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FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 4 

 
Dagordning till FSDB:s kongress 2021 
 

1. Kongressens öppnande 
  

2. Fastställande av röstlängd 
 

3. Godkännande av kallelse 
 

4. Fastställande av dagordning 
 

5. Fastställande av arbetsordning  
 

6. Val av funktionärer för kongressen 
A. Ordförande 
B. Sekreterare 
C. Två justerare 
D. Två rösträknare 

 

7. Fastställande av nomineringslista 
 
8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 
 

9. Förbundsstyrelsens årsredovisning 2019 
 

10. Revisorernas berättelse 2019 
 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning 2019 
 

12. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 2019 
 

13. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
 



 
 

14. Förbundsstyrelsens årsredovisning 2020 
 

15. Revisorernas berättelse 2020 
 

16. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020 
 

17. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 2020 
 
18. Behandling av motioner 
 

19. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen 
A. Förslag om stadgeändringar 2021 
B. Förslag om stadgeändring i bilagan 2022  

 

20. Behandling av ansökningar om anslutna organisationer 
 

21. Beslut om ersättningar 
 

22. Val av förbundsstyrelse 
A. Förbundsordförande, för tre år 
B.  Sex styrelseledamöter, för tre år 

 

23. Val av två ordinarie revisorer och två ersättare för tre år 
A. Två ordinarie revisorer, för tre år 
B. Två ersättare, för tre år 

 

24. Val av valberedning  
  
25. Fastställande av medlemsavgifter till förbundet 

A. Medlemsavgift år 2022 

B. Medlemsavgift år 2023 
C. Medlemsavgift år 2024 



 
 

 

26. Fastställande av avgift för kongressombud år 2024 
 

27. Fastställande av verksamhets- och budgetplan  
A. Verksamhetsplan 2022-2024  
B. Budget 2022-2024 

 

28. Avslutning 
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Fastställande av arbetsordning 
 
Förslag till arbetsordning  
 
Preliminär tidsplan 
Fredag den 21 maj 2021 
Kl. 09:00 Uppkoppling till Zoom 

Kl. 09:30 Kongressen inleds, punkt 1 - 4 

1. Kongressens öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Godkännande av kallelse 

4. Fastställande av dagordning 

Kl. 10:30 PAUS 30 minuter 

Kl.11:00 Forts, punkt 5 - 7 

5. Fastställande av arbetsordning  

6. Val av funktionärer för kongressen 

A. Ordförande 

B. Sekreterare 

C. Två justerare 

D. Två rösträknare 

7. Fastställande av nomineringslista 

Kl. 12:00 – 13:30 Lunch 

Kl. 13:30 Forts, punkt 8 - 12 

8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 

9. Förbundsstyrelsens årsredovisning 2019 

10. Revisorernas berättelse 2019 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning 2019 

12. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 2019 



 
 

Kl.14:30 PAUS 30 minuter 

Kl. 15:00 Forts, punkt 13 - 17  

13. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 

14. Förbundsstyrelsens årsredovisning 2020 

15. Revisorernas berättelse 2020 

16. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020 

17. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 2020 

Kl. 16:00 Slut för dagen 

 

Lördag 22 maj 2021 
Kl. 09:00 Uppkoppling till Zoom 

Kl. 09:30 Start, punkt 18  

18. Behandling av motioner 

Kl. 10:30 PAUS 30 minuter  

Kl. 11:00 Forts, punkt 19 – 20  

19. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen 

A. Förslag om stadgeändringar 2021 

B. Förslag om stadgeändring i bilagan 2022 

20. Behandling av ansökningar om anslutna organisationer  

Kl. 12:00 – 13:30 Lunch  

Kl. 13:30 Forts, punkt 21 – 22  

21. Beslut om ersättningar 

22. Val av förbundsstyrelse 

A. Förbundsordförande, för tre år 

B.  Sex styrelseledamöter, för tre år 

Kl. 14:30 PAUS 30 minuter   

Kl. 15:00 Forts, punkt 23 – 24  

23. Val av två ordinarie revisorer och två ersättare för tre år 

A. Två ordinarie revisorer, för tre år 



 
 

B. Två ersättare, för tre år 

24. Val av valberedning  

Kl. 16:00 Slut för dagen 

 

Söndag 23 maj 2021  
Kl. 09:00 Uppkoppling till Zoom 

Kl. 09:30 Start, punkt 25 – 26  

25. Fastställande av medlemsavgifter till förbundet 

A. Medlemsavgift år 2022 

B. Medlemsavgift år 2023 

C. Medlemsavgift år 2024 

26. Fastställande av avgift för kongressombud år 2024 

Kl. 10:30 PAUS 30 minuter  

Kl. 11:00 Forts, punkt 27A 

27. Fastställande av verksamhets- och budgetplan 

A. Verksamhetsplan 2022–2024  

Kl. 12:00 -13:30 Lunch 

Kl. 13:30 Forts, punkt 27B 

27. Fastställande av verksamhets- och budgetplan 

B. Budget 2022–2024 

Kl. 14:30 PAUS 30 minuter  

Kl. 15:00 Forts, punkt 28 

28. Avslutning 

Kl. 16:00 Kongressen avslutas 

 
 
Närvaro för ombud vid digital kongress 
Alla ombud ska synas i bild under hela kongressen.  



 
 

Om ett ombud av någon anledning måste lämna kongressen ska han 

eller hon meddela mötesordförande.  

Alla förändringar när det gäller antal närvarande ombud meddelas 

kongressen och skrivs in i protokollet. 

 

Ersättare 
Om ett ombud av någon anledning har förhinder att delta vid kongressen 

får ersättare träda in enligt meddelande som regional förening eller 

sektion har lämnat till förbundet. 

 
Diskussioner 
Kongressen beslutar om ärenden enligt dagordningen, om man inte 

bestämmer något annat. 
 

Streck i debatten 
Förslag om streck i debatten, om du vill avsluta diskussionen, meddela 

mötesordförande. Ordförande får också föreslå streck i debatten. 
 

Streck i talarlistan 

När streck i debatten är begärd, frågar ordföranden kongressen om man 

kan besluta så. Om kongressen säger ja, frågar ordföranden om någon 

mer vill anmäla sig som talare innan ordförande sätter streck i talarlistan. 
 

Replik 
Om man har gjort ett inlägg i en debatt, så kanske man blir bemött av en 

senare talare och märker att man tydligen har uttryckt sig oklart eller 

blivit missförstådd. Man kan då begära ”replik”. Oberoende av plats i 

talarlistan kan man med några korta meningar få rätta till det som har 

blivit fel. Detta kan även användas vid enklare frågor eller om man blir 



 
 

direkt angripen. En replik får dock aldrig bli ett nytt inlägg. Har man 

mycket att säga, måste man begära ordet på nytt. 

 

Reservationer 
Alla reservationer, d v s om man har en annan uppfattning än det som 

beslutats, meddelas till mötesordförande vid kongressen och skickas 

med e-post till mötessekreterare ingela@fsdb.org. Reserverar sig gör 

man när man vill att det ska stå i protokollet att man har en annan 

uppfattning än det som har beslutats. 

 

Röstning  
Förutsättning för att kunna rösta är att ombuden syns tydligt i bild. 

Röstning sker via handuppräckning. 

Vid begäran om sluten omröstning ska varje ombud skicka e-post till 

rösträknare på e-postadressen val@fsdb.org.  

