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1. Inledning  
Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, är en partipolitiskt och religiöst 
obunden intresseorganisation för personer med dövblindhet. Förutom 12 
regionala föreningar består förbundet av tre sektioner, Föräldrarådet, 
Familjesektionen och Dövblind Ungdom, DBU. Förbundet bildades 13 
september 1959. 
 
FSDB ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för 
rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och 
självbestämmande för personer med dövblindhet inom alla områden i 
samhället. Vi arbetar också för att bryta den isolering som kan följa på 
grund av dövblindhet samt för att främja kontakter såväl mellan personer 
med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och personer 
utan dövblindhet. 
 
Verksamhetsplanen för FSDB beskriver hur organisationen jobbar på tre 
nivåer för att uppnå våra övergripande och prioriterade mål. Dessa 
nivåer är: 
- Enskilda medlemmar 
- Inom FSDB 
- Utåt i samhället 
 
De prioriterade målen under åren 2016 – 2017 är: 
 
- Rätt till kommunikation och information och rätt till stöd och service. 
(t.ex. tolktjänst, LSS, hjälpmedel, samhällsinformation) 
 
- Organisation och medlemskap (t.ex. att utveckla och stärka FSDB som 
organisation samt att öka antalet medlemmar). 
 
Personer med dövblindhet är en liten men utsatt grupp i samhället.  
Dövblindhet finns i alla åldrar, antalet personer med dövblindhet ökar när 
människor blir allt äldre. För att alla som har dövblindhet ska kunna vara 
fullt delaktiga i vardagen och samhället krävs dövblindspecifika insatser 
såsom hjälpmedel, dövblindtolkning och andra stödformer. Det är också 
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viktigt att personer med dövblindhet får utbildning och support i att 
använda bl.a. hjälpmedel. 
 
FSDB kommer ha en fortsatt viktig roll för att driva på utvecklingen inom 
dövblindområdet. Under 2016 har arbete pågått med översyn av 
organisationen för att bättre rusta FSDB inför framtiden. 
 

2. Ekonomi 
FSDB är en ideell, icke vinstdrivande organisation. För att kunna bedriva 
intressepolitiskt påverkansarbete och meningsfulla medlemsaktiviteter 
behövs ekonomiska medel. 
 
Socialstyrelsens statsbidrag till handikapporganisationer är FSDBs 
viktigaste inkomstkälla och finansierar kansliverksamheten vilken 
innefattar personal och administration. Statsbidraget syftar till att stötta 
handikapporganisationernas arbete, främst inom intressepolitik och 
information.   
Socialstyrelsen informerar årligen handikapporganisationerna om 
anslagen. Den 29 november meddelade Socialstyrelsen att de har fått 
uppdrag av regeringen att göra översyn av Statsbidrag till 
handikapporganisationer. Vad det kommer att innebära för FSDB är för 
tidigt att förutse men det skapar oro. 
FSDB får även bidrag från Arbetsförmedlingen (löne- och 
arbetsbiträdesbidrag) vilket är en viktig del i kansliverksamheten.  
Arvsfonden finansierade FSDB:s projekt ”Verktyg för bättre hälsa” som 
avslutades den 31 december 2016.  
FSDB får bidrag från olika fonder och stiftelser vilka går till olika 
aktiviteter som ordnas av FSDB. Dock kan inte bidragen finansiera 
kansliverksamheten.  
Under året 2015 har medlemmarna informerats om att kostnaderna för 
administrativa tjänster ökar samtidigt som få bidrag täcker dessa 
kostnader. Som ett första delsteg i översynsarbetet tog 
förbundsstyrelsen beslut den 2 december att minska kansliverksamheten 
för att uppnå budget i balans.  
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Sektionen Dövblind Ungdom, DBU, fick för år 2016 från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett betydligt lägre bidrag än 
tidigare år. 
Hösten 2016 skaffade FSDB ett SWISH-konto med nummer 
1232889384. Syfte är att enklare få in bidrag till FSDB:s olika fonder med 
olika ändamål. 
FSDB vill här rikta ett stort och varmt tack till alla de omtänksamma 
privatpersoner som under året har lämnat frivilliga gåvor till förbundet. 
Era insatser är mycket betydelsefulla och FSDB uppskattar verkligen 
stödet. För övriga bidrag som förbundet har fått under verksamhetsåret 
2016 riktas ett stort tack till följande givare:  
 

- Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade   
- MyRight (för utvecklingssamarbete i andra länder)   
- Specialpedagogiska skolmyndigheten   
- Synskadades stiftelse. 
- Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond 

 
DBU har fått bidrag från:  

- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF 
- Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade 
- Åhléns-stiftelsen 
- Bångs stiftelse 

 
 

3. Intressepolitisk verksamhet 
Det intressepolitiska arbetet är själva stommen i FSDBs verksamhet. 
Eftersom förbundet är en liten organisation med begränsade resurser är 
samverkan med andra närstående organisationer en viktig pusselbit. 
Samhällsklimatet hårdnar och utredningar av diverse viktiga frågor som 
rör personer med dövblindhet sker i högt tempo och under tidspress.  
 
Den funktionshinderpolitiska strategin som sträcker från 2011 och fram 
till 2016 har utvärderats av MFD. De skriver i sin slutrapport, 
”Utvärdering och analys av funktionshinderpolitiken 2011-2016”, att 
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utvecklingen inom de flesta politikområden har gått långsamt. Det är 
framförallt inom kultur, media, it och transport som utvecklingen har varit 
positiv. Samtidigt har processen inom områden som fysisk tillgänglighet 
och arbetsmarknad gått mycket långsamt eller helt stått stilla. Parallellt 
med sin analys av funktionshinderstrategin har MFD haft i uppdrag att ta 
fram ett nytt förslag till funktionshinderpolitik som ska gälla från 2017 och 
framåt. Strax före sommaren 2016 offentliggjordes förslaget ”En 
funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – MFDs 
förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom 
funktionshinderområdet”. I sammanfattningen kan man läsa att den nya 
funktionshinderpolitiken ska ha en starkare förankring i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030. 
MFDs förslag till ny strategi skickades ut som remiss under hösten för att 
få in synpunkter, vilket FSDB har lämnat. Under 2017 kommer 
regeringen att lämna besked hur de ställer sig till förslaget till ny 
funktionshinderpolitik. 
 
FSDB träffade under hösten MFDs tillförordnade generaldirektör Malin 
Ekman Aldén och utredaren Andreas Richter för att närmare diskutera 
MFD:s regeringsuppdrag. 
 
Almedalen 2016 
Under politikerveckan i Almedalen, Visby representerades FSDB av 
Amanda Lindberg, Linda Eriksson och Klas Nelfelt. Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb representerades av Anne 
Jalakas, Helene Engh och Monika Estenberger. Tillsammans arbetade vi 
för att göra besökare i Almedalen medvetna om att det finns människor 
som har dövblindhet och att dövblindhet är en unik funktionsnedsättning. 
 
Till vår hjälp hade vi tre vykort. På det första löd frågan ”Hur många av 
oss har dövblindhet? På framsidan är det bilder på FSDBs och Nkcdbs 
sex medverkande. På baksidan av kortet står det ”Syns inte men 
påverkar hela livet” tillsammans med en kortare text om dövblindhet 
samt hemsideadresser. På vykort nummer två står det ”En person med 
dövblindhet behöver tolkning på jobbet. Vem betalar tolken?”.Där ges 
fem alternativ och på baksidan står svaret med en förklaring inklusive 
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adressen till hemsidorna. Det tredje vykortet innehåller sant och falskt 
om medfödd/tidig dövblindhet och där ges tre påståenden. På baksidan 
av kortet står svaren med en förklaring. 
 
FSDBs huvudfråga var LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, aktuellt just nu i och med utredningen vars direktiv 
presenterades före sommaren. Flertalet seminarium i Almedalen 
handlade om LSS och de lyfte bl a upp vad lagstiftningen, som kom till 
1994, har betytt mycket för personer med funktionsnedsättning. Att 
äntligen få rätten att bestämma över sitt eget liv med hjälp av personlig 
assistans. Bengt Westerberg, dåvarande socialminister när LSS 
infördes, pratar idag varmt om LSS mervärde och de tio insatser som är 
av stor betydelse för personer som har fått beviljat LSS. 
 
Projekten ”Kännbart” och ”Verktyg för bättre hälsa” medverkade också i 
Almedalen. ”Verktyg för bättre hälsa”, riktat till hela familjen kring ett 
barn/ungdom med dövblindhet, presenterades genom ett seminarium. 
Kännbarts projektledare Torbjörn Svensson och Sarah Remgren höll ett 
seminarium som hette ”När syn och hörsel försämras”. Konstnären 
Graciela Gonzalo Sundström visade upp sin taktila konst i 
Almedalsbiblioteket. Man kunde också få uppleva en konstutställning 
med hörselkåpor och ögonbindlar på Gotlands konstmuseum. 
 
FSDB deltog också på Lika Unikas seminarium ”Har parterna ett ansvar 
för jobb till personer med funktionsnedsättning?”. Lika Unika hade ett tält 
i Almedalen med mer information från federationen och 
medlemsförbundet. FSDBs förbundsordförande Amanda Lindberg fanns 
tillgänglig där. 
 
För FSDB är Almedalen ett värdefullt verktyg för att bevara och knyta 
nya och gamla kontakter. Det är viktigt att som organisation närvara på 
olika sätt i samhällsdebatten. 
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3.1 Verksamhetsplan och utgångspunkter 
FSDB arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda. Alla 
människor är lika, olika och unika. Kombinerad syn- och 
hörselnedsättning eller dövblindhet medför specifika funktionshinder i 
relation till omgivningen, när vi inte kan förstå, inte kan hantera, inte kan 
hitta mening eller få sammanhang av vad vi ser och hör. Kongressen 
2015 antog en ny verksamhetsplan för åren 2016 - 2017. 
Verksamhetsplanen utgår från att personer med dövblindhet har 
rättigheter.  
 
”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.” Så lyder inledningen av den 
nordiska definitionen av dövblindhet, antagen vid Nordiskt ledarforum, 
juni 2016. Den finns att läsa i helhet samt ladda ned från FSDBs 
hemsida. 
 
Rätt till information och kommunikation och Rätt till stöd 
och service: 
 

3.2 Tolktjänst 
Dövblindtolkning består av tre integrerade delmoment: tolkning av vad 
som sägs, syntolkning och ledsagning. För att en person med 
dövblindhet ska kunna uppnå full delaktighet är det viktigt att 
dövblindtolkningen håller god kvalitet. 
 
