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1. Nycklar för att nå framgång 
FSDB bildades redan den 13 september 1959 och är en partipoli-

tiskt och religiöst obunden intresseorganisation som består av 

regionala föreningar av personer med dövblindhet.  
 

FSDB arbetar för att alla personer med dövblindhet ska få rätt till full 

delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla 

områden i samhället. Vi arbetar också för att bryta den isolering som kan 

följa av dövblindhet samt för att främja kontakter såväl mellan personer 

med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och andra män-

niskor.  
 

Det finns många brister i samhället när det gäller utsatta grupper. Vi har 

inte själva valt vår dövblindhet och vi önskar t ex att fler av dem som ger 

vård, råd och service skulle se till helheten i ett livsperspektiv. Idag är 

inte heller lagar och regler anpassade efter våra särskilda behov. Beslut 

varierar mellan olika landsting, mellan kommuner och mellan olika tjäns-

temän inom samma landsting eller kommun. Vi som har dövblindhet 

finns i alla åldrar. Före ålderdomen är det mycket ovanligt med döv-

blindhet, men antalet ökar i takt med stigande ålder. För att alla som har 

dövblindhet ska kunna vara delaktiga i vardagen och samhället krävs 

tillgång till hjälpmedel, stöd och dövblindtolkning samt att kunna använ-

da dem. För att kunna uppnå framgångar inom det intressepolitiska ar-

betet är det viktigt att vi samverkar med andra som har liknande mål-

sättning inom de frågor som vi driver. Inom FSDB är det minst lika viktigt 

att förbundet, regionala föreningar och sektioner fortsätter att utveckla 

samarbetet.  
 

Vartannat år har FSDB kongress. Detta år var det dags för den fjärde 

kongressen genom FSDB:s historia. (Tidigare hade FSDB årsmöten.) 

Den 29-31 maj genomfördes kongressdagarna i Sundsvall. Pontus 

Degsell, FSDB:s förbundsordförande hade redan i början av året 

meddelat att han inte ville ställa upp för omval. Han avgick efter åtta 

år och kongressen valde istället Amanda Lindberg till ny förbundsord-

förande.   
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Under hösten avslutades vårt tvååriga projekt Verktyg för bättre hälsa! 

Projektet handlar om att förebygga ohälsa hos familjer med koppling till 

dövblindhet. Vi har arbetat med en ansökan för att kunna genomföra ett 

extra tredje år. I december kom det glädjande beskedet från Arvsfonden 

om att medel till det tredje året hade blivit beviljat. Under det sista året är 

målsättningen att hitta en form för hur verksamheten med helger för fa-

miljer som har barn/ungdom med dövblindhet ska kunna drivas vidare 

efter projektets slut.  
 

Inför framtiden tror vi att FSDB kommer att ha en fortsatt viktig roll för att 

driva på utvecklingen inom dövblindområdet. FSDB är dock en liten or-

ganisation med begränsade resurser. Kongressen beslutade, enligt för-

bundsstyrelsens förslag, att göra en översyn av hela FSDB:s organisa-

tion. Arbetet kom igång under hösten och det kommer att fortsätta under 

2016. Vi tror mycket på översynen och hoppas att den kommer att ge 

oss de nycklar som vi behöver för att kunna möta framtida utmaningar.  

 

 

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 vår viktigaste 

inkomstkälla och för år 2015 fick vi 2 124 601 kronor (motsvarande be-

lopp för år 2014 var 2 125 296 kronor). Socialstyrelsens totala pott för 

2015 var på 182 742 000 kronor som fördelades mellan 65 handikappor-

ganisationer. Stödet syftar till att stötta handikapporganisationernas ar-

bete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funk-

tionsnedsättning. Under senare år har antalet handikapporganisationer 

som delar på den här potten sakta men säkert ökat.  
 

FSDB har också fått statsbidrag från Socialstyrelsen för viss verksamhet 

på funktionshindersområdet som är till för att främja specialanpassad re-
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habilitering samt att stödja utbildning och kunskapsutbyte för personer 

med ryggmärgsskada, synskada och för vuxna eller barn med sällsynta 

diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar. För år 

2015 fick FSDB 408 000 kronor i bidrag (motsvarande belopp för år 2014 

var exakt samma). 2015 års bidrag har vi bland annat kunnat använda till 

höstträffen och sektionerna samt till familjeveckan för föräldrar med döv-

blindhet och deras familjer. 
 