 

Nomineringar och val 
Valberedningen har lämnat förslag till nomineringslista som ska 

behandlas av de regionala föreningarna och sektionerna. Alla har 

möjlighet att kontakta valberedningen för att föreslå fler kandidater fram 

till punkt 7 där nomineringslistan fastställs. 

 

Val av förbundsordförande och styrelseledamöter 
En förbundsordförande ska väljas på tre år. I valet av styrelseledamöter 

ska sex ledamöter väljas på tre år.  

 

Kongressen föreslås besluta: 
Att arbeta enligt denna arbetsordning för kongressen 2021. 
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Val av funktionärer för kongressen 
 
Valberedningens förslag: 
A. Ordförande: 
Malin Ekman Aldén 
 
B. Sekreterare: 
Ingela Jacobsson 
 
C. Två justerare: 
Pernilla Nagy och Moa Wahlqvist 
 
D. Två rösträknare: 
Pernilla Nagy och Moa Wahlqvist   



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 7 
 
Fasthållande av nomineringslistan 
Fram till denna punkt 7 kan förslag till nya kandidater lämnas till 
valberedningen.   
 
Fram tills tryck av kongresshandlingar, har följande 
kandidater lämnat till valberedningen: 
 
Kandiderar till förbundsordförande för tre år 
Klas Nelfelt, nyval 
 
Kandiderar till sex poster som styrelseledamöter för tre år: 
1. Angelique Qviberg, nyval 
2. Berit Jildenhed, nyval 
3. Bert Liljeholm Brännström, nyval 
4. Helen Norsten, nyval 
5. Jan Nyström, omval 
6. Christina Grönborg, omval 
7. Linda Eriksson, omval 
 
Presentation av kandidater till: 
Förbundsordförande 
Klas Nelfelt 
Jag heter Klas Nelfelt, är 48 år och har Usher 2. Det är med stor ära som 
jag kandiderar till ordförandeposten. Min vision är att alla med 
kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet och anhöriga ska må 
bra i sitt vardagliga liv och vara inkluderande i samhället. Vi ska själva 
bestämma vilka behov vi har och inte låta andra bestämma över oss. För 
att nå de målen måste vi ha nytänkande och mod att utveckla FSDB:s 
organisation och att hitta nya grepp inom det intressepolitiska arbetet. 
Först då kan vi ta de kliv som vi behöver för att nå visionen. 



 
 

 
Jag vill att varje medlem ska känna sig förstådd vilka svårigheter och 
utmaningar som finns med dövblindhet.  
 
Jag vill att varje medlem ska känna att FSDB är spännande och givande. 
 
Jag vill att varje medlem ska känna att de vill bidra med arbete på olika 
nivåer och att vi alla kämpar för varandra. 
 
Jag vill att FSDB ska bli tuffare, vara mer attraktiv och mer 
sammanlänkade mellan olika delar i organisationen och på så sätt skapa 
bättre förutsättningar. 
 
Jag vill att alla regionala föreningar och riks ska samarbeta mer, där vi 
kan bli tydligare med våra budskap utåt och att värna våra medlemmar. 
 
FSDB, på alla nivåer, ska ha tydligare och samma budskap, för att skapa 
bättre förståelse. 
 
Jag vill med tydligare budskap få politiker och tjänstemän att förstå vilka 
behov som måste reformeras och utvecklas, så att personer med 
dövblindhet får rätt till stöd och service, för att må bra och vara 
inkluderande i samhället. 
 
Jag har suttit i riksstyrelsen sedan 2008 och från 2013 har jag varit 
verkställande ledamot. Som verkställande ledamot har jag arbetat väldigt 
brett med många områden, tex styrelsearbete, ekonomin, 
personalfrågor, intressepolitik. Jag är även vice president för WFDB 
sedan 2018. Under åren har jag fått stor kännedom om hur olika 
områden fungerar och hur sammankopplade de är. Som ordförande vill 
jag använda mina kunskaper för att utveckla FSDB och hitta nya grepp 
inom intressepolitik. 
 
Ledamot: 
Angelique Qviberg 



 
 

Jag heter Angelique Qviberg, är 39 år och bor med barn och sambo i 
Haninge, Stockholm. Jag älskar kontor, föreningsliv, träffa nya människor, 
är idérik och löser problem när de dyker upp. 
 
Mina intressen är att skriva, läsa böcker och olika bloggar, skriva brev, 
upptäcka nya platser, kämpa och påverka för det som är rätt, laga mat,  
baka och pyssla, På fritiden umgås jag med familjen och vänner, 
promenera, simma, museum, skriva och läsa samt åka på läger träffa 
andra dövblinda föräldrar med barn.  
 
I framtiden vill jag ha en app kopplat till färdtjänst för att se var bilen är, 
när den kommer den, att kunna sms med chauffören så 
kommunikationen fungerar. De personer som nyss blivit synskadade 
eller blinda ska fångas upp tidigare och få det stöd de behöver 
omgående. 
 

Berit Jildenhed  
Jag heter Berit Jildenhed, är 65 år, gift, har 2 vuxna barn och 4 
underbara barnbarn. Bor i Lidköping, Jag är syn- och hörselskadad, har 
hörapparater och ledarhund. På äldre dar har jag gått flera år för att lära 
mig teckenspråk, men tycker det är svårt, jag är dålig på tsp, men kan 
bokstavera mig fram. Däremot älskar jag haptiska signaler. Tränar även 
punktskrift. 
 
Jag är pensionär sedan drygt ett år efter att varit anställd som kanslist i 
18 år för FSDB Väst och FSDB Jönköping. Jag har arbetat med 
planering och uppbyggnad av ett dövblindteam i Västra Götaland och 
jobbar hela tiden med att förbättra dövblindteamet. Har även i region 
Jönköping och region Halland varit med och startat mindre dövblindteam. 
Har jobbat aktivt med tolkfrågor i alla regionerna. 
 
Jag har även arbetat i FSDB Riks stadgekommitté, tolkprojekt och LSS-
projekt och deltagit i NKCDB:s projektgrupp att ta fram material för 
utbildning av personal som träffar personer med dövblindhet. 
 



 
 

Mina intressen är föreningsarbete och mitt mål är att alla regioner ska ha 
ett dövblindteam och en fungerande tolkverksamhet och LSS, vilket är 
det viktigaste för att vi ska få rätt hjälp och kunna vara delaktiga i 
samhället. 
 

Bert Liljeholm Brännström 
Jag heter Bert Liljeholm Brännström, syntolkning - persontecken ”stolt” 
59 år i år. Är änkling sedan somras. Jag är västerbottning men bosatt i 
Göteborg sedan 26 år. 
 
Intressen: kolonistugan, katten Eskil, upplevelser, utflykter, resor, kultur, 
konst, teater, studera, böcker, läsa även social, föreningsliv  
 
Vad vill jag göra i FSDB som ledamot? Jo, jag vill arbeta för att bryta 
egen isolering. Genom delta i kurser, genom upplevelser /simulering, 
resor fast inte långväga utan utflykter i närhet som exempelvis fika på ny 
plats, titta på konst, samlas i sociala nätverk, även på distans. 
 
Helen Norsten 
Det är en ära att få kandidera till FSDB riks styrelse. Jag ska ta och 
berätta lite om mig och vad jag vill jobba med om jag blir invald. 
 