Framtidens tolkutbildning på folkhögskolan 
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH har träffat FSDB, SDR, HRF och 
SDUF vid ett dialogmöte för att diskutera den framtida tolkutbildningen 
som Statskontoret 2015 lämnade rapport om. I den föreslår Statskontoret 
att minska antalet utbildningsplatser och antalet folkhögskolor som 
bedriver utbildningen för blivande teckenspråkstolkar/dövblindtolkar. 
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FSDB tog upp under mötet om vikten av god kvalité på utbildningen med 
fokus på dövblindtolkningen. 
 
Tolktjänstutredningen 
Delar av den tidigare promemoria som Tolktjänstutredningen lämnade till 
Socialdepartementet i maj 2015 har utretts internt av 
Socialdepartementet. FSDB och andra närstående hörselorganisationer 
har inte fått insyn i den interna utredningen som pågick under hösten 
2015 och våren 2016. I april 2016 offentliggjordes den interna 
utredningen i form av en promemoria ”Tolktjänst för vardagstolkning” 
som gick ut på remiss till alla organisationer. 
Promemorian innehöll bland annat: 
Förslag på ny lag om tolktjänst för vardagstolkning för döva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. 
Förslag på överenskommelse mellan landsting/regioners tolkcentraler 
och kommuner angående ledsagning för personer med dövblindhet 
 
SDR och HRF lämnade in ett gemensamt remissvar där de anser att 
utredningen har haft så stora brister, framförallt när det gäller tolkning i 
arbetslivet, att förslaget bör rivas. FSDB valde att lämna ett eget 
remissvar i frågan då flera förslag i promemorian berörde personer med 
dövblindhet. Sedan sommaren 2016 har det varit tyst från 
Socialdepartementet. Det har skett personalförändringar och beskedet 
har varit att Regeringskansliet bereder frågan vidare. 
 
Inslag i Nyhetstecken  
I slutet av året medverkade Linda Eriksson och Amanda Lindberg i ett 
nyhetsinslag i tv-programmet Nyhetstecken. Inslaget handlade om att 
FSDB Örebro-Värmlands län hade fått ställa in årets julbord på grund av 
att föreningens medlemmar hade fått avslag på sina tolkbeställningar 
från Örebro Tolkcentral. Linda Eriksson har även blivit intervjuad av P4 
Örebro i samma fråga. 
 
En gemensam ingång för vardagstolkning 
FSDB har deltagit i projekt gällande tolktjänsten (tolkprojektet) som 
Västra Götalandsregionen, i samarbete med Region Örebro län, Region 
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Skåne och Region Kronoberg, har fått i uppdrag av Socialdepartementet. 
Syftet med projektet är att se vilka möjligheter det finns inom de juridiska, 
ekonomiska, organisatoriska och praktiska förutsättningarna för att 
landstingen ska kunna samordna tolktjänsten i en gemensam IT-baserad 
ingång för beställning och administration. De administrativa kostnaderna 
ska på så sätt minskas. FSDB anser att projektet inte leder till de 
förbättringar som behövs. 
 
Distanstolkning som sker via bildförmedling (ej att förväxlas med 
Bildtelefoni.net) ska vara ett komplement till fysisk vardagstolkning. Men 
FSDB ser med oro att tolkcentraler vill ersätta vissa fysiska tolkuppdrag 
med distanstolkning mot tolkanvändares vilja. Det skulle vara förödande 
för personer med dövblindhet. Distanstolkning måste ske på brukarens 
villkor och endast om brukaren tycker att det fungerar med 
distanstolkning. 
 
Tolk i arbetslivet  
Under året har frågan om tolk i arbetslivet diskuterats i olika forum, 
exempelvis i möten med Arbetsförmedlingen som idag har ansvaret kring 
tolk i arbetslivet när det gäller fortbildning. 
FSDB anser att det är orimligt att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna 
när det gäller dövblindtolkning. Det gör att yrkesverksamma personer 
med dövblindhet ses som en dyrbar investering jämfört med att anställa 
en person som inte har tolkbehov. I det förslag till ny 
funktionshinderpolitik som MFD lämnade i slutet av 2016, fanns ett 
förslag om att fastställa ansvars- och finansieringsprincipen. Det innebär 
att varje offentlig verksamhet ska stå för sina egna kostnader även när 
det gäller tillgänglighet såsom dövblindtolkning. 
 
RTT 
Tillgången till Rikstolktjänst, RTT, är en förutsättning för att 
förtroendevalda i FSDB ska kunna bedriva intressepolitiska uppdrag på 
nationell nivå. Landstingens tolktjänst täcker inte dessa kostnader för 
hörselskadade, döva, vuxendöva och personer med dövblindhet. Sedan 
1993 finns RTT som en fristående stiftelse med ett årligt statligt anslag 
av Socialstyrelsen. Förtroendevalda på riksnivå inom SDR, HRF, FSDB, 
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VIS, DHB och ungdomsorganisationerna får använda RTT. Mo Gård har 
haft avtal med Stiftelsen för RTT för att sköta ekonomin och 
administrativt arbete. Under 2016 sade Mo Gård upp avtalet. RTT-
styrelsen bildade då en arbetsgrupp med representanter från HRF, SDR 
och FSDB och gruppen föreslog att SDR skulle ta över skötsel av 
ekonomi och administration efter Mo Gård från 1 januari 2017, vilket 
godkändes av RTT-styrelsen. FSDB tycker det är en bra lösning för att få 
bättre ekonomisk rapportering. 
 
Arlandia 
Två gånger om året deltar FSDB i Arlandia-möten. Deltagarna är FSDB, 
SDR, HRF och Talför. Talför är en förening som består av alla 
tolkcentraler från hela landet. Under året har diskussionerna bland annat 
handlat om Tolktjänstutredningen, Arbetsplatstolkning, Bildtelefoni och 
”En gemensam ingång för vardagstolkning”. 
 

3.3 Social service 
FSDB:s målsättning är att alla personer med dövblindhet ska kunna ha 
ett värdigt liv med goda livsvillkor. För att uppnå detta krävs att alla får 
sina grundläggande behov av stöd, service, omsorg och trygghet 
tillgodosedda. 
 
LSS 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en 
rättighetslag och grundtanken är att garantera goda livsvillkor för 
personer med funktionsnedsättning. Många personer med dövblindhet 
har behov av insatser inom LSS. De senaste åren har flera utredningar 
pågått kring olika insatser inom LSS. I december 2015 träffade FSDB, 
tillsammans med andra intresseorganisationer, Socialdepartementet för 
att diskutera förslag till direktiv till en utredning som skulle göra en 
översyn av hela rättighetslagen LSS. I slutet av maj 2016 kom direktiven 
för LSS-utredningen med uppdrag att göra en översyn av alla insatser 
enligt LSS och assistansersättningen. Utredningen ska vara klar 1 
oktober 2018. Den ska bland annat föreslå: 
En långsiktig hållbar och ekonomisk utveckling av personlig assistans 
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Insatserna behöver moderniseras  
Huvudmannaskapet mellan staten och kommunerna ska ses över 
 
Efter att direktiven offentliggjordes förekom skarp kritik över att 
utredningen enbart har fokus på att bryta den ekonomiska utvecklingen 
inom personlig assistans. Under 2016 har olika medier uppmärksammat 
bristerna inom LSS. Flera personer med funktionsnedsättning har fått 
avslag på sina ansökningar om olika insatser inom LSS, främst personlig 
assistans. Flera prejudikat från förvaltningsdomstolen ger avslag på olika 
insatser som inte anses vara grundläggande behov. 
 
FSDB träffade Desirée Pethrus, ansvarig utredare för LSS utredningen, i 
Almedalen och berättade kort om vilka behov personer med dövblindhet 
har av olika insatser inom LSS. Linda Eriksson träffade i november 2016, 
åter Desirée Pethrus med medarbetare, tillsammans med SDR och SRF, 
för att ta upp problematiken med LSS för personer med dövblindhet.  
 
RBU tog initiativ till en landsomfattande manifestation på internationella 
funktionshinderdagen 3 december 2016. Manifestationerna hölls på 25 
orter från Umeå i norr till Malmö i söder. 
Temat för dagen var: Assistans är frihet! 
 
Utredning om handikappersättning och vårdbidrag 
Under 2015 har Socialdepartementet utrett handikappersättning och 
vårdbidrag. Utredaren Håkan Ceder föreslog att det skulle inrättas två 
nya ersättningssystem med tillhörande nya namn: 
Merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. 
 
Förslag om merkostnadsersättning: 
Fem nivåer baserat på kostnadernas omfattning 30, 40, 50, 60 eller 70 
procent av prisbasbeloppet. 
Att konsumentverket ska ta fram en vägledning om skäliga kostnader 
 
Förslag om omvårdnadsbidrag: 
Fyra nivåer 
Båda föräldrarna ska kunna dela på bidraget. 
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Utredningen föreslog att detta skulle träda i kraft 1 januari 2017. Men det 
har ännu inte skett. 
 
FSDB besvarade remissen i februari 2016. Efter detta har inget besked 
kommit från Socialdepartementet trots att FSDB flera gånger har tagit 
kontakt och efterlyst svar i frågan. Många personer med dövblindhet har 
idag handikappersättning och det finns en oro över hur det nya 
ersättningssystemet kommer att se ut. 
 
Juridiskt stöd 
FSDB har inte resurser till en tjänst gällande personligt stöd. Men genom 
SRFs förbundsjurist Leif Jeppsson kan FSDBs medlemmar få stöd. 
Medlemmarna har möjlighet att kontakta Leif för juridisk rådgivning om 
stöd och service enligt LSS, färdtjänst, hemtjänst och 
diskrimineringsfrågor. I vissa fall kan det även gå att få hjälp med 
överklaganden. 
 

3.4 IT-frågor (IKT) 
Utgångspunkten i Sveriges IT-politik är att alla, oavsett 
funktionsförmåga, ska kunna ta del av den digitala infrastrukturen. 
Personer med funktionsnedsättning kan genom ett tillgängligt 
informationssamhälle få ökad självständighet och bättre livskvalitet. Det 
uppfylls inte enligt FSDB. Det finns många stora problem för personer 
med dövblindhet att få rätt hjälpmedel och att få utbildning/support. Att få 
stöd och utbildning skiljer sig mycket mellan landsting/regioner. IKT, 
informations- och kommunikationsteknik, är en mycket viktig del i 
habilitering och rehabilitering som personer med dövblindhet behöver 
och har rätt till för att få möjligheter att leva ett aktivt liv och vara delaktig 
i olika situationer. 
 