FSDB har även fått bidrag från Arvsfonden (projektbidrag) och Arbets-

förmedlingen (löne- och arbetsbiträdesbidrag) samt bidrag till intressepo-

litiskt arbete och aktiviteter från fonder och stiftelser. Ett växande pro-

blem är att kostnaderna för administrativa tjänster ökar samtidigt som det 

är få bidragsgivare som täcker sådana kostnader.  
 

Vår sektion Dövblind Ungdom (DBU) har för år 2015 fått bidrag från 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. DBU beviljades  

500 000 kronor i statsbidrag samt 699 550 kronor i lokalt bidrag.  
 

Trots att FSDB inte är en vinstdrivande organisation strävar vi ändå efter 

att uppnå en ekonomi i balans. Vi måste anpassa verksamheten till den 

verklighet som vi lever med och försöka få resurserna att räcka till så 

mycket som möjligt. En relativt stor del av FSDB:s befintliga tillgångar är 

placerade i aktier respektive aktiefonder. De placeringarna är beroende 

av utvecklingen på börsen. Efter diskussioner med Nordea, har styrelsen 

tidigare beslutat att stegvis på längre sikt ändra FSDB:s placeringar så 

att en större del av dem hamnar på en säkrare mellannivå. I praktiken 

innebär det att FSDB säljer tillgångar och därefter placerar om tillgång-

arna till säkrare alternativ. Vid försäljningen av innehavet i aktiefonden 

Swedbank Robur Kapitalinvest placerades pengarna i Nordeas obliga-

tionsfond som är riktad mot den nordamerikanska marknaden. Efter om-

placeringen i obligationsfonden blev det ca 1 230 000 kronor över i vinst. 

Vinsten beror på att aktiefonden har ökat i värde sedan anskaffandet. En 

del av vinsten kommer att investeras i form av sparande. Resten ska inte 

avsättas till något speciellt ändamål eftersom FSDB även behöver ha till-

gång till medel som inte är öronmärkta.  
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Vi vill också rikta ett stort och varmt tack till alla de omtänksamma privat-

personer som under året har lämnat frivilliga gåvor till FSDB. Era insat-

ser är betydelsefulla och vi uppskattar verkligen stödet. För övriga bidrag 

som FSDB fått under verksamhetsåret 2015 vill vi tacka följande givare: 

 Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade 

 MyRight (för utvecklingssamarbete i andra länder) 

 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 Synskadades stiftelse. 
 

DBU har fått bidrag från: 

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (före detta 

Ungdomsstyrelsen) 

 Synskadades stiftelse 

 Åhléns-stiftelsen. 

 

 

3. Intressepolitisk verksamhet 
FSDB arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med dövblindhet. 

Våra långsiktiga mål är att uppnå rätt till full delaktighet, jämlikhet, själv-

ständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla 

områden i samhället. Det intressepolitiska arbetet är själva stommen i 

FSDB:s verksamhet. 
 

Idag lever vi i ett pressat samhällsklimat med högt tempo. Det ställs höga 

krav på att medborgarna ska klara sig själva i stor utsträckning, t ex i 

form av att använda digitala tjänster för självbetjäning. Det är inte alltid 

så lätt för oss att hänga med i den här utvecklingen.  
 

Visst går också utvecklingen inom funktionshinderspolitiken framåt, även 

om vi önskar att det skulle gå fortare. Fortfarande är det tyvärr så att 

inom de flesta områden lever personer med funktionsnedsättning med 

sämre delaktighet än den övriga befolkningen. Det visar uppföljningen 

från Myndigheten för delaktighet (MFD) av funktionshinderspolitiken: Hur 

är läget 2015? som är den fjärde lägesbedömningen och uppföljningen 
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av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. I rapporterna 

granskas regeringens alla tolv prioriterade områden: Arbetsmarknad, Ut-

bildning, Socialpolitik, Folkhälsa, Fysisk tillgänglighet, Transport, IT-

politik, Kultur, Medier, Idrott, Rättsväsendet och Konsumentpolitik. MFD 

konstaterar att fler delmål i strategin utvecklas i positiv riktning. Dock 

närmar sig strategiperioden sitt slut och andelen delmål som kan uppnås 

bedöms som mycket få. 
 