Jag är 40-årig äkta norrländska, uppvuxen i en liten by, Drängsmark, 2,5 
mil norr om Skellefteå, mina föräldrar fortfarande kvar så det blir en tripp 
dit då och då. Jag bor i i Umeå sedan 14 år tillbaka. Till vardags jobbar 
jag som ekonomiassistent på 75 % hos ett stort företag inom 
utbildningsområde som driver många skolor från förskole- uppåt till 
vuxenutbildning i hela Sverige. På fritiden tycker jag om att umgås med 
vänner, sticka, träna, vara ute i naturen och resa både inrikes och utrikes 
när tillfällen ges. Att fjällvandra om somrarna är det bästa som jag vet.  
 
För närvarande sitter jag i FSDB Västerbotten som ordförande, vi är fåtal 
medlemmar men vi försöker ha trevliga aktiviteter tillsammans. Nu är det 
en svår tid för oss alla, pga covid-19. Jag håller tummarna att det blir 
bättre snart och att vi kan träffas fysiskt igen, saknar inte minst de träffar 



 
 

som FSDB riks brukar anordna, bl a höstträffen. Jag har tidigare suttit i 
DBU styrelse och det var en roligt tid. Därför har jag saknat att sitta med 
styrelsen på riksnivå, där kan man vara med och påverka.  
 
Eftersom jag jobbar i hörande miljö så är det arbetsfrågor som 
intresserar mig dvs det är viktigt att vi dövblinda ska få möjlighet att 
jobba med det som man vill och är utbildad för. Sen är det viktigt med 
tolkfrågor, man ska kunna få tolk när man behöver oavsett om det är i 
arbetsliv (inte enbart APT, möten osv utan även fikaraster, AW, 
jobbfester som tex för sociala umgänge med arbetskamrater är viktigt för 
det skapar  trivsel på arbetsplats) och fritid. Alla ska ha lika rättigheter 
överallt i samhället.  
 
Om ni har funderingar om mig, hör gärna av er. Ta hand om er, vi ses vi 
snart antingen via digitalt eller fysiskt. 
 

Jan Nyström 
Jag heter Jan Nyström och är 50 år, jag har nyligen flyttat från Norrland 
till Romakloster nära Visby på Gotland. Jag trivs mycket bra, det är 
spännande med ett nytt liv och fin natur. Jag bor i en del av en villa och 
har bra utrymme för min hobby. Varje morgon går jag på promenad med 
min väns hund som är döv. Just nu är jag arbetslös men har genom 
Arbetsförmedlingens SISUS konsulent fått hjälp att söka flera bra jobb. 
Jag kan också tänka mig gå en utbildning, uppdatera mina tidigare 
yrkeserfarenheter. När jag flyttade till Gotland slutade jag som 
verksamhetsledare på ABF för teckenspråks vardagsverksamhet där jag 
har jobbat i många år. Jag tycker om sociala kontakter med olika 
människor, naturen och havet.  
 
Jag har USHERS syndrom typ 1 vilket betyder att jag är döv sedan 
barndomen, har synnedsättning och problem med balansen. Jag 
använder teckenspråk men när det är mörkt ute måste jag använda 
taktilt teckenspråk. Jag brukar använda dövblindtolkar. Jag har gått på 
Kristinaskolan i Härnösand och jag är stolt över mitt teckenspråk. 
 



 
 

Jag har i hela mitt liv varit aktiv med olika saker inom föreningslivet i 
Norrland och jag har varit aktiv inom dövföreningen/dövrörelsen i många 
år samt suttit i FSDB förbundsstyrelse i snart 8 år, jag har varit vice 
ordförande och är nu kassör för förbundet sedan 2 år. Jag är van vid att 
resa, det är alltid kul att träffa människor och diskutera olika lösningar 
och fatta viktiga, bra beslut. 
 
Jag brinner för FSDB:s arbete och att kämpa för rättigheter för personer 
med dövblindhet samt visa att vi med dövblindhet KAN. Idag är det ett 
tufft samhälle med många förändringar, många har drabbats illa av 
myndigheters beslut. Vi måste därför fortsätta bevaka och kämpa för 
viktiga frågor. En av mina hjärtefrågor är att se till att teknik och 
hjälpmedel är tillgängligt för alla Viktigt är också att jobba mer med digital 
kommunikation, Arbetsförmedlingen och tolkfrågor som måste förbättras 
för att FSDB medlemmarna ska ha ett bra , välmående liv. 
 

Christina Grönborg 
Christina Grönborg heter jag men kallas för Cia. Jag är en levnadsglad, 
nyfiken, spontan och livsnjutande kvinna som känner att jag inte är färdig 
än. Alltid lite på väg för att upptäcka en ny väg eller bara ligga och kolla 
molnens färd över himlen, samtidigt som nya mål skapas i sinnet. Är 4-
barns mor och farmor, före detta egenföretagare och naturälskande, mår 
bäst långt från brusande trafik. Passerat 50-strecket så farten har 
dämpats, även om jag ofta är på tur Jag har Usher 2, använder 
hörapparat. Jag har varit aktiv i FSDB sedan -95, innan dess var jag 
aktiv i dåvarande hfu, numera UH, jag var med och startade upp FSDB 
öst, där jag nu sitter med i styrelsen. Jag har också varit del av FSDB 
riks styrelse i omgångar och nu varit del av förbundsstyrelsen. 
 
Mitt liv har innehållit många livsomställningar, av varierad art och styrka, 
bl.a. dövblindheten och vad det för med sig. Men också kampen att få 
stöd i rollen som mamma. Psykisk ohälsa, både själv och i nära 
relationer har påverkat. En ständig kamp för rätt till delaktighet på lika 
villkor.  
 



 
 

Mina hjärtefrågor är rätt till delaktighet, både i vardagslivet, fritiden, men 
också arbetslivet. LSS och medlemsvård, trotsa samhällets 
begränsningar. Jag vill genom det  stärka och lyfta vår position i 
samhället  och i livet i stort, bryta utanförskap och visa att det är möjligt 
at drömma och förverkliga drömmar. Ta hand om er och varandra. 
 

Linda Eriksson 
Jag heter Linda Eriksson och är 46 år, är från Skåne, men bor sedan 90-
talet i Örebro. Jag har tidigare jobbat som lärare på teckenspråkstolk- 
och dövblindtolkutbildningen och arbetar numera 75 % som pedagog vid 
Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb. Jag har grav syn- 
och hörselnedsättning sedan jag var liten. Jag har svenska som 
modersmål, men numera kommunicerar jag med taktilt teckenspråk. 
 
Jag har varit medlem i FSDB i drygt 30 år. Jag har varit DBU:s 
ordförande 1994-2002 och jag har suttit i FSDB:s riksstyrelse 2002-2004 
och 2007-2021. Jag var med och bildade FSDB Skåne, där jag blev vald 
till den första valberedningen, utan att veta vad valberedningens uppdrag 
var. Senare var jag också med och bildade FSDB Örebro-Värmland, där 
jag har varit sekreterare 1996-2011. Under några år var jag kassör 
utanför styrelsen, men 2019 blev jag återigen ledamot i styrelsen. Jag 
har också suttit i Shias/MyRights styrelse 2003-2013. 
 
I FSDB:s förbundsstyrelse vill jag arbeta vidare med den pågående 
organisationsförändringen. Mitt mål är att FSDB ska bli bättre och 
starkare, men också synas och höras mer både för medlemmarna och 
utåt i samhället. En viktig fråga för mig är att alla medlemmar ska känna 
sig välkomna till FSDB, kunna bidra med något och känna att de får 
något tillbaka från FSDB. Jag vill också arbeta intressepolitiskt med 
mänskliga rättigheter för personer med dövblindhet, t.ex. tolktjänst, LSS-
insatser, habilitering/rehabilitering och hjälpmedel. Dessutom vill jag 
arbeta med att utveckla FSDB:s samarbete med andra – både nationellt 
och internationellt. 