Samverkan med Nkcdb inom IKT 
Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor har en Expertgrupp för 
teknik och hjälpmedel. Nkcdbs uppdrag är att ge råd, stöd och support till 
landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och andra 
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aktörer som provar ut och förskriver IKT-hjälpmedel till personer med 
dövblindhet. Gruppen har kompetens kring såväl barn som vuxna, och 
om hjälpmedel som används i skolan, hemmet och på arbetsplatsen. 
Nkcdb har också kunskap om så kallad konsumentteknik det vill säga 
smarta telefoner och surfplattor. Expertgruppen leddes av Ole E 
Mortensen fram till 31 december 2016. 
Karin Jönsson tar över ansvaret att leda gruppen fr.o.m. januari 2017. 
FSDB har mycket nära samverkan med gruppen genom regelbundna 
möten och ser gruppen som en viktig funktion där kunskap samlas inom 
teknik och hjälpmedel.  
 
Nkcdb genomförde Nationell dag med temat smarta hjälpmedel i oktober 
2016. Inbjudna var bl.a. förskrivare för hjälpmedel och enhetschefer från 
hela Sverige som informerades om möjligheterna med ny teknik för 
personer med dövblindhet. FSDB delgav sin syn på hur situationen ser 
ut idag och varför det är så viktigt med support och utbildning, inkl. 
konsumtionsprodukter. FSDB är med i en arbetsgrupp som tar fram 
inspirationsmaterial IKT för personer med medfödd dövblindhet.  
 
Igelkotten 
FSDB tog över Igelkotten från Nkcdb 1 januari 2016. Igelkotten är ett 
forum för taktila teckenspråksanvändare som läser punktskrift. Syftet är 
att de ska få tips och stöd för att använda och lära sig ny teknik. Jane 
Eriksen är huvudansvarig och stöttar medverkande i forumet. 
 
Texttelefoni 
PTS upphandlar och kravställer Texttelefoni, en tjänst som förmedlar 
samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Tjänsten är kostnadsfri och 
har öppet alla dagar dygnet runt. 
FSDB deltar i ett nationellt brukarråd för tjänsten om texttelefoni. Under 
hösten 2016 har Eniro uppdaterat internetportalen där personer med 
dövblindhet, hörselskadade och döva kan ringa via internet. FSDB 
upplever att den nya portalen fungerar mycket bättre ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Under 2017 ska PTS upphandla tjänsten på 
nytt. 
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Bildtelefoni  
Bildtelefoni.net är en samhällstjänst med förmedling och distanstolkning 
av samtal via teckenspråkstolk. De som är teckenspråkiga kan ringa till 
tjänsten via sin dator eller bildtelefon. De som vill ringa till en bildtelefon 
från en taltelefon kan också använda tjänsten. PTS som upphandlar 
tjänsten. Den 1 juli 2016 tog det finska företaget Evantia Oy över driften 
efter Örebro Tolkcentral. 
 
Post och telestyrelsen, PTS 
FSDB deltar på PTS:s samråd två gånger per år. Syftet är bl.a. att 
förbättra samverkan mellan PTS och funktionshinderorganisationerna 
samt att organisationerna får ta del av PTS olika projekt och tjänster, 
t.ex. upphandling av Bild- och Texttelefoni.  
 
Portabel hörselslinga  
Post och telestyrelsen, PTS, kom med information att 700-frekvensband 
ska ändras. Det gällde framför allt Comfort Audios utrustning, förutom 
enheter som är tillverkade 2015 och framåt. FSDB kontaktade PTS och 
Phonak, som äger Comfort Audio, och påpekade de orimliga att byta ut 
enheter på kort tid och framför allt det blir stora kostnader för 
privatpersoner som inte kan få nya via Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen. FSDB lyfte upp oron att t.ex. skolor, hotell, o s v 
väljer billigare varianter som ofta innebär sämre kvalitet. Nu har PTS 
beslutat att skjuta upp ändringen ett år. Dvs fr.o.m. 1 januari 2018 
kommer inte enheter, som använder sig av 700 frekvensbandet, att 
kunna användas. 
 
MFD 
Digital plattform 
Myndigheten för delaktighet, MFD, ska skapa en digital mötesplats för 
behovsägare och samhällsaktörer med uppgift att stimulera eller utveckla 
tekniska lösningar inom området. Den ska också innehålla 
målgruppsanpassad information om aktuella utvecklingar, befintliga 
tjänster och teknik samt gällande bestämmelser inom området. FSDB 
och DBU deltog på den workshop som MFD genomförde för att hitta en 
modell för plattformen och det ledde till bl. a. att skapa innovationsrådet. 
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Innovationsrådet 
Myndigheten för delaktighet, MFD, startade ett innovationsråd under 
2016 och, förutom FSDB, ingår representanter från olika myndigheter 
och aktörer, t.ex. Arbetsförmedlingen, Post och telestyrelsen, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Myndigheten för tillgängliga medier, Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor och hörselorganisationer. Syftet med 
rådet är att skapa kommunikation och dialog mellan myndigheter och 
aktörer, för att underlätta innovativt arbete och minska kunskapsluckor 
om målgruppens behov som finns hos olika aktörer. Det positiva är att 
personer med dövblindhet är en prioriterad målgrupp.  
 

Övriga intressepolitiska frågor: 
3.5 Tillgänglighet 
FSDB strävar efter ett samhälle som ska vara tillgängligt så att personer 
med dövblindhet ska kunna vara delaktiga på lika villkor som personer 
utan dövblindhet. Samhället idag är fortfarande inte fullt tillgängligt för 
personer med dövblindhet. I diskrimineringslagstiftningen finns bristande 
tillgänglighet som en form av diskriminering sedan 1 januari 2015. 
Bristande tillgänglighet kan t.ex. innebära att en person med 
funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga 
tillgänglighetsåtgärder så att personen kommer i jämförbar situation med 
personer utan funktionsnedsättning. 
 
Kulturdepartementet skickade ut en promemoria gällande 
diskrimineringslagstiftningen som FSDB har svarat på. FSDB tycker det 
är positivt att departementet vill stärka lagstiftningen genom att ta bort 
undantaget för företag med färre än 10 anställda inom området med 
varor och tjänster. 
 
Summering av funktionshinderpolitiken från MFD  
Under åren 2011-2016 har funktionshinderpolitiken haft en övergripande 
strategi för att göra samhället mer tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning. Det har gjorts årliga uppföljningar som visar på att 
utvecklingen har gått långsamt framåt. Det är framförallt inom områdena 
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kultur, media, it och transport där MFD har sett en positiv utveckling. 
Levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är fortfarande 
sämre än befolkningen i övrigt. Utbildningsnivån är lägre hos personer 
med funktionsnedsättning, vilket kan ha en förklaring i form av bristande 
tillgänglighet då elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de 
behöver för att nå så långt som möjligt inom sin utbildning. En hög andel 
personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Där 
pekar MFD på att systemets utformning som skapar hinder, t.ex. 
ersättningssystem som inte tillåter arbetsträning eller studier på halvfart. 
Under 2016 har MFD haft i uppdrag att föreslå en ny inriktning för 
funktionshinderpolitiken 2017 och framåt. Lika Unika har funnits 
representerade i en referensgrupp. 
 

3.6 Arbetsmarknad 
FSDBs målsättning är, att alla personer med dövblindhet i arbetsför ålder 
ska ha ett arbete för att vara del i samhället. Det innefattar bl.a. en 
fungerande färdtjänst och tolk i arbetet. Situationen på arbetsmarknaden 
är fortfarande svår. Svårigheten är att finna ett meningsfullt arbete och 
en av de största svårigheterna är att flera arbetsgivare inte vill eller vågar 
anställa personer med funktionsnedsättning. Trots att det finns en rad 
olika stödinsatser från Arbetsförmedlingen, t ex arbetshjälpmedel, 
lönebidrag och arbetsbiträde. Positivt är att Arbetsförmedlingen har 
resurser till olika insatser. Men tyvärr brister kunskapen om att 
resurserna finns hos flera lokala arbetsförmedlingar, vilket gör att de 
insatser som kan underlätta för arbetstagare och arbetsgivare inte blir 
av. FSDB har påpekat, ett flertal gånger, för Arbetsförmedlingen att 
informationen till lokala kontor måste förbättras. 
 
Arbetsförmedlingens brukarråd  
FSDB deltar i Arbetsförmedlingens Rehab brukarråd två gånger per år. 
På brukarrådet tas olika frågor upp, bl. a. färdtjänst där båda parter ser 
ökade svårigheter till att få beviljad färdtjänst till och från arbetsplatsen. 
Arbetsförmedlingen ser gärna samarbete med kommunerna för att 
arbeta fram en hållbar lösning, men det är svårt. Resurser till lönestöden 
för personer med funktionsnedsättningen ska öka. Regeringskansliet ser 
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över lönestöden och syftet är att ta fram ett förtydligande av regelverket 
samt att stärka resurser till lönestöden. Information till 
Arbetsförmedlingens lokalkontor måste förbättras. 
 
Lika Unikas rapport Se förmågan 
Arbetsmarknadens parter kan göra mer! Skapa ett gemensamt forum 
mellan parterna och funktionshinderrörelsen. Avskaffa begreppet nedsatt 
arbetsförmåga. Stärk matchningen på arbetsmarknaden genom att 
meriter och erfarenheter kommer i fokus i stället för negativa etiketter på 
den som söker jobb. Det är några av förslagen som finns i rapporten ”Se 
förmågan” som Lika Unika och Arena Idé presenterade i juni 2016 med 
utredaren och förre TCO-ekonomen Jan-Erik Nyberg som författare. 
Rapporten ger en oroande bild av hur arbetsmarknadsläget ser ut för 
personer med funktionsnedsättning. I nio punkter ger rapportförfattaren 
konkreta förslag som ska bidra till ökad sysselsättning hos personer med 
funktionsnedsättning. 
 

3.7 Habilitering och rehabilitering 
FSDBs målsättning är att alla personer med dövblindhet ska få tillgång 
till en god och likvärdig habilitering och rehabilitering. Idag finns det stora 
skillnader mellan landstingen och regionerna. Rätt habiliteringsinsatser i 
rätt tid krävs för att personer med dövblindhet ska kunna leva ett så gott 
liv som möjligt. Målgruppen är ofta i behov av flera insatser. Det är då 
viktigt att professionella prioriterar vilken insats som är lämpligast att 
sätta in först. 
 
Forskning 
Tidigare har forskning om dövblindhet haft ett medicinskt perspektiv. 
Flera doktorander har publicerat artiklar och avhandlingar de senaste 
åren. Mattias Ehn forskar om de omgivningsfaktorer som påverkar den 
psykiska hälsan hos personer med dövblindhet. Han har t. ex. publicerat 
en artikel om vilken stor betydelse det innebär att ha ett arbete. 
 