År 2015 har på många sätt varit ett unikt år som kommer att gå till histo-

rien. På grund av den katastrofala situationen i främst Syrien har enorma 

strömmar med flyktingar kommit till Europa. Fler än någonsin tidigare har 

sökt asyl i Sverige. Förutom allt mänskligt lidande har den svåra flykting-

situationen också påverkat hela vårt samhälle. Tyvärr dyker det då och 

då upp olyckliga uttalanden i samhällsdebatten. Ekonomiskt ställs utsatta 

grupper mot varandra (t ex personer med funktionsnedsättning mot flyk-

tingar.) Vi märker att det finns en djup oro för hur samhällets resurser ska 

räcka till. 

 

 

3.1 Verksamhetsplan och utgångspunkter 
Kongressen 2013 antog verksamhetsplan för åren 2014-2015. Verksam-

hetsplanen är flexibel och det står inte exakt vilka frågor som ska priorite-

ras under kongressperioden. Vid behov kan därför prioriteringarna juste-

ras.  
 

FSDB prioriterar följande två frågor: 

1. Rätt till kommunikation och information och rätt till stöd och service.  

(t ex tolktjänst, LSS, hjälpmedel, samhällsinformation) 

2. Organisation och medlemskap (t ex att utveckla och stärka FSDB som 

organisation samt att öka antalet medlemmar). 
 

Övriga viktiga frågor som dyker upp och som inte passar in i de priorite-

rade arbetsområdena ska vara under bevakning. 
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Kongressen 2015 antog verksamhetsplan för åren 2016-2017. Innehållet 

är ungefär samma som tidigare. Däremot har strukturen blivit tydligare 

och texten utgår mer från medlemmarnas perspektiv. När vi arbetar för 

att uppnå våra övergripande och prioriterade mål använder vi tre nivåer: 

- För enskilda medlemmar 

- Inom FSDB 

- Utåt i samhället. 

 

 

Rätt till information och kommunikation och 

Rätt till stöd och service: 
 

3.2 Tolktjänst 
Tillgång till dövblindtolkning är en absolut förutsättning för att personer 

med dövblindhet ska kunna uppnå delaktighet. Dövblindtolkning består 

av tre helt integrerade delmoment: tolkning av vad som sägs, syntolk-

ning och ledsagning.  
 

 

Tolktjänstutredningen 

Redan i mitten av 2011 lade den statliga tolktjänstutredningen fram sitt 

förslag. Utredningen föreslog till exempel att en ny statlig tolktjänstmyn-

dighet skulle inrättas. Sedan dess har det dragit ut på tiden och det blev 

helt tyst från regeringen. Till slut kom besked om att regeringen inte var 

nöjd med utredningens kostnadsberäkningar och att regeringen istället 

skulle hitta någon annan lösning. 
 

FSDB har tillsammans med de övriga döv- och hörselorganisationerna 

SDR, HRF, DHB, VIS, Barnplantorna, SDUF, UH och DBU under åren 

arbetat intensivt för att driva på arbetet. Organisationerna har bland an-

nat lämnat eget förslag på innehåll till direktiv till en promemoria om tolk-

tjänsten. 
 

I juni 2014 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från Socialde-

partementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. 
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I arbetsgruppens uppdrag ingick att lämna förslag (inklusive förslag på 

lagändringar) som behövs för att uppnå en passande, brukarorienterad 

och ekonomisk lönsam tolktjänst. Alla förslag var tvungna att hålla sig 

inom samma ekonomiska ramar som tidigare. 
 