 
 

FSDB kongress 2021:  Underlag till punkt 18 
 
Behandling av 3 motioner 
 
Motion 1 
Stadgeändring av § 7 Valberedning i bilagan 
 
I de gemensamma riktlinjerna från FSDB till de Regionala föreningarna 
står det vid § 7 
 
§ 7 Valberedning 
Årsmötet väljer en valberedning. Valberedningen ska bestå av X 
ledamöter, samtliga röstberättigade medlemmar. Årsmötet utser en 
sammankallande. 
 
FSDB Väst har svårt att finna röstberättigade medlemmar att åta sig 
uppdraget som valberedare och har hört att flera föreningar även har 
detta problem. En del små föreningar hittar ibland ingen röstberättigad 
medlem som kan åta sig att sitta i valberedningen. En valberedning är ett 
viktigt uppdrag.  
 
Så därför föreslår styrelsen i FSDB Väst 
• att ändra texten till ”Valberedningen ska bestå av minst 2 ledamöter, 

varav 1 sammankallande”.  

 
Göteborg den 20 februari 2021 
 
Styrelsen i FSDB Väst 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
Att motionen är besvarad  
 
Motivering:  
Förbundsstyrelsen tycker att det är ett bra förslag, men vill behålla ”antal 
X ledamöter.” Anledningen är t.ex. att det finns små regionala föreningar 
som bara har en person i valberedningen.  
I punkten 19 B föreslår förbundsstyrelsen en stadgeändring av § 7 
valberedning i bilagan som gäller regionala föreningar och sektioner. 



 
 

Motion 2 
Förslag om insamlingsverksamhet 
 
Motion till FSDB:s Kongress 21 – 23 maj 2021 
 
FSDB har som syfte och mål att genom intressepolitiskt påverkansarbete 
och social verksamhet skapa förutsättningar för ett bra liv för personer 
med syn-hörselskada/dövblindhet så att de ska kunna uppleva 
delaktighet och tillgänglighet i samhället.  
 
Förr fick sociala organisationer, funktionshindersorganisationer, 
fackrörelsen, nykterhetsrörelsen, politiska organisationer in ekonomiska 
medel till sin verksamhet genom olika former av insamlingar. Medel kom 
oftast från välbärgade, rika och givmilda personer som hade ett socialt 
engagemang och patos för att bidra och hjälpa och därigenom göra 
tillvaron mer dräglig för nödställda och behövande.  
Denna form av insamling med inslag av ”tiggeri” försvann alltmer på 60- 
och 70-talet då samhället gick in och skapade ekonomiska och 
personella resurser för utsatta grupper, däribland som det hette då - 
”handikappade”.  
Nu har pendeln slagit tillbaka när samhället pga. minskade resurser, 
snävare restriktioner och tillämpningar mer och mer dragit ner på 
insatser för bland annat personer med funktionsnedsättningar och som 
drabbar syn-hörselskadade/dövblinda hårt. 
Många organisationer som arbetar med social utsatthet som Rädda 
barnen, Röda Korset, sjukdomar som Cancerfonden, Riksförbundet 
Hjärt-Lung och funktionshindersrörelsen som RBU, SRF och HRF har 
tagit upp och fräschat upp insamlingsverksamheten som en betydelsefull 
del i arbetet att skapa möjligheter och resurser för sina medlemmar och 
för alla som tillhör den specifika målgruppen för organisationen.  
 
Min avsikt med denna motion är att föreslå att FSDB också ska haka på 
denna trend att genom en modern och attraktiv insamlingsverksamhet få 
in ekonomiska medel till sin egen verksamhet med de mål som angavs i 
början av motionen att bedriva intressepolitiskt påverkansarbete och 
social verksamhet för sina medlemmar och för hela gruppen syn-
hörselskadade/dövblinda personer.  
Förhoppningsvis skulle FSDB kunna stärka sin ekonomi och inte enbart 
förlita sig på statsbidrag, medlemsavgifter samt de enskilda bidrag och 
gåvor som kommer in i relativt liten omfattning.  
En aktiv insamlingsverksamhet kombinerat med aktuell information om 
FSDB skulle kunna väcka ett intresse och nyfikenhet hos allmänheten 



 
 

och därigenom bidra till en ökad kunskap om gruppen syn-
hörselskadade/dövblinda.  
Det krävs resurser såväl ekonomiska som personella att ta fram policy 
för en insamlingsstrategi och att finna vägar till bra insamlingsforum. Jag 
tror dock att FSDB inte behöver uppfinna hjulet på nytt hela vägen utan 
kan titta på hur andra organisationer har gjort och genom samarbete 
finna nya vägar för att få igång en bra och fungerande 
insamlingsverksamhet. 
 
Jag yrkar att FSDB:s Kongress 2021 skall bifalla denna motion att 
undersöka möjligheter att skapa en modern insamlingsverksamhet som 
kan komma FSDB och hela gruppen syn-hörselskadade/dövblinda till 
godo. 
 
Lund 2021-02-20 
 
Monika Steorn 
Enskild medlem tillhörande FSDB Skåne 
 
Kontaktuppgifter:  
E-post Monika.Steorn@telia.com   
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
Att bifalla motionen 
 
Motivering:  
Förbundsstyrelsen tycker att det är ett bra förslag och att det behöver 
undersökas vilka möjligheter det finns för FSDB att ha en 
insamlingsverksamhet för att stärka FSDB:s ekonomiska självständighet. 
 



 
 

Motion 3 
Att prioritera LSS 
 

FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda ska arbeta med frågan för att fler 
hisus  ska få ledsagning genom LSS. Den som får ledsagning genom 
LSS har bättre möjligheter och högre kvalité. Dessutom är det 
kostnadsfritt. På senare år blir det allt svårare att få ledsagning genom 
LSS för perosner med synnedsättning-Hörselsättning. Beslut om LSS 
fattas på kommunalnivå så FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda har 
möjligheter att påverka makthavare i sin närhet för att nå förändring. 
Därför tycker jag det är viktigt att  börjar agera i denna fråga! 
Jag föreslår att årsmötet beslutar: 
Att prioritera LSS som en påverkansfråga under 2021. 
 /Barsam Zakeri  
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
Att motionen är besvarad 
 
Motivering:  
Förbundet Sveriges Dövblinda har i flera år prioriterat LSS. 
Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022–2024, ska FSDB 
fortsätta prioritera LSS med andra liknade stödinsatser.  
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 19 A 
Förslag till stadgeändringar  
 
Nuvarande text: 
§ 2.1 Röstberättigad medlem  
En person med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan bli 
röstberättigad medlem i den regionala föreningen där han eller hon är 
folkbokförd. 
En person som är nära anhörig och företräder en person med 
dövblindhet enligt definitionen i §1.2 som inte kan föra sin egen talan kan 
också bli röstberättigad medlem i den regionala föreningen där han eller 
hon är folkbokförd. Ansökan om medlemskap prövas av den regionala 
föreningens styrelse, av Föräldrarådets styrelse eller av DBU:s styrelse. 
 
Förslag till ny text:  
§ 2.1 Röstberättigad medlem  
En person med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan bli 
röstberättigad medlem i den regionala föreningen där han eller hon är 
folkbokförd. 
En person som är nära anhörig och företräder en person med 
dövblindhet enligt definitionen i §1.2 som inte kan föra sin egen talan kan 
också bli röstberättigad medlem i den regionala föreningen där han eller 
hon är folkbokförd. Ansökan om medlemskap prövas av den regionala 
föreningens styrelse ”eller” av Föräldrarådets styrelse. 
 