Psykologen Hans Erik Frölander har skrivit en avhandling om Alströms 
syndrom. Alström syndrom är en sällsynt form av dövblindhet, endast 
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800 personer i hela världen varav 10 personer i Sverige lever med 
Alström syndrom. Han har forskat om socialt samspel och 
kommunikation för målgruppen och funnit att det är viktigt med tidiga 
insatser för att göra det möjligt för personer med Alströms syndrom att 
leva ett värdigt socialt liv. Utan vänner och bekanta ökar risken för 
isolering och försämrad livskvalité. 
 
Psykisk ohälsa 
Regeringen beslutade i mitten av december 2015 om att tillsätta en 
särskild utredare i form av en nationell samordnare med uppdrag att 
stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och 
organisationer inom området psykisk hälsa samt att verka för att arbetet 
samordnas på nationell nivå. Målet med uppdraget är att främja psykisk 
hälsa, förstärka tidiga insatser till personer som drabbas av psykisk 
ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande 
behov. Kerstin Evelius blev tilldelad uppdraget som nationell 
samordnare. FSDB medverkade vid ett dialogmöte som den nationella 
samordnaren kallade till. 
 
Grundkurs om dövblindhet 
Nkcdb ordnar med jämna mellanrum nationella grundkurser om 
dövblindhet för professionella inom landsting, regioner, kommuner och 
andra aktörer. Kurserna ger deltagarna grundläggande information om 
dövblindhet ur olika perspektiv. Nkcdb brukar i utbildningarna anlita 
personer med dövblindhet som resurs vid olika föreläsningspass. 
 
Utbildning till syn – och hörselinstruktör 
För personer som i högre ålder drabbas av syn – och/eller 
hörselnedsättning är det ofta en stor livsomställning. Med stöd från syn – 
och hörselinstruktörer kan fler människor fortsätta att leva ett 
självständigt liv både i hemmet och i samhället. Insatserna som ges är 
inriktade på hjälp till självhjälp och även små åtgärder får stor betydelse. 
Kommunerna kan vinna mycket på att se till att denna grupp får bättre 
stöd och verktyg för att självständigt klara sin vardag. Trots detta saknar 
flera kommuner runt om i Sverige syn – och hörselinstruktörer. 
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Hagabergs folkhögskola anordnar utbildning till syn- och hörselinstruktör. 
Utbildningen innehåller teori och praktik och vänder sig till personer med 
grundutbildning från vårdskola eller till dem som kan prövas ha 
motsvarande kunskaper. Utbildningen tillkom efter ett tidigare 
arvsfondsprojekt som drevs med hjälp av FSDB, HRF och SRF. 
 
Aktiveringskurser 
Några folkhögskolor anordnar kurser med fokus på 
habilitering/rehabilitering för personer med dövblindhet. Kurserna kan 
ordnas genom bidrag från SPSM. Flera regioner/landsting tycker att det 
är ett bra komplement till deras egna verksamhet. FSDB brukar delta på 
årliga nationella nätverksträffar med folkhögskolornas kontaktpersoner. 
Under 2016 har vi även träffat enskilda folkhögskolor. 
 

3.8 Utbildning 
FSDBs målsättning är att alla barn, ungdomar och vuxna med 
dövblindhet ska ha tillgång till kvalitativ utbildning och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Specialskolan 
Utbildning vid specialskolan är till för barn som inte kan gå i grundskolan 
eller grundsärskolan på grund av dövhet eller hörselskada, dövblindhet, 
grav språkstörning eller synskada och ytterligare funktionsnedsättning. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är huvudman för 
specialskolan samt också för förskoleklass och fritidshem vid skolenheter 
med specialskola.  
 
SPSM 
FSDB och andra hörselorganisationer har, tillsammans med SPSM, 
samrådsmöten två gånger per år. 
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3.9 Kultur 
Enligt de kulturpolitiska målen ska alla ha möjlighet att delta i kultur- och 
idrottslivet samt ha tillgång till mångfalden av medier. Det finns en hel del 
kvar att göra innan detta gäller för alla personer med dövblindhet. 
 
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 
MTM tillhör Kulturdepartementet och deras uppdrag är att vara ett 
nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. MTM arbetar för att 
alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och 
ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. De 
tillhandahåller bl.a. punktskrifts- och prenumerationsservice för de som 
vill låna böcker, prenumerera på tidskrifter och beställa artiklar på 
punktskrift. Teckenspråk ingår även i deras uppdrag så att olika medier 
ska bli tillgängligt. MTM har även i uppdrag att främja teckenspråkig 
litteratur och utföra sitt uppdrag genom att katalogisera teckenspråkiga 
titlar. De har inget specifikt uppdrag kring teckenspråk för yngre barn och 
deras föräldrar 
FSDB deltar på MTMs brukarråd som sker tre gånger per år. Under året 
har organisationerna och MTM diskuterat information och 
kommunikation.  
 
8 sidor 
8 sidor är en lättläst nyhetstidning som ligger under MTMs verksamhet. 
Den finns att få på punktskrift och kostar 100 kr per år (gäller ej svart 
skrift) 
 
Utställningen Kännbart  
Arvsfondsprojekt Kännbart har turnerat i landet och besökt Umeå, 
Kalmar, Rättvik och Göteborg.  
 
Jag är Sarah – sänds som dokumentär på SVT 
Den uppmärksammade dokumentären ”Jag är Sarah” spelades in 2015 
av SVT och visade på en av SVT huvudkanaler. 
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Våga Se 
FSDB Stockholms och Gotlands läns tidigare arvsfondsprojekt ”Taktilt 
Foto” fortsätter sin turné efter besök i Umeå, Karlstad och Rättvik.  
 
Torbjörn Svensson nya bok Bortom Solnedgången 
Torbjörn Svensson har gett ut en ny bok, ”Bortom solnedgång” där han 
förmedlar sina känslor, insikter och tankar om att ha dövblindhet och sin 
kamp för att få rätt till ett självständigt liv.  
 
Dövas kulturarv 
Det finns idag ingen samlingspunkt för dövas kulturhistoria. Många 
historiska värden riskeras att försvinna och bli historielösa om inte de 
bevaras och förvaltas. Arbetsgruppen Dövas kulturarv har under året 
arbetat med att bevara texter och föremål och de har sökt pengar till ett 
arvsfondsprojekt för att kunna sammanställa materialet till ett eventuellt 
museum. Arbetsgruppen har även uppvaktat kulturdepartementet för att 
staten ska finansiera och framför allt bevara dövas kultur.  
 
 

4. Organisation och medlemskap 
Nya stadgar och nya riktlinjer för medlemskap och medlemsavgift 
Den 1 januari 2016 började FSDBs nya stadgar att gälla. 
Stadgeändringarna rör medlemsavgift, antal ombud till kongressen och 
medlemskap. Kongressen beslutade att medlemsavgiften ska vara 150 
kronor för samtliga medlemmar. Av den summan ska 50 kronor gå till 
förbundet alternativt till sektionerna och 100 kronor till den regionala 
föreningen där man är bosatt. En person som är nära anhörig och 
företräder ett barn med dövblindhet har nu också röstberättigat 
medlemskap. Antalet ombud till kongressen ska fördelas 31 december 
året innan kongressen. I stadgarna står att regionala föreningar har i 
grunden rätt till två ombud, om den regionala föreningen har 25 eller fler 
röstberättigade medlemmar ska man få tre ombud, om regionala 
föreningen har 50 eller fler röstberättigade medlemmar ska man få fyra 
ombud. De regionala föreningar som har 75 eller fler röstberättigade 
medlemmar ska ha fem ombud. Varje sektion ska ha två ombud. 
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Översyn av organisationen 
Kongressen 2015 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se 
över hela förbundets organisation inklusive de regionala föreningarna 
och sektionerna. Syftet med att se över hela förbundets organisation var 
bl.a. att: 
 
1. Ta reda på och föreslå hur FSDB kan få större resurser till det 
intressepolitiska arbetet. 
2. Ta reda på och föreslå hur de regionala föreningarna kan bli större 
och starkare och hur FSDB på riksnivå kan stödja deras arbete på bästa 
möjliga sätt. 
3. Ta reda på och föreslå hur FSDBs sektioner ska arbeta och om det är 
möjligt att bilda fler sektioner inom FSDB. 
 
Under hösten 2015 och vintern 2016 besökte Amanda Lindberg och Klas 
Nelfelt samtliga regionala föreningar och sektioner för att få en 
helhetsbild av hur föreningarna och sektionerna arbetar idag, hur de vill 
arbeta i framtiden och vilka förväntningar de har på förbundet. 
 
Ordförandemötet genomfördes maj 2016 med information från Amanda 
Lindberg och Klas Nelfelt som redovisade resultatet av besöken av 
regionala föreningarna och sektionerna. Och grupparbete genomfördes 
för att bl.a. utbyte av syn av organisationen mellan regionala 
föreningarna och sektionerna. 
 
Under sommaren och hösten 2016 har förbundsstyrelsen fortsatt arbetat 
med organisationsöversynen och diskuterat hur FSDB ska förändra sitt 
arbetssätt för att resurserna ska räcka till. 
 
Den 2 december tog förbundsstyrelsen beslutet att, som en del i 
översynsarbetet, påbörja förändring av rikskansliet (Enskede). 
 
Medlemvårdsgruppen 
De personer som har ingått i arbetsgruppen är från förbundsstyrelsen 
Amanda Lindberg, Klas Nelfelt, Franck Gagniard, Jan Nyström och från 
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kansliet Annelie Björling och Emil Bejersten. Gruppen har fortsatt att 
arbeta med två parallella spår: 
Att hitta och locka nya medlemmar 
Att behålla medlemmar 
 
Medlemsvärvning 
I juni 2015 inleddes en kampanj för att värva flera röstberättigade 
medlemmar och FSDBs förbundsstyrelse beslöt att 
värvningserbjudandet skulle kvarstå under 2016. Den som värvar en 
röstberättigad medlem till FSDB får 250 kronor. Alla nya medlemmar får 
ett välkomsterbjudande om att gratis delta på en aktivitet. Det kan till 
exempel gälla höstträffen eller en regional aktivitet. Förbundet står för 
den nya medlemmens kostnader för aktiviteten. 
 
Gåva till betalande medlemmar 
De senaste åren har FSDB skickat tackbrev med gåva till alla 
medlemmar som betalar avgiften. Årets gåva till alla betalande 
medlemmar var en påfyllbar ask med fem stycken plåster. 
 