I slutet av maj 2015 avslutade arbetsgruppen sitt uppdrag. Projektleda-

ren Jonas Gumbel skickade e-post till alla som hade medverkat inom 

uppdraget där det bland annat stod att en intern promemoria skulle över-

lämnas till Socialdepartementet för fortsatt hantering. Socialdepartemen-

tets bedömning var att det underlag som arbetsgruppen tagit fram be-

hövde bearbetas något ytterligare innan det skulle kunna beredas vidare 

inom Regeringskansliet. Efter det har det åter igen varit svårt att få reda 

på hur det går med arbetet inom Regeringskansliet. Hörselorganisatio-

nerna har haft en mindre tolkarbetsgrupp (där Linda Eriksson har varit 

med) som har arbetat intensivt med detta. Tyvärr upphörde gruppen un-

der året och det blev då upp till varje organisation att driva frågorna. 
 

I slutet av året visade det sig att delar av tolktjänstutredningens förslag 

har fortsatt att utredas internt inom Socialdepartementet, dock utan in-

blandning från brukarorganisationerna. Det är oklart om den interna ut-

redningen kommer att skickas på remiss. 
 

 

Upphandling av tolktjänsten i Stockholm 

I slutet av oktober skickade FSDB tillsammans med FSDB Stockholms 

och Gotlands län en skrivelse med skarp kritik till ansvariga för upphand-

lingen av tolktjänsten i Stockholm. Kritiken handlade t ex om att upp-

handlingen skedde genom lottning och utan att ta tillräcklig hänsyn till 

kvalité, kompetens och erfarenhet. Uppenbarligen uppfattade inte FSDB 

och utredarna kvalité på samma sätt.  
 

 

Statskontorets rapport om den framtida tolkutbildningen 

Stockholms universitet har numera en utbildning för att studera till teck-

enspråkstolk. Det är något som hörselorganisationerna länge har önskat. 

Parallellt finns det folkhögskoleutbildningar som leder fram till tecken-

språkstolk och dövblindtolk.  
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Regeringen gav Statskontoret i uppdrag att se över utbildningen av tolkar 

för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med döv-

blindhet inom folkhögskolan. Översynen omfattade teckenspråkstolkning, 

dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS-tolkning (tolkning med tecken 

som stöd). Michael Kramers ansvarade för utredningen. FSDB uppmärk-

sammade utredningen på hur viktigt det är med dövblindtolkning. 
 

I slutet av oktober blev Statskontorets rapport klar. I rapporten konstate-

ras att det redan nu utbildas för många tolkar i förhållande till arbets-

marknadens behov. Statskontoret föreslår därför bland annat att: 

- antalet nyutbildade teckenspråkstolkar kan halveras,  

- antalet folkhögskolor som bedriver teckenspråkstolkutbildning kan 

minskas från dagens sju till två eller högst tre.  
 

 

Möte med Socialutskottet 

Den 4 mars deltog den mindre tolkarbetsgruppen på ett möte med den 

socialdemokratiska gruppen i Socialutskottet. Syftet var att informera om 

hörselorganisationernas ståndpunkter när det gäller olika tolkfrågor. Det 

var ett mycket bra möte. Alla var intresserade och kände till tolktjänstut-

redningen. Däremot märktes det tydligt att de inte var medvetna om 

många av de faktiska problem som hörselorganisationerna upplever. De 

hade t ex ingen aning om vilka svårigheter det finns med att få tillgång till 

tolk i arbetslivet. 
 

 

Tolk i arbetslivet 

Dövblindrådet har under hösten diskuterat vad som kan göras för att be-

lysa den problematiska tolksituationen för yrkesverksamma personer 

med dövblindhet. 
 

 

DBNSK:s skrivelse 

På DBNSK-mötet i Helsingfors beslutades att den finländska dövblindor-

ganisationen skulle skriva ihop ett förslag på gemensamt uttalande. Det 

handlar i korthet om att personer med dövblindhet ska ha rätt att få döv-

blindtolkning i alla situationer som kräver någon form av kommunikation.  
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RTT 

RTT (Rikstolktjänst) är en förutsättning för att förtroendevalda i FSDB 

ska kunna bedriva intressepolitiska uppdrag på riksnivå. Landstingets 

tolktjänst täcker inte dessa tolkkostnader varken för hörselskadade, 

döva, vuxendöva eller personer med dövblindhet. Från och med 1993 

finns därför Rikstolktjänst som en fristående stiftelse. Stiftelsen finansie-

ras i sin helhet av ett statligt anslag. RTT får användas av förtroendeval-

da i FSDB, SDR, HRF, VIS, DHB samt av deras ungdomsorganisationer.  