Nuvarande text: 
§5.3.3 Barn- och ungdomssektion, DBU 
Barn- och ungdomssektionen, Dövblind Ungdom inom FSDB handlägger 
frågor som rör alla barn och ungdomar med dövblindhet och ordnar 
verksamhet för dessa. 
 
Förslag till ny text:  
Att ta bort paragrafen Barn- och ungdomssektion. 
Paragrafen 5.3.4 Familjesektion blir nya §5.3.3  
§”5.3.3” Familjesektion  
Familjesektionen inom FSDB handlägger frågor som rör alla föräldrar 
med dövblindhet och deras familjer och ordnar verksamhet för dessa.  
 
Förslag till ny paragraf: 
”§ 5.4 Anslutna organisationer 
 
§ 5.4.1 Allmänt 



 
 

Andra riksomfattande organisationer av personer med dövblindhet 
eller som arbetar för personer med dövblindhet  kan ansöka om att 
bli anslutna till FSDB. 
Beslut om anslutning fattas av FSDB:s kongress.” 
 
Nuvarande text: 
§ 6.1 Ordinarie kongress  
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder 
vart tredje år. Ordinarie kongress ska genomföras senast juni månads 
utgång, på plats och tid som förbundsstyrelsen beslutar. Kongressen 
består av valda ombud  för de regionala föreningarna och sektionerna, 
samt förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. 
 
Förslag till ny text:  
§ 6.1 Ordinarie kongress  
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder 
vart tredje år. Ordinarie kongress ska genomföras senast juni månads 
utgång, på plats och tid som förbundsstyrelsen beslutar. Kongressen 
består av valda ombud för regionala föreningar, sektioner, ”och 
anslutna organisationer” samt förbundsstyrelse, revisorer och 
valberedning. 
 
Nuvarande text:  
§ 6.3 Ombud  
Varje regional förening ska i grunden ha två  (2) ombud. Regionala 
föreningar med 25 eller fler röstberättigade medlemmar ska ha tre (3) 
ombud och regionala föreningar med 50 eller fler röstberättigade 
medlemmar ska ha fyra (4) ombud. Regionala föreningar med 75 eller 
fler röstberättigade medlemmar ska ha fem (5) ombud. Varje sektion ska 
ha två (2) ombud. 
 
Förbundsstyrelsen meddelar antal ombud för varje regional förening med 
utgångspunkt från antal röstberättigade medlemmar den 31 december 
föregående år. Ombud ska vara röstberättigad medlem i den regionala 
föreningen eller sektionen. Ombud får inte vara förtroendevald på 
förbundsnivå. För ombud ska det finnas ersättare.  
 
Förslag till ny text: 
§ 6.3 ombud 
Varje regional förening ska i grunden ha två  (2) ombud. Regionala 
föreningar med 25 eller fler röstberättigade medlemmar ska ha tre (3) 
ombud och regionala föreningar med 50 eller fler röstberättigade 
medlemmar ska ha fyra (4) ombud. Regionala föreningar med 75 eller 



 
 

fler röstberättigade medlemmar ska ha fem (5) ombud. Varje sektion 
”och ansluten organisation” ska ha två (2) ombud. 
Förbundsstyrelsen meddelar antal ombud för varje regional förening med 
utgångspunkt från antal röstberättigade medlemmar den 31 december 
föregående år. Ombud ska vara röstberättigad medlem i den regionala 
föreningen, sektionen ”eller anslutna organisationen”. Ombud får inte 
vara förtroendevald på förbundsnivå. För ombud ska det finnas ersättare.  
 
Nuvarande text: 
§ 6.4 kallelse och handlingar  
Kallelse till ordinarie kongress sker genom brev till de regionala 
föreningarna, sektionerna, revisorer och valberedning senast sex 
månader före kongressdatum och senast en månad före extra kongress. 
Kongresshandlingar ska skickas ut senast sex veckor före ordinarie 
kongress och två veckor före extra kongress. Information ska införas i 
förbundstidningen. 
 
Förslag till ny text: 
§ 6.4 Kallelse och handlingar 
Kallelse till ordinarie kongress ”skickas” till regionala föreningar, 
sektioner,” anslutna organisationer,” revisorer och valberedning 
senast sex månader före kongressdatum och senast en månad före 
extra kongress. Kongresshandlingar ska skickas ut senast sex veckor 
före ordinarie kongress och två veckor före extra kongress. Information 
ska införas i förbundstidningen. 
  
Nuvarande text: 
§ 6.5 Yttrande- förslags- och rösträtt  
De regionala föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, revisorer samt 
ombud för FSDB:s sektioner har yttrande- och förslagsrätt under 
kongressförhandlingarna. Endast de regionala föreningarnas och 
sektionernas ombud har rösträtt. 
En ledamot av förbundsstyrelsen får inte leda förhandlingarna vid beslut 
om ansvarsfrihet eller vid ärenden som gäller styrelsens förvaltning. 
 
Förslag till ny text: 
§ 6.5 Yttrande- förslags- och rösträtt 
De regionala föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, revisorer, ombud 
för FSDB:s sektioner ”samt ombud för anslutna organisationer” har 
yttrande- och förslagsrätt under kongressförhandlingarna. Endast 
regionala föreningars ”ombud”, sektioners ombud ”och ombud för 
anslutna organisationer av personer med dövblindhet” har rösträtt. 



 
 

En ledamot av förbundsstyrelsen får inte leda förhandlingarna vid beslut 
om ansvarsfrihet eller vid ärenden som gäller styrelsens förvaltning. 
 
Nuvarande text: 
§ 6.6 Dagordning vid ordinarie kongress  
Följande punkter ska ingå: 

- Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för den gångna 
kongressperioden  

- - Förbundsstyrelsens årsredovisning för den gångna 
kongressperioden  

- - Revisorernas berättelse för den gångna kongressperioden  

- - Fastställande av resultat- och balansräkning för den gångna 
kongressperioden 

- - Frågan oansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för den 
gångna kongressperioden  

- - Behandling av Motioner  

- - Beslut om ersättning till förbundsstyrelse, valberedning och 
arbetsgrupper  

- - Val av förbundsstyrelse  

- A) fastställande av nomineringslista  

- B) förbundsordförande, två år 

- C) tre ledamöter , fyra år  

- - val av två ordinarie revisorer och två suppleanter för två år  

- - val av valberedning  

- -Fastställande av medlemsavgift till förbundet på två år  

- -Fastställande av verksamhets- och budgetplan för kommande 
kongressperiod 

  
Förslag till ny text: 
§ 6.6 Dagordning vid ordinarie kongress  
Följande punkter ska ingå: 

- Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för den gångna 
kongressperioden  



 
 

- - Förbundsstyrelsens årsredovisning för den gångna 
kongressperioden  

- - Revisorernas berättelse för den gångna kongressperioden  

- - Fastställande av resultat- och balansräkning för den gångna 
kongressperioden 

- - Frågan oansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för den 
gångna kongressperioden  

- - Behandling av Motioner  

- - Beslut om ersättning till förbundsstyrelse, valberedning och 
arbetsgrupper  

- - Val av förbundsstyrelse  

- A) fastställande av nomineringslista  

- B) förbundsordförande, ”tre” år 

- C) ”Sex” ledamöter, ”tre” år  

- - val av två ordinarie revisorer och två suppleanter ”, tre” år  

- - val av valberedning ”, tre år” 

- -Fastställande av medlemsavgift till förbundet på ”tre” år  

- .-Fastställande av verksamhets- och budgetplan för kommande 
kongressperiod  

 
Nuvarande text:  
§ 6.7 motioner  
Motionsrätt har röstberättigad medlem, de regionala föreningarna samt 
sektionernas styrelser. 
Motioner till kongressen ska skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast tre månader före kongressen.  Förbundsstyrelsen framlägger 
förslagen till kongressen tillsammans med eget yttrande. 
 