 

5. Projekt 
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande 
organisationer som vill utveckla nya områden för barn, ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden 
ställer tre grundläggande krav:  
1. Målgruppen ska vara delaktig 
2. Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande 
3. Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter 
projektets slut  
  

5.1 Verktyg för bättre hälsa 
Projektet finansierades av Arvsfonden under 2014-2016 med 
målgruppen familjer som har barn/ungdom med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/Dövblindhet. FSDB var huvudman för projektet.  
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Bakgrunden till projektet är att familjen runt ett barn eller ungdom med 
dövblindhet ställs inför stora utmaningar. Att ha en familjemedlem med 
omfattande funktionsnedsättning innebär i regel långvarig stress över tid. 
Undersökningar visar att psykisk ohälsa ökar i samhället och att familjer 
med barn med funktionsnedsättning har ökad risk för psykisk ohälsa. Det 
är även vanligt med psykosomatiska besvär hos syskon. Dessa familjer 
behöver nya kunskaper och verktyg för att lättare kunna hantera 
kontinuerlig stress och samtidigt finna en fungerande vardag.  
Ett av projektets huvudmål var att verksamheten bli permanent. Mo Gård 
kommer i samarbete med FSDB att driva familjehelgerna vidare. Nästa 
helg planeras till maj 2018. 
Under hösten 2016 genomfördes en familjehelg i Ronneby där föräldrar 
fick prova på enklare metoder för att kunna hantera stress och 
påfrestningar bättre. Syskon fick samtala om sin roll och hela familjen 
fick chansen att umgås tillsammans under avslappnade former. 
Ett annat av målen med projektet var att FSDB ska få fler medlemmar.  
I projektets styrgrupp representerade Emil Bejersten och Klas Nelfelt 
FSDB. Gunilla Kvist representerade Föräldrarådet och Teresia Lindberg, 
Daniel Olsson och Sophie Toomväli- Petersson representerade DBU.  
I ”Verktyg för bättre hälsas” samverkansgrupp ingick:  
- Mo Gård   
- NKCdb   
- Sveriges Habiliteringschefers förening och därigenom alla habiliteringar 
i Sverige  
- SPSM Resurscenter dövblind   
- Dövblindenheten i Skåne   
- Dövblindteamet i Västra Götaland   
- Dövblindteamet i Stockholm   
- DHB   
- Stockholms läns landsting.     
Under politikerveckan i Almedalen i juli höll Gunilla Kvist och Pernilla 
Nagy ett seminarium om ”Verktyg för bättre hälsa” och projektets 
betydelse för familjer med barn med dövblindhet. En slutkonferens 
genomfördes i november och en slutrapport lämnades till Arvsfonden i 
december 2016. Slutrapporten ”En helg kan göra skillnad” finns att ladda 
ner från FSDB:s hemsida. 
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5.2 Hälsoverkstan 
Hösten 2016 beviljade Arvsfonden FSDBs ansökan gällande ett 2-årig 
projekt med syfte att öka kunskaperna om och att förbättra delaktigheten 
och hälsosituationen i samhället för personer med dövblindhet. Inom 
projektet Hälsoverkstan ska material tas fram som ger vägledning och 
tips. Ett material som riktar sig till personal inom rehabiliteringen ska 
också arbetas fram för att de ska kunna utveckla sitt arbete på 
folkhälsoområdet för målgruppen. Projektet startade 1 januari 2017 med 
Karen Fridriksdottir Jungelin som projektledare. Hon har tidigare varit 
projektledare för SRF Stockholms arvsfondsprojekt ”Kamratstödet”. 
 

5.3 FSDBs medverkan i externa projekt 
Utbildning för döva tolkar och översättare 
SDR driver projektet med medel från Arvsfonden. FSDB är medsökande 
organisation. Projektets syfte är att stärka dövas konkurrenskraft och 
sysselsättning inom tolk – och översättningsbranschen genom 
kartläggning, utformning av kurser och skapande av nätverk mellan döva 
tolkar och översättare samt arbetsgivare. 
 
En pilotutbildning med 22 deltagare som vill bli tolkar och översättare 
inleddes hösten 2015 och under ett år genomfördes fysiska träffar vid 
åtta tillfällen samt på distans. Våren 2016 fick samtliga deltagare sitt 
examensbevis. Hösten 2016 startades en ny utbildning. Målet är att MYH 
ska finansiera utbildningen framöver och att utvalda folkhögskolor och 
universitet ska ansvara för utbildningen. I projektets styrgrupp är Pontus 
Degsell FSDB:s representant. 
 
Vi ska med! 
SDUF driver projektet ”Vi ska med!” med medel från Arvsfonden. DBU 
och UH är medsökande organisationer. Arbetsmarknadsprojektet VI SKA 
MED har under 2016 jobbat med kartläggning över hur kunskapen hos 
målgruppen ser ut på arbetsmarknaden. Informationen har sedan 
använts till projektets kommande hemsida och kunskapsbank. Projektet 
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har också jobbat för att hitta bra samarbetspartners i syftet att få ännu 
mera spridningsmöjligheter för dess information. DBU har en roll i 
projektet i form av en representant i projektgruppen och två 
representanter i styrgruppen. 
 
eCweb 
Omnitor vann PTSs innovationstävling ”Nåbar för alla” för att utveckla 
eCweb som ska bli en totalkonversation program i webbläsaren. Syftet är 
att det ska vara enkelt kommunikationslösning som brukaren inte 
behöver ladda ner en app eller ett program och ska fungera med alla 
enheter. Resultatet ska presenteras under 2017. FSDB har haft möten 
med projektgruppen. 
 
TeckenPop 
Företaget Dramaski är ett produktionsbolag som vill producera historier 
på teckenspråk. Under 2016 kontaktade Dramaski FSDB med förfrågan 
om vi var intresserade att medverka i ett projekt som skulle finansieras 
av PTS innovationstävling ”Bäst i branschen”. Med TeckenPop ska 
teckenspråkstolkningen till tv-sändningar och video på webben få en 
enklare lösning, teckenspråkstolkningen ska man kunna få fram genom 
ett knappval liknande nuvarande text-tv. Dramaski blev en av de tretton 
vinnarna i PTS innovationstävling i slutet av december 2016. Projektet 
beräknas dra igång under vintern 2017.  
 
 

6. Konferenser och evenemang 
6.1 Ordförandemöte 
Den 20-22 maj hölls FSDBs Ordförandemöte på Scandic Väst i Örebro. 
Då samlades de regionala föreningarnas och sektionernas ordförande 
och vice ordförande. Temat för årets möte var organisationens framtid. 
Kongressen 2015 hade tagit beslut om att förbundsstyrelsen skulle 
genomföra en översyn av organisationen och under mötet lämnade 
Amanda Lindberg och Klas Nelfelt en övergripande sammanfattning av 
alla besök som gjorts hos de regionala föreningarna och sektionerna 
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under hösten 2015 och våren 2016. Inför ordförandemötet hade 
diskussionsfrågor skickats ut till alla deltagare. Även enskilda 
medlemmar kunde ta del av frågorna i medlemstidningen ”Kontakt med 
FSDB”. Alla deltagare diskuterade gruppvis organisation, medlemmar 
och samverkan. Under helgen undertecknades en avsiktsförklaring 
mellan STTF och FSDB. Avsiktsförklaringen ska underbygga, stärka och 
odla en robust och långsiktig samverkan mellan FSDB och STTF. 
Avsiktsförklaringen finns i sin helhet att ladda ner på FSDBs hemsida. 
 

6.2 Ridläger 
FSDS Örebro-Värmland ordnade i början av augusti ett 5-dagars ridläger 
vid Sämsholms gård, Herrljunga. Ridlägret var öppet för alla medlemmar 
och blev mycket uppskattat. 
 

6.3 Familjeveckan 
Familjesektionens årliga familjevecka tog plats på Hagabergs 
folkhögskola, Södertälje. 15 familjer tog del av olika föreläsningar om 
stresshantering, friskvård och kreativt arbete. Dövblindteamet från 
Stockholms Landsting medverkade. Barnen hade teaterworkshops med 
Tyst Teater och fick lära om attityder mellan unga och föräldrar. Barnen 
fick träffa ledarhundar och lära hur man skötte dem. Artisten Helena 
Wästborn kom och lärde barnen göra egna sånger på teckenspråk. De 
gjorde musikvideo. Alla familjer fick göra handgjutningar med kreatör 
Gabriel Nal. Familjesektionen genomförde årsmötet under familjeveckan 
och Camilla Högberg avgick som ledamot. Helen Edholm blev nyvald 
ledamot för familjesektionens styrelse.  
 

6.4 Dövblindas dag 
Varje år turas de regionala föreningarna om att anordna Dövblindas Dag. 
Helgen 9-11 september anordnade FSDB Örebro - Värmland Dövblindas 
Dag i Ånnaboda utanför Örebro. På fredagen hölls en konferens ”Ett gott 
liv på äldre dar – även om både syn och hörsel sviktar” på 
Universitetssjukhuset i Örebro. Dagen var ett samarbete mellan FSDB 
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Örebro-Värmland och andra externa aktörer som t.ex. SRF Örebro län. 
På konferensen berättade några kvinnor med allvarlig kombinerad syn – 
och hörselnedsättning om sin vardag. Ett 40-talet åhörare hörsammade 
inbjudan till konferensen. Temat för helgen var ”Känn Vägen” och alla 
deltagare fick en symbol i form av en vit käpp med röda markeringar. På 
lördagen erbjöds olika alternativ till aktiviteter: folkrace, yoga eller att få 
uppleva naturen utan syn och hörsel. FSDB Örebro – Värmland firade 
sitt 20-års jubileum på kvällen och förbundet lämnade en gåva på 300 kr 
till föreningens verksamhet. Under söndagen kunde deltagarna få följa 
med på en pilgrimsvandring från Längbro kyrka till Nikolaikyrkan i 
Örebro, en sträcka på 3 kilometer. En frivillig gudstjänst på både tal- och 
teckenspråk avslutade helgen. 
 

6.5 Höstträff 
FSDBs Höstträff genomfördes i Göteborg 28-30 oktober med 77 
deltagare från hela landet. Höstträffens upplägg 2016 var annorlunda 
jämfört med tidigare höstträffar. Deltagarna kunde välja mellan flera olika 
workshops, vilket gjorde att det fanns intressanta aktiviteter under hela 
helgen. Det var bl.a. mat och hälsa, lakritsprovning, teknik och 
hjälpmedel, pyssel och stadsvandring med guide. 
 

7. Information 
Information är ett område där personer med dövblindhet halkar efter. 
Samhället idag har allt högre förväntningar på oss medborgare att vi 
självständigt ska kunna utföra ärenden på nätet t.ex. fylla i blanketter 
från olika myndigheter. Flera av FSDB:s medlemmar upplever olika e-
lösningar som otillgängliga och de har ingen möjlighet att kunna utföra 
ärenden på lika villkor som andra.  
FSDB strävar efter att sprida information inom alla områden som rör 
dövblindhet.  
 