 

Under 2015 ökade kostnaderna för RTT rejält, vilket riskerade att leda till 

ett underskott. Alla organisationer tvingades därför löpande dra ner på 

sina beställningar. Med anledning av den problematiska ekonomiska si-

tuationen plus osäkerheten inför framtiden, skickade FSDB:s ordförande 

Amanda Lindberg tillsammans med HRF:s ordförande Jan-Peter Ström-

gren och SDR:s ordförande Hanna Sejlitz en skrivelse till Åsa Regnér, 

Barn-, äldre och jämställdhetsminister. I skrivelsen uppmärksammades 

att det pågående RTT-uppdraget skulle ta slut den 31 december 2015 

och det inte heller fanns något som helst besked om vad som skulle 

hända sen. 
 

I slutet av året blev det till sist klart att det blir Stockholmstolkarna AB 

(STAB) som kommer fortsätta att sköta RTT under den kommande fyra-

årsperioden. 

 

 

3.3 Social service 
FSDB:s målsättning är att alla personer med dövblindhet ska kunna leva 

bra och värdiga liv. För att uppnå detta krävs att alla får sina grundläg-

gande behov av stöd, service, omsorg och trygghet tillgodosedda.  
 

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rät-

tighetslag och grundtanken är att garantera goda levnadsvillkor för per-

soner med funktionsnedsättning. Många personer med dövblindhet har 

behov av insatser inom LSS. Det är tyvärr alltför vanligt att stödet mins-

kar eller till och med uteblir helt. 
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Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att undersöka fyra insatser 

enligt LSS: 

1. ledsagarservice 

2. avlösarservice i hemmet 

3. korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

4. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 

bostad för vuxna. 
 

Senare fick också Socialstyrelsen tilläggsuppdraget att kartlägga och 

analysera insatsen personlig assistans enligt LSS.  
 

Socialstyrelsens bedömningar om båda uppdragen sammantaget är t ex 

att: 

- Personkretstillhörigheten bör ses över och bli tydligare 

Det finns bland annat svårigheter att tillgodose behoven hos personer 

med synnedsättning eller dövblindhet. 
 

- Behov av ledsagarservice tillgodoses inte 

Lagstiftningen kring ledsagarservice behöver ses över. Insatsen är 

många gånger avgörande för t ex personer med synnedsättning eller 

dövblindhet. 
 

- Skillnader i ersättningsnivåer för personlig assistans behöver minska 

Ersättningsnivån för den personliga assistansen varierar mellan kom-

munerna. 
 

- Tidsbegränsade insatser skapar osäkerhet 

Den enskilda personen kan inte känna sig trygg med att få en insats så 

länge som han eller hon behöver den. 
 

- Lagstiftningen av LSS behöver ses över 

Idag använder många kommuner sig av lokala riktlinjer för att bedöm-

ningarna ska bli så likvärdiga som möjligt. Det kan vara stora skillnader 

mellan kommunerna. Den enskildes behov av stöd och service bedöms 

alltså olika beroende på i vilken kommun han eller hon bor i. 
 

Ofta innehåller kommunernas riktlinjer olika begränsningar. Exempel på 
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avgränsning om personlig assistans kan gälla i vilken utsträckning man 

kan få ersättning i samband med semesterresor. När det gäller ledsagar-

service kan det t ex handla om var ledsagarservicen kan utföras och vem 

som står för ledsagarens omkostnader vid olika aktiviteter. 
 

I början av året skickade också FSDB:s arbetsgrupp för LSS-frågor en 

sammanställning till Socialstyrelsen av FSDB-medlemmars erfarenheter 

av LSS. Sammanställningen byggde på ungefär 50 svar. 
 

 

Uppvaktning hos Socialdepartementet 

Den 24 mars gjorde FSDB en uppvaktning på Socialdepartementet. Syf-

tet med mötet var att belysa hur verkligheten ser ut för personer med 

dövblindhet i allmänhet ur ett övergripande perspektiv. Men i synnerhet 

när det gäller tolktjänst, LSS-insatser och frågor kring informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT). Syftet var också att belysa bristen på 

helhetstänkande i dagens samhälle samt ha en öppen diskussion kring 

hur situationen skulle kunna förbättras. Det var ett lyckat möte med gi-

vande diskussioner. Framöver kommer FSDB att försöka ha ett uppföl-

jande möte med Socialdepartementet. 
 