Förslag till ny text: 
§ 6.7 motioner  
Motionsrätt har röstberättigad medlem, regionala föreningar, sektioner 
”och anslutna organisationer”. 



 
 

Motioner till kongressen ska skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast tre månader före kongressen.  Förbundsstyrelsen framlägger 
förslagen till kongressen tillsammans med eget yttrande 
 
Nuvarande text: 
§ 8.4 Adjungering  
Varje sektion inom FSDB har rätt att utse en adjungerad representant till 
FSDB:s styrelse. Denna har yttrande: och förslagsrätt men inte rösträtt i 
styrelsen. 
 
Förslag till ny text: 
§ 8.4 Adjungering  
Varje sektion inom FSDB ”och varje ansluten organisation” har rätt att 
utse en adjungerad representant till FSDB:s styrelse. Denna har 
yttrande: och förslagsrätt men inte rösträtt i styrelsen. 
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 19 B 
Förslag till stadgeändringar i bilagan år 2022 
 
Nuvarande text: 
Bilaga § 7 Valberedning 
Årsmötet väljer en valberedning. Valberedningen ska bestå av X 
ledamöter, samtliga röstberättigade medlemmar. Årsmötet utser en 
sammankallande.  

 
Förslag till ny text: 
Bilaga § 7 Valberedning 
Årsmötet väljer en valberedning. Valberedningen ska bestå av X antal 
ledamöter. Årsmötet utser en sammankallande.  
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 20 
 
DBU:s ansökan – Bli en ansluten organisation till FSDB 
 
Dövblind Barn och Ungdom - DBU (organisationsnummer - 802530-
9710) är numera en egen organisation och inte längre en sektion inom 
FSDB. För att behålla ett så nära samarbete som möjligt med FSDB vill 
DBU därför ansöka om att bli en ansluten organisation till FSDB. 
 
 
Stockholm den 10 mars 2021 
DBU-styrelsen  
 
Kongressen föreslås besluta: 
Att godkänna DBU:s ansökan om att bli en ansluten organisation till 
FSDB. 
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 21 
 
Beslut om ersättningar 
 

FSDB:s förbundsstyrelse föreslår att kongressen beslutar om 

ersättningar, enligt följande: 

 

- 0,76 x prisbasbelopp till förbundsordförande 

 

- 400 kr per dag vid deltagande i styrelsemöten och AU-möten. 

  

- 400 kr per dag vid representation inom intressepolitiskt arbete. Det ska 

sanktioneras av styrelsen och betalas ut efter en skriftlig rapport till 

styrelsen. 

Om ersättning ges av mötesanordnare, ska inte ersättning betalas ut av 

FSDB. 

 

- För valberedningen beslutar förbundsstyrelsen om ersättning. 

 

- För deltagande i arbetsgrupper utgår normalt ingen ersättning, men 

förbundsstyrelsen har rätt att besluta om ersättning i specifika fall. 

 

- Ersättning för styrkt faktisk förlorad arbetsförtjänst för deltagande i 

styrelsemöten och uppdrag som är sanktionerat av styrelsen. 

 

Ersättningarna gäller för FSDB, Föräldrarådet och Familjesektionen. 
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 22 A-B 
 
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2021 - 2024 
A. Förbundsordörande för tre år: 
Klas Nelfelt, nyval 
 
B. Sex styrelseledamöter för tre år: 
Berit Jildenhed, nyval  
Bert Liljeholm Brännström, nyval 
Helen Norsten, nyval 
Jan Nyström, omval 
Christina Grönborg, omval 
Linda Eriksson, omval 
 
Övrig, motkandidat till styrelseledamot 
Angelique Qviberg, nyval 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 23 A-B 
 
Val av två ordinarie revisorer och två ersättare för två år 
 
Valberedningens förslag: 
 
A Två ordinarie revisorer, för tre år: 
Johan Engdal och Pontus Degsell 
 
B Två ersättare, för tre år: 
Micael Christensson och Sten-Owe Bjelvestad 
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 25 
 
Fastställande av medlemsavgifter  
till förbundet 
 
FSDB:s förbundsstyrelse föreslår att kongressen beslutar om 

oförändrade medlemsavgifter, enligt följande: 

 

- För år 2022 ska medlemsavgiften vara 150 kr per person (för 
röstberättigade och stödjande medlemmar). Avgiften till förbundet (eller 
till DBU eller Föräldrarådet) ska vara 50 kronor och avgiften till den 
regionala föreningen 100 kronor.  
 

- För år 2023 ska medlemsavgiften vara 150 kr per person (för 
röstberättigade och stödjande medlemmar). Avgiften till förbundet (eller 
till DBU eller Föräldrarådet) ska vara 50 kronor och avgiften till den 
regionala föreningen 100 kronor.  
 
- För år 2024 ska medlemsavgiften vara 150 kr per person (för 
röstberättigade och stödjande medlemmar). Avgiften till förbundet (eller 
till DBU eller Föräldrarådet) ska vara 50 kronor och avgiften till den 
regionala föreningen 100 kronor.  
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 26 
 
Fastställande av avgift för kongressombud år 2024  
 
FSDB:s förbundsstyrelse föreslår att kongressen beslutar om avgift enligt 

följande: 

 

- Att år 2024 betalar samtliga regionala föreningar, sektioner och 

anslutna organisationer en avgift på 1 000 kr per ombud. Om någon 

regional förening eller sektion behöver ekonomiskt stöd med avgiften, 

går det bra att kontakta förbundsstyrelsen.  
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 27 A 
FSDB:s Verksamhetsplan 2022–2024 
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, är en riksomfattande 
intresseorganisation av personer med dövblindhet. FSDB kämpar för 
rättigheter för personer med dövblindhet och för att samhället ska 
tillgodose dessa personers särskilda behov. 
 
I FSDB:s stadgar står att FSDB:s högsta beslutande organ är 
kongressen. Kongressen beslutar om denna verksamhetsplan. Mellan 
två kongresser beslutar förbundsstyrelsen hur FSDB ska arbeta med det 
som står i verksamhetsplanen. 
 
Denna verksamhetsplan har tre olika delar:  

• Värdegrund 

• Intressepolitik 

• Organisation 



 
 

Värdegrund  
 
FSDB arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och 
självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i 
samhället.  
 
FSDB arbetar utifrån den nordiska definitionen av dövblindhet som säger 
att dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där 
graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att 
kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till 
omgivningen, specifika funktionshinder.  
 
Några personer med dövblindhet har medfödd dövblindhet - d.v.s. att de 
har kombinerad syn- och hörselnedsättning redan vid födelsen eller att 
de har fått kombinerad syn- och hörselnedsättning mycket tidigt i livet. 
Andra personer med dövblindhet har förvärvad dövblindhet - d.v.s. att de 
har fått kombinerad syn- och hörselnedsättning någon gång under 
barndomsåren, ungdomstiden eller vuxenlivet. Många äldre personer har 
också åldersrelaterad kombinerad syn- och hörselnedsättning – d.v.s. att 
de har fått kombinerad syn- och hörselnedsättning som äldre. Många 
personer med dövblindhet har dessutom ytterligare 
funktionsnedsättningar.  
 