Sociala medier 
FSDB använder Facebook som en viktig kanal för att snabbt nå ut med 
information och aktuella nyheter både från FSDB som organisation och 
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från resten av dövblindvärlden. Vår medverkan på Facebook är också ett 
sätt för oss att synas och skapa dialog med personer med dövblindhet 
och andra som är intresserade av våra frågor. Under 2016 nådde sidan 
målet med 1 000 gillamarkeringar, och den 1 000:e personen som valde 
att gilla FSDB fick ta emot ett pris i form av en skulptur med två händer. 
Adressen till sidan är: www.facebook.com/forbundetsverigesdovblinda 
 
På Facebook har också FSDB ett slutet medlemsforum. Alla 
röstberättigade och stödjande medlemmar är välkomna att delta. I 
medlemsforumet diskuteras organisationsfrågor och andra aktuella 
ämnen. Forumet kan man hitta genom att söka ”FSDB Medlemsforum”. 
 
FSDB har även ett konto på Twitter @forbundetfsdb men under året har 
det inte använts mer regelbundet. 
 
Hemsidan 
På FSDBs hemsida www.fsdb.org publiceras löpande nyheter och annat 
aktuellt. 
 
Kontakt med FSDB 
Medlemstidningen ”Kontakt med FSDB” ingår i medlemsavgiften (både 
för röstberättigade och stödjande medlemmar). Under 2016 utkom sex 
nummer. Tidningen finns på svartskrift med stor stil, punktskrift och på 
Daisy med tydlig inläsning. Tidningen har också distribuerats via e-post. I 
tidningen har det bland annat varit information från styrelsen, annonser 
och rapporter från aktiviteter. Flera medlemmar brukar medverka med 
sina texter i varje nummer. Det tycker vi är extra roligt. Under 2016 har 
inslaget Trissfrågan funnits med i varje nummer, där röstberättigade 
medlemmar kan svara på en fråga. Alla svar belönas med en trisslott. 
 
Dövblindhet i media 
Med jämna mellanrum publiceras nyhetsinslag med och om personer 
med dövblindhet. Här finns några exempel: 
 
P4 Värmland gjorde en intervju med medlemmen Marita Rantanen 
Peterson om hur det är att leva med dövblindhet 
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SVT Teckenspråk sände ett program som heter Profilerna – andra 
säsongen, där deltog medlemmen Anne-Maj Magnström som en av fem 
teckenspråkiga och döva profiler.  Anne-Maj berättade i programmet om 
att leva ett gott liv trots sin dövblindhet. 
 
Tidningen Funktion i Fokus har intervjuat Klas Nelfelt om vikten att ha ett 
arbete när man har dövblindhet, efter att den första vetenskapliga 
studien om dövblindhet har publicerats i en vetenskaplig tidskrift. 
 
Under slutet av året medverkade Linda Eriksson i SVT Nyhetstecken 
med anledningen av att Tolkcentralen i Örebro hade nekat medlemmar i 
FSDB Örebro – Värmland dövblindtolkar. Föreningen tvingades att ställa 
in årets julbord. 
 
Presentreklam 
Vi har under året köpt in anteckningsblock i mindre format, presentgodis 
och pennor. Sedan tidigare finns ett mindre antal vikbara ställ som kan 
användas till mobiltelefoner och surfplattor, även små askar med plåster i 
olika färger (tidigare gåvor till alla, både röstberättigade och stödjande, 
som betalade medlemsavgiften för 2016. 
 
Exempel på utställningar, seminarier och studiebesök 
Den 21 april hölls Funka för livet mässan i Växjö där Christina Grönborg 
och Christer Nilsson från FSDB Öst hade ett informationsbord i 
samarbete med förbundet. 
 
Den 26-27 maj fanns förbundsordförande Amanda Lindberg, DBUs 
ordförande Teresia Lindberg och Christer Nilsson, medlem på plats och 
representerade FSDB med ett informationsbord under HRF 
Hörselforskningskonferens och kongress i Linköping. 
 
Dövas dag ägde rum i Göteborg den 17 september. För andra året i rad 
medverkade Amanda Lindberg och Emil Bejersten från FSDB med ett 
informationsbord. 
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8. Sektioner 
8.1 Dövblind Ungdom (DBU) 
Ordförande: Teresia Lindberg 
Antal medlemmar: 62 
 

8.2 Föräldrarådet 
Ordförande: Petra Liljeblad (t o m september 2016) 
Antal medlemmar: 156 
 

8.3 Familjesektionen 
Ordförande Pontus Degsell 
Handläggare: Eva Donner 
 
 

9. Regionala föreningar 
FSDB:s regionala föreningar bedriver intressepolitisk verksamhet och 
arbetar dessutom för att bryta den isolering som dövblindhet kan föra 
med sig. De regionala föreningarna anordnar till exempel 
informationsträffar, utflykter och resor. Per den 31 december 2016 hade 
FSDB tolv regionala föreningar.  
 
FSDB Skåne 
Ordförande: Arne Lorentzson 
Kanslist: Peter Lundgren 
Antal medlemmar: 75 röstberättigade och 46 stödjande. 
 
FSDB Öst 
Ordförande: Christina ”Cia” Grönborg 
Kanslist: Peter Lundgren 
Antal medlemmar: 19 röstberättigade och 10 stödjande. 
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FSDB Väst 
Ordförande: Bert Brännström 
Kanslist: Berit Jildenhed 
Antal medlemmar: 116 röstberättigade och 65 stödjande. 
 
FSDB Jönköping  
Ordförande: Ingemar Johansson 
Kanslist: Berit Jildenhed 
Antal medlemmar: 12 röstberättigade och 11 stödjande. 
 
FSDB Stockholms och Gotlands län  
Ordförande: Anita Örum 
Antal medlemmar: 109 röstberättigade och 119 stödjande. 
 
FSDB Uppsala och Gävleborgs län 
Ordförande: Amanda Lindberg 
Kanslist: Björn Broberg 
Antal medlemmar: 22 röstberättigade och 20 stödjande. 
 
FSDB Örebro-Värmland  
Ordförande: Marie Lagerström 
Antal medlemmar: 65 röstberättigade och 35 stödjande. 
 
FSDB Mälardalen  
Ordförande: Kerstin Pettersson 
Kanslist: Björn Broberg 
Antal medlemmar: 19 röstberättigade och 16 stödjande. 
 
FSDB Dalarna  
Ordförande: Kristina Nord  
Kanslist: Björn Broberg 
Antal medlemmar: 16 röstberättigade och 6 stödjande.  
 
FSDB Mitt 
Ordförande: Inger Öberg 
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Kanslist: Roger Såthe 
Antal medlemmar: 28 röstberättigade och 5 stödjande. 
 
FSDB Västerbotten  
Ordförande: Helen Norsten  
Kanslist: Roger Såthe 
Antal medlemmar: 20 röstberättigade och 6 stödjande. 
 
FSDB Nord 
Ordförande: Birgitta (Bittan) Johansson 
Kanslist: Roger Såthe 
Antal medlemmar: 17 röstberättigade och 11 stödjande. 
 
För mer information, läs respektive regional förenings 
verksamhetsberättelse för år 2016. 
 
 

10. Medlemmar  
Vid årets slut hade FSDB 518 röstberättigade medlemmar. Det totala 
medlemsantalet var 888. Uppgifterna kommer från FSDB:s centrala 
medlemsregister och fördelningen är följande:  
 
Röstberättigade medlemmar: 518 
Stödjande medlemmar: 350 
FSDB hedersmedlemmar (varav 1 är röstberättigad): 20 
Summa: 888. 
 
Totalt: 888 medlemmar. 
 
Från den 1 januari 2016 har nya riktlinjer för medlemskap börjat gälla 
efter kongressbeslut 2015. Medlemmarna i sektionerna DBU och 
Föräldrarådet är medlemmar i regionala föreningar. 
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11. Samverkan 
FSDB har få resurser för att kunna jobba på alla samhällsområden. Vi 
strävar efter samverkan med andra organisationer som delar vår tanke 
om alla människors lika värde. 
 

11.1 Nkcdb 
Nkcdb är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits sedan 
2003. Uppdragsgivare är Socialstyrelsen. 
Nkcdb:s uppdrag omfattar sju huvudområden: 
 
Tillhandahålla nationellt expertstöd till landsting och andra huvudmän. 
Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet. 
Verka för systematisk metodutveckling. 
Verka för utveckling av teknik och tjänster för information och 
kommunikation. 
Fördjupad brukarsamverkan särskilt inom områdena information och 
kommunikation. 
Stödja kommuner, landsting och andra aktörer med kompetensutveckling 
i form av utbildningar och kurser om dövblindhet. 
Utgöra en samordnande nationell kontaktpunkt när det gäller 
internationellt samarbete kring dövblindfrågor. 
 
FSDB och Nkcdb har ett mycket nära samarbete med regelbundna 
samverkansmöten. I Almedalen 2016 samarbetade FSDB med Nkcdb. 
 
Under hösten 2016 genomfördes en ny upphandling av verksamheten. 
Nkcdb vann upphandlingen som börjar att gälla från och med 1 januari 
2017. 
 

11.2 Dövblindrådet 
Dövblindrådet är ett nationellt nätverk som består av representanter från 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, FSDB med sektionerna DBU och Föräldrarådet, 
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Arbetsförmedlingen, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade samt 
representanter från regionerna/landstingen. FSDB:s ordinarie 
representant är Amanda Lindberg och Klas Nelfelt är ersättare. Några 
frågor som har diskuterats under året är den nyligen reviderade 
definitionen av dövblindhet, tolkfrågor och utbyte av information och 
erfarenheter inom olika verksamheter. 
 

11.3 Hörselorganisationernas ordförandemöte 
FSDB har under året deltagit på ordförandemöten tillsammans med 
HRF; SDR, DHB, VIS, Barnplantorna, DBU, SDUF och UH. Mötena har 
till större del handlat om frågor kring utbildning och tolkning. 
 

11.4 SRF 
FSDB har lokaler i samma hus som SRF och har regelbundna kontakter i 
olika gemensamma frågor. 
 

11.5 Lika Unika 
Samarbetsorganisationen Lika Unika bildades i december 2009 och 
FSDB var en av grundarna. Lika Unikas vision är att alla människor ska 
ses som de resurser de är. Federationen arbetar utifrån FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 
Barnkonventionen och Kvinnokonventionen. Lika Unika består av 
följande organisationer: 
 
- FSDB 
- HRF 
- Neuroförbundet 
- RBU 
- SDR 
- SRF 
 
Lika Unika engagerar sig i strukturella frågor inom svensk nationell 
politik, för att förbättra livssituationen för personer med 
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funktionsnedsättning. Federationen deltar i ett urval av samråd, 
referensgrupper och nätverk hos departement, myndigheter och 
organisationer. Lika Unika har haft flera interna arbetsgrupper som till 
exempel: 
 
Finanseringsgruppen och presidiet 
Arbetet med stödmedlemskap 
Kommunikatörsnätverket 
 
Lika Unikas årsmöte 
Lika Unika hade sitt årsmöte den 24 maj i SRF-huset, Enskede. 
Varje medlemsförbund har en ordinarie ledamot samt en ersättare i 
styrelsen.  
 