 

Juridiskt stöd 

FSDB har tyvärr inte resurser för att inrätta en tjänst som kan ge person-

ligt stöd, men vi är glada för det stöd som vi får genom SRF:s förbunds-

jurist Leif Jeppsson. Medlemmar i FSDB har möjlighet att kontakta ho-

nom 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. 
 

 

FSDB:s guide till samhällets stöd 

FSDB har under året tagit fram en praktisk guide (lathund) om stöd och 

service till personer med dövblindhet. Guiden finns att ladda ner på 

FSDB:s hemsida www.fsdb.org 
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Stöd till familjer som har barn med dövblindhet 

Att få ett barn med dövblindhet väcker starka känslor och får stora kon-

sekvenser, både för barnet och familjen. Under hösten kom NKCdb:s 

rapport ”För barnets bästa?” där föräldrar, ungdomar och professionella 

berättar om sina erfarenheter. Rapporten finns att ladda ner som PDF på 

NKCdb:s hemsida www.nkcdb.se 
 

 

Äldreboenden 

Det finns några äldreboenden runt om i landet som är till för döva och 

personer med dövblindhet, t ex Skärholmen i Stockholm, Lindängelunds 

vårdboende i Malmö och Åkerhus i Göteborg. Det är viktigt för äldre per-

soner med dövblindhet att få bo på ett äldreboende som är anpassat ef-

ter deras individuella behov, där äldre kan mötas utav respekt, kompe-

tens och får möjlighet att kommunicera. Dock finns det flera kommuner 

som inte har byggt sådana anpassade äldreboenden. Flera regionala fö-

reningar arbetar intensivt för att det ska finnas flera äldreboenden, men 

utvecklingen går trögt.  
 

Idag kan kommuner som inte har egna äldreboenden för målgruppen 

köpa tjänsten av andra kommuner. Ett fall som fick mycket uppmärk-

samhet under året handlade om Anna Edenås från Skurup som ville flyt-

ta till Lindängelunds vårdboende i Malmö. Skurups kommun gav avslag 

på hennes ansökan. Det resulterade i några artiklar i media där också 

intresseorganisationerna betonade vikten av hur viktigt det är att få 

komma till ett äldreboende där man kan kommunicera på sitt första 

språk. Ärendet gick till förvaltningsdomstolen som gav Skurup bakläxa, 

gör om, gör rätt och Skurup tog till sig domstolsbeslutet. Anna Edenås 

bor idag på Lindängelunds vårdboende och trivs enligt uppgift väldigt bra 

där. 

 

 

3.4 IT-frågor (IKT) 
Utgångspunkten i Sveriges IT-politik är att alla, oavsett funktionsförmå-

ga, ska kunna ta del av den digitala infrastrukturen. Personer med funk-

http://www.nkcdb.se/
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tionsnedsättning kan genom ett tillgängligt informationssamhälle få ökad 

självständighet och bättre livskvalitet. 
 

 

Utveckling av nationell resurs 

NKCdb har pågående uppdrag av Socialstyrelsen att tillsammans med 

FSDB utveckla en nationell resurs och ta fram riktlinjer kring information 

och kommunikation inom dövblindområdet, med särskilt fokus på mo-

dern teknik (IKT).  
 

Under hösten 2014 skickade Ole Mortensen (projektledare för IKT-frågor 

på NKCdb), i samarbete med FSDB, en enkät om tekniska hjälpmedel till 

alla medlemmar med dövblindhet i FSDB. Också andra med dövblindhet 

utanför FSDB var välkomna att besvara enkäten. Syftet var att få en så 

noggrann bild av dagsläget som möjligt för att sedan kunna undersöka 

hur det går att säkerställa att personer med dövblindhet får bästa möjliga 

utbyte av den tekniska utvecklingen. Personer med dövblindhet tycker 

att de tekniska hjälpmedlen och landstingens stöd både fungerar bra och 

dåligt. Svaren finns samlade i rapporten "Lyssna!". 
 