Dövblindhet begränsar, i varierande grad, möjligheten till aktiviteter och 
inskränker full delaktighet i samhället. Socialt liv, kommunikation, tillgång 
till information, rumslig orientering och förmågan att röra sig fritt och 
säkert påverkas. Många personer med dövblindhet är också mycket 
isolerade och har problem med både fysisk och psykisk hälsa. FSDB 
arbetar därför också för att bryta den isolering som kan följa av 
dövblindhet och för att möjliggöra god hälsa.  
 
FSDB arbetar utifrån att alla människor har lika värde. Personer med 
dövblindhet har också lika värde – oavsett medfödd dövblindhet, 
förvärvad dövblindhet eller åldersrelaterad kombinerad syn- och 
hörselnedsättning, talspråk eller teckenspråk, ytterligare 



 
 

funktionsnedsättningar, ålder, kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, 
religion, politiska åsikter eller något annat. 
 
FSDB arbetar dessutom utifrån FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Denna konvention är till för att 
främja, skydda och säkerställa respekten för mänskliga rättigheter för 
alla personer med funktionsnedsättning – även personer med 
dövblindhet. I denna konvention står också att alla personer med 
funktionsnedsättning har resurser och kan bidra på olika sätt till andra 
människor och till samhället. Även personer med dövblindhet har 
resurser och kan bidra på olika sätt till andra människor och till 
samhället. Men för att personer med dövblindhet ska kunna använda 
sina resurser och bidra måste samhället tillhandahålla specifikt stöd och 
service. 
 
FSDB vill med denna värdegrund betona att personer med dövblindhet 
har särskilda behov som måste tillgodoses för att dessa personer ska 
kunna uppnå full delaktighet, jämlikhet, självständighet och 
självbestämmande på alla områden i samhället. 



 
 

Intressepolitik 
 
FSDB arbetar med intressepolitiska frågor för att på lång sikt uppnå full 
delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för 
personer med dövblindhet på alla områden i samhället. 
 
För att uppnå detta måste personer med dövblindhet få rätt till socialt liv, 
få rätt till att kommunicera, få rätt till att ta del av information, få rätt till att 
röra sig fritt och säkert samt få rätt till god hälsa – både fysisk och 
psykisk.  
 
Idag är samhället inte fullt tillgängligt för personer med dövblindhet. 
Deras möjligheter att uppnå sina rättigheter utifrån sina särskilda behov 
är begränsade. Lagar och regler i samhället är inte anpassade efter 
deras särskilda behov. Beslut varierar hos olika myndigheter. Beslut är 
ofta godtyckliga. Tjänstemän och politiker ser inte helheten i ett 
livsperspektiv. Då kan de heller inte förstå, bedöma, besluta och lösa det 
personer med dövblindhet behöver för att hela deras tillvaro ska fungera 
både i enskilda personers vardag och i samhället - både nu och i 
framtiden. 
 
FSDB prioriterar de mest viktiga och aktuella intressepolitiska frågorna 
för att påverka tjänstemän och politiker att fatta bättre underbyggda och 
insiktsfulla beslut. 
 
År 2022 – 2024 prioriterar FSDB framförallt tre intressepolitiska frågor: 
 
LSS-insatser och andra liknande insatser 
LSS-insatser och andra liknande insatser är en förutsättning för många 
personer med dövblindhet för att de ska kunna fungera och vara 
delaktiga, jämlika, självständiga och självbestämmande i samhället. 
Bland annat för att de ska kunna ha ett socialt liv, kunna kommunicera, 
kunna ta del av information, kunna röra sig fritt och säkert, kunna få och 
behålla god hälsa, kunna klara av vardagssysslor både i och utanför 
hemmet samt kunna ha en aktiv fritid. 
 
Idag är lagstiftningen, som reglerar LSS-insatser och andra liknande 
insatser kraftigt försvagad. Beslut i förvaltningsdomstolen har lett till 
praxis som inte motsvarar intentionen med LSS. Beslutsfattare på både 



 
 

statlig och kommunal nivå har också gett direktiv att minska kostnaderna 
för LSS. Detta har lett till att både Försäkringskassan och kommunerna 
ifrågasätter vilka behov och rättigheter personer med dövblindhet har. 
Gland annat ifrågasätts behovet och rättigheten att använda teckenspråk 
och få insatser av teckenspråkig personal och i teckenspråkiga miljöer. 
Flera personer med dövblindhet får idag också insatser enligt 
Socialtjänstlagen, SoL. Många kommuner tar betalt för insatser enligt 
SoL. Detta skapar ekonomiska hinder, leder till ytterligare isolering och 
riskerar att öka både den fysiska och psykiska ohälsan hos personer 
med dövblindhet. De måste kanske avstå från insatser, som de 
egentligen behöver, för att de tvingas betala för att till exempel gå en 
promenad och anser att de inte har råd att göra det. 
Dessutom saknar nästan alla handläggare kunskaper om vad 
dövblindhet är och vilka konsekvenser och särskilda behov som 
dövblindhet ofta leder till.  
 
FSDB ska arbeta för: 
 
- att personer med dövblindhet ska få rätt till LSS-insatser eller 

andra liknande insatser utifrån sina särskilda behov utan att bli 
ifrågasatta. 
 

- att personer med dövblindhet ska få rätt till LSS-insatser eller 
andra liknande insatser oberoende av vilken kommun de bor i. 
 

- att teckenspråkiga personer med dövblindhet ska få rätt till LSS-
insatser eller andra liknande insatser av teckenspråkig personal 
och i teckenspråkig miljö. 
 

- att taktil kommunikation (inkl. taktilt teckenspråk) ska vara ett 
grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. 
 

- att både Försäkringskassans och kommunernas handläggare ska 
känna till vad dövblindhet är och veta vilka konsekvenser och 
särskilda behov som dövblindhet ofta leder till. 
 

- att lagstiftningen ska stärkas till fördel för personer med 
dövblindhet. 

 
 
Tolktjänst 
Dövblindtolkning är en förutsättning för många personer med dövblindhet 
för att de ska kunna fungera och vara delaktiga, jämlika, självständiga 



 
 

och självbestämmande i samhället. Bland annat i sina familjer, med sina 
vänner, för att få utbildning, på sina arbetsplatser, på fritiden och i 
föreningslivet. 
 
FSDB:s definition av dövblindtolkning säger att dövblindtolkning är 
förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. 
Detta sker genom tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. 
Dövblindtolkning ges med olika tolkmetoder, bland annat taktil tolkning, 
avståndstolkning, centraltolkning, tydligt tal och skrivtolkning. 
Socialhaptiska signaler är ett komplement till alla tolkmetoder för att till 
exempel ge feedback och bekräftelse, uttrycka känslor och 
sinnesstämningar eller beskriva miljön. 
 
Idag finns det flera huvudmän för tolktjänsten och för vissa tolkuppdrag 
finns det ingen huvudman alls som vill ta ansvar. Flera tolkcentraler och 
andra huvudmän för tolktjänsten följer inte definitionen av 
dövblindtolkning. Gränsdragningen mellan att få dövblindtolkning och att 
få bara ledsagning är fortfarande mycket oklar. Det varierar mellan olika 
regioner i vilka situationer personer med dövblindhet får tolk eller inte. 
Även kvaliteten på dövblindtolkningen varierar mycket. Idag utbildas 
också för få tolkar, eftersom tolkyrket inte är tillräckligt attraktivt. 
 