Efter årsmötet sitter följande personer 2016 – 2017: 
Ordförande:  
- Maria Johansson, RBU ? 
Ledamöter: 
- Amanda Lindberg, förbundsordförande FSDB 
- Mattias Lundekvarn, förbundsordförande HRF 
- Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet 
- Maria Persdotter, förbundsordförande, RBU 
- Hanna Sejlitz, förbundsordförande, SDR t.o.m. juli månad 
- Henrik Sundqvist, tillförordnad förbundsordförande, SDR fr.o.m. augusti 
månad 
- Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF 
 
Ersättare: 
- Klas Nelfelt, verkställande ledamot FSDB 
- Agneta Österman, förbundsstyrelsen HRF 
- Kerstin Kjellin, Neuroförbundet 
- Ronny Kammer, förbundsstyrelsen RBU 
- Henrik Sundqvist, förbundsstyrelsen SDR t.o.m. juli månad 
- Louise Danielsson, förbundsstyrelsen SDR fr.o.m. augusti månad 
- Victoria Öjefors Quinn, förbundsstyrelsen SRF  
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Lika Unikas utmärkelse 
För andra året delades utmärkelsen ut till den som har gjort insatser i 
Sverige för FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Pristagaren 2016 heter Lars Lööw, motiveringen 
lyder bl.a. som dåvarande handikappombudsman var han med vid 
förhandlingarna i FN, New York. Han har sen dess drivit på arbetet med 
att implementera FN-konventionen i Sverige. 
 
 

12. Internationellt samarbete 
Det är viktigt att FSDB samverkar med andra intresseorganisationer på 
internationell nivå. Samverkan ger flera olika kunskaper hur 
dövblindfrågorna bedrivs i andra länder. Vi behöver solidariskt kunna 
stötta varandra. För att uppnå framgång inom det internationella arbetet 
är det viktigt att knyta bra kontakter och bygga upp nätverk med 
personer runt om i hela världen. 
 

12.1 WFDB 
The World Federation of the Deafblind, WFDB, bildades på Nya Zeeland 
2001 och har sedan dess varit en internationell röst för alla personer 
med dövblindhet. WFDB har bland annat haft en betydelsefull roll vid 
framtagandet av FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. WFDB har konsultativ status i FN. Genom IDA 
(The International Disability Alliance) bevakar man att FNs 
medlemsländer följer FN-konventionen. 
- Ordförande: Geir Jensen (Norge) 
- Vice ordförande Sonnia Margarita Villacres Mejia (Ecuador) 
- Generalsekreterare Akiko Fukuda (Japan) 
- Kassör: Christer Nilsson (Sverige) 
 
Dessutom finns det sex regionala representanter, en från varje världsdel, 
som representerar sin respektive region i WFDB:s styrelse. De regionala 
styrelserepresentanterna som valdes i samband med 
Generalförsamlingen blev: 
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- Afrika Ezekiel Kumwenda (Malawi)   
- Asien Satoshi Fukushima (Japan)   
- Europa Riku Virtanen (Finland)   
- Latinamerika Carlos Jorge Wildhagen Rodrigues (Brasilien)   
- Nordamerika Christopher Woodfill (USA)   
- Stillahavsregionen Irene McMinn (Australien)   
 

12.2 DbI 
DbI (Deafblind International) består främst av organisationer som på 
olika sätt arbetar för personer med dövblindhet. Inom DbI finns också 
flera nätverk, för t ex CHARGE, Ushers syndrom, socialhaptisk 
kommunikation och ungdomar. 
Mer information finns på http://www.deafblindinternational.org/index.htm  
Linda Eriksson sitter i planeringsgruppen inför DbI konferensen i  
Ålborg 2017 
 

12.3 EDBU  
European Deafblind Union, EDBU är den europeiska 
samarbetsorganisationen. EDBUs styrelse 2013 – 2017 
 
Ordförande: Sanja Tarczay, Kroatien 
Vice ordförande: Seppo Jurvanen, Finland  (avled under 2016) 
Generalsekreterare:  Sergei Fleytin, Ryssland 
Kassör: Geir Jensen, Norge 
 
Styrelseledamöter: 
- Barbara Verna, Italien 
- Julie Rana, Storbritannien 
- Tamas Gangl, Ungern 
- Fransisco Javier Trigueros Molina, Spanien 
- Peter Vanhoutte, Belgien 
 
Revisorer: Marie Lagerström, Sverige och Dimitar Papanov, Bulgarien. 
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12.4 ERCW 
Sommaren 2016 hölls ingen europeisk rehabiliterings- och kulturvecka, 
ERCW, i Europa eftersom inget land ville vara arrangör. 
 

12.5 DBNSK 
Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté består av ordförande och vice 
ordförande från de nordiska dövblindorganisationerna. Tack vare bidrag 
från Nordiska ministerrådet brukar DBNSK kunna anordna ett möte per 
år och de nordiska länderna turas om att vara värdar. Sverige och FSDB 
var värdar för mötet som hölls 7 – 9 oktober på Sundsgårdens 
folkhögskola. Från FSDB deltog Amanda Lindberg, Linda Eriksson och 
Klas Nelfelt. Kerstin Möller var tillfrågad mötessekreterare. NVC med 
Maria Creutz som dövblindkonsulent var inbjuden för att träffa deltagarna 
under helgen. Helene Engh från Nkcdb medverkade också för att berätta 
om vikten av ett gott samarbete mellan dövblindorganisationen och de 
professionella som jobbar med personer som har dövblindhet. Danmark 
ska vara värdar för mötet i oktober 2017.  
 
 

13. Utvecklingssamarbete 
FSDBs utvecklingssamarbete sker med stöd av MyRight som är 
funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt 
utvecklingssamarbete. Det är MyRight som hanterar Sidas anslag. 
MyRights medlemsorganisationer bedriver projekt och program i sju 
länder; Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, Sri Lanka och 
Bosnien-Hercegovina. 
 
FSDBs utvecklingssamarbete har under 2016 bestått av två delar: 
projektet i Rwanda och projektet i Nicaragua. 
Inom FSDB finns en internationell arbetsgrupp som består av Amanda 
LIndberg, Linda Eriksson, Klas Nelfelt, Christer Nilsson, Emil Bejersten 
och Sarah Remgren. 
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13.1 Nicaragua 
I Nicaragua driver FSDB ett projekt som handlar om att stärka 
dövblindorganisationen i Nicaragua, ACSN. Tillsammans med den 
nicaraguanska funktionshinderrörelsens paraplyorganisation FECONORI 
deltar MyRights samarbetsorganisationer i utbildningsdepartementets 
arbetsgrupp för inkluderande utbildning. Målsättningen är t ex att få den 
nicaraguanska staten att formulera utbildningspolicys och 
utbildningsprogram som bidrar till uppfyllandet av FNs konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
 

13.2 Rwanda 
Genom arbetet i Rwanda vill FSDB förbättra den utsatta livssituationen 
för personer med dövblindhet. Barn med dövblindhet har en särskilt 
utsatt situation och de göms ofta undan av sina föräldrar och får inte 
tillgång till skolgång.  
 
I Rwanda finns ännu ingen dövblindorganisation, men i de tre 
organisationerna för döva, döva kvinnor och blinda finns eller känner 
man till personer med dövblindhet. Alla tre organisationer deltar i 
utvecklingssamarbetet med FSDB. Organisationerna har enats om en 
definition av dövblindhet, vilken förhoppningsvis kommer att kunna 
godkännas av regeringen i Rwanda.  
 
Exempel på en annan viktig fråga inom projektet är att skapa 
förutsättningar för att personer med dövblindhet att kunna kommunicera 
med sin omvärld. Inom ramen för projektet anordnas workshops där 
familjemedlemmar, vårdpersonal och personer med dövblindhet får lära 
sig olika kommunikationssätt. 
 

13.3 Mama Magnus 
Insamlingen Mama Magnus startades 2001 av Lena Johansson i 
Föräldrarådet. Insamlingen Mama Magnus har fortsatt till förmån för barn 
och ungdomar med dövblindhet i Östafrika (Kenya, Tanzania och 
Uganda). Efter Lena Johanssons bortgång är det hennes dotter Stina 
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som tillsammans med Berit Jildenhed arbetar vidare med insamlingen. 
Varje gåva som skänks går oavkortat direkt till arbetet i Östafrika. Själva 
insamlingskontot innehas av FSDB Väst. 
 
Mama Magnus söker en ersättare som är pålitlig och kan fördela 
insamlingens gåvor till de som verkligen behöver stöd.  
 
Mama Magnus plusgiro: 27 94 36-7 
 
 

14. Styrelsen 
Efter konstitueringen den 31 maj 2015 har FSDBs styrelse följande 
sammansättning: 
 
- Amanda Lindberg, ordförande 
- Linda Eriksson, vice ordförande 
- Klas Nelfelt, verkställande ledamot 
- Jane Eriksen 
- Franck Gagniard 
- Christina (Cia) Grönborg 
- Jan Nyström 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under 2016 haft sju protokollförda sammanträden. 
 
- 27 januari 
- 16 mars 
- 20 maj 
- 8 juni 
- 13 september 
- 1 december 
- 2 december 
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Efter styrelsemötena skickas sammanfattande rapporter ut per e-post till 
regionala föreningar, sektioner och anställda. I tidningen ”Kontakt med 
FSDB” finns också information om det som tas upp på mötena. 
 
Arbetsutskottet 
AU består av förbundsordförande Amanda Lindberg, vice ordförande 
Linda Eriksson och verkställande ledamot Klas Nelfelt. AU har under året 
haft tre protokollförda sammanträden: 
 
- 12 januari 
- 1 mars 
- 24 augusti 
 
Arbetsgrupper 
- Arbetsgrupp för organisation och medlemskap 
Gruppen består av Amanda Lindberg, Franck Gagniard, Jan Nyström 
och Klas Nelfelt. Från kansliet deltar Annelie Björling och Emil Bejersten. 
 
- Arbetsgrupp för internationella frågor 
Gruppen består av Amanda Lindberg, Linda Eriksson, Emil Bejersten, 
Klas Nelfelt, Christer Nilsson och Sarah Remgren. 
 
