten
Anna Quarnström, Stockholm
Kongressen beslutade
att med 80 röster för Jan-Peter Strömgren mot 55 för Ludvig Ahlström välja Jan-Peter
Strömgren till sammankallande i den kommande kongressperiodens valberedning.
Valberedningsutskottet föreslår att till övriga ledamöter i den kommande
kongressperiodens valberedning välja:
Marianne Morin, Norrbotten
Per-Ola Sjöden, Dalarna
Lars-Erik Svensson
Therese Fornstål, Distrikt Jönköping
Yrkande under debatten
Ulla Nyberg, Avesta, föreslår Ulf Byhlén, Söderhamn, till ledamot av valberedningen
Lars Lindén, Stockholm, föreslår Ludvig Ahlström, till ledamot av valberedningen
Kjell Bohman, Ludvika, yrkar bifall till att Per-Ola Sjödén väljs till ledamot av
valberedningen, Inger Andersson, Mellerud, föreslår Bo Strandqvist till ledamot av
valberedningen
Kongressens omröstning om ny valberedning utföll enligt följande:
Marianne Morin, 112 röster
Per-Ola Sjödén, 105 röster
Lars-Erik Svensson, 82 röster
Ludvig Ahlström, 81 röster
Therese Fornstål, 70 röster
Ulf Byhlén, 44 röster
Anita Wallin, 26 röster
Bo Strandqvist 20 röster
Kongressen valde därmed till ordinarie ledamöter i valberedningen
Marianne Morin, Per-Ola Sjödén, Lars-Erik Svensson och Ludvig Ahlström
Valberedningsutskottet föreslår till ersättare i valberedningen
Lena Enlund,
Jan-Erik Asp
Nominerade men ej valda till valberedningen kvarstår som kandidater till ersättare.
Kongressens omröstning om ersättare i valberedningen utföll enligt följande:
Lena Enlund, 73 röster
Jan-Erik Asp, 55 röster
Ulf Byhlén, 44 röster
Anita Wallin, 39 röster
Therese Fornstål, 37 röster
Bo Strandqvist, 22 röster
Kongressen valde därmed till ersättare i valberedningen
Lena Enlund och Jan-Erik Asp
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Utanför dagordningen
Kongressen beslutade
att anta uttalande med krav på att landstingen ska erbjuda alla över 67 år ska
hörselscreening.
Bilaga
Kongressens uttalande
Avtackningar
För sina insatser i HRFs förbundsstyrelse avtackades:
Jan-Peter Strömgren, 16 år som förbundsorförande
Kristina Olsson, 8 år i förbundsstyrelsen
Marianne Morin, 8 år i förbundsstyrelsen
Eva Sten, 8 år i förbundsstyrelsen
Lars Lindberg, 4 år i förbundsstyrelsen
Ritva Tamminen, 4 år i förbundsstyrelsen
För sina insatser i HRFs valberedning avtackades:
Monica Steorn, 8 år i valberedningen
Rosemarie Westerholm, 16 år i valberedningen
Veronica Hylén, 12 år i valberedningen
Jan Lamby, 4 år i valberedningen
Tal av HRFs nya ordförande Mattias Lundgren
HRFs nyvalde ordförande Mattias Lundgren fick ordet. Han inledde med att tacka för
det stora förtroendet att leda organisationen och lyfte fram alla de glada tillrop han
mötts av och de många inspirerande och roliga samtal han haft med ombud efter
valet. ”Jag kommer att ta med mig allt detta”, sa han till kongressen.
Mattias Lundgren förklarade att han ”älskar temat för den här kongressen – Stark,
Synlig, Hörselsmart”, eftersom det innehåller så många viktiga dimensioner för den
enskilde individen och för HRF som organisation.
Kärnan i HRFs uppdrag finns i ändamålsparagrafens skrivning att vi ska ”tillvarata
hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter”, betonade Mattias
Lundgren vidare. Han framhöll att HRF måste arbeta på flera olika nivåer för att
uppnå detta. Det handlar om information och att skapa opinion, men även om att
erbjuda hörselskadade mötesplatser där de kan samlas och hämta energi.
Han konstaterade också att hörselfrågor idag ligger väldigt långt ner på samhällets
dagordning, och att han ”brinner för det påverkansarbete som kommer att behövas
för att ändra på det.”
Den nya värdegrund som antagits lyftes också fram som ett viktigt dokument och ett
exempel bland många på kongressens kloka beslut. Ombuden uppmanades ”ta med
sig värdegrunden hem och se till att implementera den i de egna föreningarna”.
Slutligen lyfte Mattias Lundgren fram behovet av att stärka HRFs interna arbetet. Han
refererade till fredagens föreläsning om engagemang och sa att han tog till sig
budskapet att bristande engagemang aldrig beror på de som står utanför
organisationen, det beror på oss. Vi måste ständigt ifrågasätta hur vi arbetar och
utvecklas som organisation, sa Mattias Lundgren.
§ 17 Kongressen avslutas
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