Under coronapandemin har tolkcentralerna i flera regioner inte varit 
flexibla för att hitta lösningar som kan fungera för tolkanvändare med 
dövblindhet. Vissa tolkcentraler har också brustit i sitt uppdrag att 
erbjuda dövblindtolkning till vissa tolkuppdrag. Till exempel har några 
personer med dövblindhet inte fått tolkar till FSDB:s distansaktiviteter. 
Detta har ökat skillnader och orättvisor mellan olika regioner och lett till 
en mer isolerad vardag för vissa personer med dövblindhet som är 
beroende av tolktjänsten. 
 
Coronapandemin har också lett till att personer med dövblindhet 
beställer mer skrivtolkning, eftersom det är ett sätt att få tolk på distans. 
Det finns stora behov av att skrivtolkning ska bli mer tillgänglig framförallt 
för punktskriftsläsare. Det finns också önskemål att utveckla en mer 
anpassad skrivtolkning som till exempel inkluderar syntolkning i skrift.  
 
FSDB ska arbeta för: 
 
- att det ska vara en huvudman för tolktjänsten. 

 



 
 

- att tolkcentraler och andra huvudmän för tolktjänsten ska följa 
definitionen av dövblindtolkning. 
 

- att personer med dövblindhet ska få dövblindtolkning, när de själva 
anser att de behöver det. 
 

- att kvaliteten på dövblindtolkningen ska bli bättre och vara lika bra i 
hela landet. 
 

- att tolkyrket ska bli mer attraktivt och att tolkar ska få högre status. 
 

- att skillnaderna och orättvisorna mellan olika regioner ska minska. 
 

- att förbättra skrivtolkning för tolkanvändare med dövblindhet. 
 
 
Habilitering och rehabilitering 
Habilitering och rehabilitering är en förutsättning för att personer med 
dövblindhet ska kunna fungera och vara delaktiga, jämlika, självständiga, 
självbestämmande och bidra till samhället. Bland annat för att kunna 
kommunicera, kunna ta del av information, kunna röra oss fritt och 
säkert, kunna få och behålla god hälsa, kunna klara av vardagssysslor 
både i och utanför hemmet, kunna utbilda sig, kunna få och behålla ett 
arbete samt kunna använda hjälpmedel. 
 
Idag finns habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet 
inom många verksamheter. Bland annat synverksamheten, 
hörselverksamheten, dövblindteamen, hjälpmedelsverksamheten, 
barnhabiliteringen, vuxenhabiliteringen, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Men det är mycket stora skillnader över hela landet 
både när det gäller vilken kompetens som finns inom dessa 
verksamheter och vad dessa verksamheter erbjuder till personer med 
dövblindhet. Det är också stora brister, när det gäller utbildning för att 
kunna använda hjälpmedel och få teknisk support till hjälpmedel. 
 
FSDB ska arbeta för: 
 

- att förebyggande insatser, till exempel att lära sig punktskrift, ska 
vara en del av habilitering och rehabilitering för personer med 
dövblindhet. 
 

- att olika habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för personer med 
dövblindhet ska ges vid rätt tillfällen utifrån 



 
 

livsomställningsmodellen.  
 

- att vissa habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för personer med 
dövblindhet ska vara återkommande. 
 

- att vissa habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för personer med 
dövblindhet ska finnas på nationell nivå, när regionerna inte kan 
erbjuda dem på regional nivå. 
 

- att personer med dövblindhet ska få hjälpmedel utifrån sina 
särskilda behov istället för utifrån vad varje verksamhet brukar 
erbjuda. 
 

- att utbildning för att kunna använda hjälpmedel och få teknisk 
support till hjälpmedel ska vara en del av habilitering och 
rehabilitering för personer med dövblindhet. 
 

- att det ska vara en naturlig del av habilitering och rehabilitering för 
personer med dövblindhet att få lära sig kommunicera, till exempel 
taktilt teckenspråk. 



 
 

Organisation 
 
FSDB arbetar med organisationsfrågor för att stärka och utveckla FSDB 
och för att göra medlemmarna mer delaktiga, jämlika, självständiga och 
självbestämmande inom FSDB. 
 
FSDB är en riksomfattande sammanslutning av tolv regionala föreningar, 
två sektioner och en ansluten organisation. De regionala föreningarna 
består av både röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar. 
Röstberättigade medlemmar är personer som själva har dövblindhet eller 
personer som är nära anhöriga och företräder personer med dövblindhet 
som inte kan föra sin egen talan. Stödjande medlemmar är personer som 
vill stödja FSDB:s syfte och verksamhet. 
 
Det finns många områden att stärka och utveckla inom FSDB. Men 
FSDB har inte resurser att arbeta med alla organisationsfrågor samtidigt. 
Därför måste FSDB prioritera vissa frågor. 
 
År 2022 – 2024 prioriterar FSDB framförallt följande organisationsfrågor: 
 

- att arbeta med medlemsrekrytering och för att FSDB ska bli mer 
attraktivt för blivande medlemmar. 
 

- att arbeta med medlemsvård och för att FSDB ska bli mer attraktivt 
för nuvarande medlemmar. 
 

- att uppmuntra regionala föreningar och sektioner att samarbeta 
med varandra. 
 

- att fortsätta utveckla förbundets stöd till regionala föreningar och 
sektioner. 
 

- att fortsätta utveckla förbundets intressepolitiska arbete. 
 

- att utveckla FSDB:s digitala verksamhet. 
 

- att underlätta för medlemmar att vara delaktiga digitalt.  
 

Utöver de prioriterade organisationsfrågorna ska FSDB också arbeta 
med vissa återkommande aktiviteter: 
 

- minst en nationell medlemsaktivitet, till exempel höstträff, varje år 



 
 

 
- minst ett ordförandemöte eller liknande forum för de regionala 

föreningarna, sektionerna och anslutna organisationerna, varje år 
 

- kongress 2024 
 

- löpande stöd till regionala föreningar och sektioner 
 

- löpande samarbete med anslutna organisationer 
 

- löpande information till medlemmar 
 
 



 
 

FSDB:s kongress 2021: Underlag till punkt 27 B 
Övergripande budget för 2022, 2023 
och 2024 
 
Siffrorna i budgeten är avrundade till jämna tusental kronor 
 
Intäkter: År 2022 År 2023 År 2024 
1. Statsbidrag 2400 2400 2400 
2. Löneutfyllnadsbidrag 700 700 700 
3. Deltagaravgifter 95 96 97 
4. Medlemsavgifter 50 51 52 
5. Bidrag stiftelser/fonder 1350 1450 1600 
6. Övriga intäkter 125 125 130 
7. Finansiella intäkter 250 250 250 
8. Från projekt 275 275 275 
Summa intäkter 5245 5347 5504 

    

   
 

Kostnader:   
 

1. Personal, administration, tjänster 2610 2680 2750 
2. Styrelsen 913 920 927 
3. Föreningsverksamhet 800 650 660 
4. Information/medlemstidning 500 510 520 
5. Arbetsgrupper/sektioner 464 470 479 
6. Internationellt arbete 199 199 199 
Summa kostnader 5486 5429 5535 

    

Totalsumma -241 -82 -31 

 
 
 