 

15. Kansliet 
FSDBs kansli finns i SRF-huset, Enskede. I mars månad flyttade kansliet 
från den tillfälliga lokalen på tredje våningen till nuvarande lokaler på 
entréplanet i samma hus. Personalstyrkan har under 2016 bestått av: 
 
Amanda Lindberg 
Arvoderad Förbundsordförande 75 % 
 
Klas Nelfelt 
Arvoderad verkställande ledamot/personalansvarig 100 % 
 
Emil Bejersten 
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Handläggare med ansvar för bland annat medlemsregister och 
konferenser 75 % 
 
Annelie Björling 
Informatör och redaktör för medlemstidningen Kontakt med FSDB 100 % 
 
Eva Donner 
Handläggare för bland annat RTT och Familjesektionen 75 % 
 
DBU 
Mimmi Granat 
Projektanställd kommunikatör 50 %  
Hon avslutade sin projektanställning 29 februari 2016. 
 
Daniel Olsson 
Vikarierande ungdomskonsulent 75 % 
Han avslutade sitt vikariat 29 februari 2016 
 
Regionala kanslier 
Björn Broberg 
Kanslist för FSDB Mälardalen, FSDB Uppsala och Gävleborgs län och 
FSDB Dalarna 50 % 
 
Berit Jildenhed 
Kanslist för FSDB Väst och FSDB Jönköping 50 % 
 
Peter Lundgren 
Kanslist för FSDB Skåne och FSDB Öst 50 % 
 
Roger Såthe 
Kanslist för FSDB Västerbotten, FSDB Nord och FSDB Mitt 50 % 
 
Projekt 
Petra Liljeblad 
Projektledare för Verktyg för Bättre hälsa, 50 % 
Hon avslutade sin projektanställning 31 december 2016 
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Pernilla Nagy 
Kommunikatör för Verktyg för Bättre hälsa, 50 % 
Hon avslutade sin projektanställning 31 december 2016 
 
 

16. Slutord 
Vi i förbundsstyrelsen vill framföra ett stort TACK till ALLA som på olika 
sätt under året har varit med och stöttat FSDBs arbete till förmån för 
personer med dövblindhet. Utan ert stöd skulle FSDB:s arbete inte vara 
möjligt. Idag är FSDB den enda ideella intresseorganisationen för 
personer med dövblindhet i Sverige som arbetar för att förbättra 
livsvillkoren för personer med dövblindhet. Vår vision är att alla personer 
med dövblindhet ska få rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet 
och självbestämmande på alla områden i samhället. Vi vet att det finns 
mycket kvar att göra och vi hoppas därför att ni kommer att fortsätta 
stötta oss. Återigen ett stort TACK till er ALLA! 
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17. Förkortningar 
 
AFDB The African Federation of the Deafblind 
 
DbI Deafblind International 
 
DBNSK Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté 
 
DBU Dövblind Ungdom 
 
DHB Riksförbundet för familjer som har barn som är döva, har 

hörselskada eller språkstörning familjer som har barn 
 
DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
 
EDBU European Deafblind Union 
 
ERCW European rehabilitation and cultural week 
 
FN Förenta Nationerna 
 
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda  
 
HRF Hörselskadades Riksförbund  
 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
MFD Myndigheten för delaktighet 
 
MTM Myndigheten för tillgängliga medier 
 
MYH Myndigheten för yrkeshögskolan 
 
Nkcdb Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 
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PTS Post- och telestyrelsen 
 
RBU Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar 
 
RTT Rikstolktjänst 
 
SDR  Sveriges Dövas Riksförbund 
 
SDUF Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 
Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
 
SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 
SRF Synskadades Riksförbund 
 
STTF Sveriges teckenspråkstolkars förening 
 
UH Unga Hörselskadade 
 
US Riksorganisationen Unga med synnedsättning 
 
VIS Vuxendöva i Sverige 
 
WFDB The World Federation of the Deafblind 
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Förbundet Sveriges Dövblinda 
Org. Nr: 802006-9780 

RESULTATRÄKNING 
FÖR PERIODEN 2016-01-01 – 2016-12-31 
Siffrorna i bokslutet är avrundade till jämna tusental kronor 
 2016 2015 
Intäkter: 
1. Organisationsstöd 2.599 2.533 
2. Löneutfyllnadsbidrag 1.037 1.048 
3. Deltagaravgifter 112 103 
4. Medlemsavgifter 41 68 
5. Bidrag fonder/Stiftelser 1.254 1.166 
6. Övriga intäkter 301 306 
7. Från projekt 2.081 2.165 
8. Bidrag Dövblind Ungdom 694 1.523 
Summa intäkter 8.119 8.912 
 
Kostnader: 
1. Personal och administration 3.620 3.562 
2. Styrelsen 580 949 
3. Föreningsverksamhet 512 626 
4. Information 289 288 
5. Arbetsgrupper/sektioner 444 267 
6. Internationellt arbete 285 178 
7. Projekt Allmänna arvsfonden  1.743 1.779 
8. Dövblind ungdom 642 1.542 
Summa kostnader 8.115 9.191 
 
Rörelseresultat + 4 - 279 
 
Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och utdelningar/reavinst + 125 + 2.167 
Räntekostnader/realisationsförlust - 0 8 
 + 125 + 2.159 
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Förbundet Sveriges Dövblinda 
Org. Nr: 802006-9780 
 
Resultat efter finansiella poster + 129 + 1.880 
 
Bokslutsdisposition: 
Dövblind Ungdoms resultat - 51 + 19 
 
Årets resultat + 78 + 1.899 
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Förbundet Sveriges Dövblinda 
Org. Nr: 802006-9780 
 

BALANSRÄKNING 
PER 2016-12-31 
16-12-31 15-12-31 
 
Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 
Aktier och andra andelar (not 5) 7.712 6.712 
Summa anläggningstillgångar 7.712 6.712 
 
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar: 
Kundfordringar 225 246 
Övriga fodringar inkl. prel. skatt 46 20 
Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 436 501 
 707 767 
 
Kortfristiga placeringar 1.647 646 
Kassa och bank 1.831 3.827 
 
Summa omsättningstillgångar 4.185 5.240 
 
 
Summa tillgångar 11.897 11.952 
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Förbundet Sveriges Dövblinda 
Org. Nr: 802006-9780 
 
Balansräkning per 2016-12-31 fortsättning 
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital: 
Bundet eget kapital  
Projekt 693 748 
Fonder (not 6) 7.572 7.622 
Fondkapital 8.265 8.370 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2.900 1.001 
Balanserat resultat DBU 3 22 
Årets resultat Dövblind ungdom  + 51 - 19  
Årets resultat + 78 1.899 
 3.032 2.903 
 
Summa eget kapital 11.297 11.273  
 
 
Kortfristiga skulder: 
 
Leverantörsskulder 41 17 
Övriga skulder 74 60 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 485 602 
 600 679 
 
 
Summa eget kapital och skulder 11.897 11.952 
 
 
Ställda panter och ansvarsförbindelser finns inga 
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Förbundet Sveriges Dövblinda 
Org. Nr: 802006-9780 
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED 
NOTER 
 
Not 1: Principer för redovisning och värdering 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger 
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Tillämpade principer är oförändrade i 
jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till det belopp 
varmed det beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärdet, där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 
 
Not 2: Medelantal anställda 
 
Antalet anställda var: 2016 2015 
Antal män   5 6 
Antal kvinnor  7 7 
Totalt   12 13 
 
Tjänstgöringhetsgraden uppgick till 7,45 tjänster omräknade till heltid.  
2 kvinnor var anställda på ett projekt som avslutades 2016-12-31.  
 
 
Not 3: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 
Löner har utgått till personal, styrelse och andra förtroendevalda enligt 
följande: 
Totalt utbetalt lön och arvode 2.794.280 kr (f.d. år 3.109.184 kr) där det 
tillkommer: 
874.315 kr (f.d. år 960.968 kr) i sociala avgifter samt 
0 kr (f.d. år 153 kr) i sociala avgifter till pensionärer samt 
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2.542 kr (f.d. år  9.423 kr) i sociala avgifter till ungdomar. 
 
För personalen har det inbetalats 110.910 kr (f.d. år 166.582 kr) i 
pensionskostnader där det tillkommer 21.497 kr (f.d. år 35.146 kr) i 
särskild löneskatt. 
 
 
Not 4: Upplysning om fördelning mellan män och kvinnor i 
Förbundets styrelse 
Styrelsen bestod av totalt 7 personer varav tre var män och fyra kvinnor. 
 
 
Not 5: Aktier och andra andelar  
Fondernas värde är angivna till anskaffningsvärdet.  
 
Anskaffningsvärdet på fonderna 16-12-31 var enligt följande: 
 2016 2015 
 
Nordea Swedish Stars 1.163 1.163 
Nordea Europe Fund 1.114 1.114 
Nordea Donationsmedelsfond 2.784 2.784 
Nordea Tillväxtmarknad trygg 153 153 
Nordea Tillväxtmarknad chans 168 168 
Nordea Amerikanska bolag 785 785 
Nordea Global Star 1.000 0 
Servicekonto 396 396 
HB Global tema 17 17 
SEB 132 132 
Summa balansposten 7.712 6.712 
 
Marknadsvärdet på våra investeringar var 2016-12-31: 
 
Nordea Swedish Stars 3.361 
Nordea Europe Fund 1.312 
Nordea Donationsmedelsfond 2.924 
Nordea Tillväxtmarknad trygg 147 
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Nordea Tillväxtmarknad chans 148 
Nordea Amerikanska bolag 738 
Nordea Global Star 1.018 
 
Servicekonto  
- ABB 599 st 115 
- Ericsson B 1.000 st 54 
- Handelsbanken B 200 st 74 
- H&M B 1.400 st 355 
- Investor 1.000 st 337 
- Sandvik 1.075 st 121 
- Securitas B 700 st 100 
- Volvo B 312 st 33 
Summa Servicekonto 1.189 
 
Handelsbanken Global tema  68 
SE Banken 409 
Summa marknadsvärdet 11.315 
 
Not 6: Förändring av fonder under eget kapital  
 
Bundet kapital: 
 
Förändring per fond: 2016 2015 
  
Medlemsfond 3.302 3.313 
Internationella fonden 118 113 
Fruktträdets fond 337 345 
Forskningsfond 0 0 
Malin Erikssons minne 19 19 
Valborg Karlssons fond 130 130 
Nathans fond 87 87 
E Södergrens fond 2.002 2.037 
L och E Anderssons dödsbo 470 470 
Britta Kjells fond 1.107 1.108 
Summa balansposten 7.572 7.622 
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