Ole Mortensen har också tillsammans med sina arbetsgrupper (där 

många personer med dövblindhet deltar) arbetat fram boken ”En liten 

BLÅ bok om IKT och dövblindhet”. Boken handlar om hur man skapar ett 

gott samarbete mellan dem som arbetar med hjälpmedel inom IKT och 

användarna. Boken innehåller många konkreta tips och råd om bemö-

tande och samarbete.  
 

I slutet av året bildade också NKCdb en IKT-expertgrupp som kan ge 

råd, stöd och support till alla som provar ut och förskriver IKT-hjälpmedel 

till personer med dövblindhet. IKT-expertgruppen håller koll på utveck-

lingen och skriver även en IKT-blogg med fokus på nyheter kring teknis-

ka hjälpmedel. Det går att prenumerera på blogginläggen.  
 

 

Igelkotten 

Igelkotten är en grupp med taktila teckenspråksanvändare som använder 

punktskrift. Gruppen har ett eget forum med en e-postlista. NKCdb har 

http://nkcdb.se/ikt-forum/blogg/
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ansvarat för forumet, men under 2016 ska FSDB ta över ansvaret efter-

som NKCdb inte får arbeta med verksamhet som riktar sig till individer. 
 

 

Mässan ”Teknik för händelser i rum och tid” 

Den 22 september, på Örebro universitet, anordnades konferens och ut-

ställning om tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet. Forskare, 

företag och organisationer presenterade verksamheter och produkter. 

Ungefär 160 personer besökte mässan. Bland föreläsarna medverkade  

t ex forskarna Claes Möller och Moa Wahlqvist. Arrangörer var Örebro 

universitet, Post- och telestyrelsen och Pariception AB, i samverkan med 

Audiologiskt Forskningscentrum. 
 

 

Texttelefoni 

PTS upphandlar och kravställer också tjänsten för Texttelefoni. Texttele-

foni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefo-

ner. Tjänsten är kostnadsfri och den har öppet alla dagar dygnet runt. Ett 

par gånger om året bjuder PTS in intresseorganisationerna, däribland 

FSDB, till brukarråd. 
 

 

Bildtelefoni.net 

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst med förmedling och distanstolkning 

av samtal via teckenspråkstolk. De som använder teckenspråk kan ringa 

till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. De som använder tal ringer 

till tjänsten via en taltelefon. 
 

Det är PTS som upphandlar tjänsten. För närvarande och fram till 

den 30 juni 2016 är det Tolkcentralen, Region Örebro län, som till-

handahåller tjänsten. PTS har beslutat att det finska företaget Evan-

tia Oy ska få uppdraget från och med den 1 juli 2016. 
 

 

Samråd med PTS 

FSDB deltar i samråd mellan PTS och funktionshinderorganisationerna. 

Syftet med samråden är bland annat att PTS vill effektivisera arbetet ge-

nom samarbete kring projekt och lösningar. Franck Gagniard är FSDB:s 
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ordinarie representant i samråden. Under året har PTS t ex granskat 

bankdosors användbarhet för personer med funktionsnedsättning och för 

äldre. 
 

 

Fejjan för alla 

PTS har drivit tjänsten ”Fejjan för alla” sedan februari 2014. Det är en 

tjänst som gör det möjligt för personer med dövblindhet och andra med 

grav synnedsättning att använda Facebook. Utvecklingen har skett i nära 

samarbete med FSDB.  
 

Under året har Facebook minskat rättigheterna för många applikationer 

(däribland Fejjan för alla) att koppla till och hämta information från Face-

book. På grund av detta stängde PTS Fejan för alla den 29 december 

2015. 
 

PTS har fortsatt dialog med Facebook. Syftet är att tillsammans se hur 

Facebook skulle kunna bli mer tillgängligt, till exempel för personer med 

dövblindhet och synnedsättning.  
 

FSDB:s förbundsstyrelse erbjuder stöd till de medlemmar som enbart 

har använt sig av Fejjan för alla. De kan få gå på en aktiveringskurs 

för att få lära sig Facebooks mobilsida (m.facebook.com) som funge-

rar med olika hjälpmedel. FSDB täcker då utgifter för deltagaravgift 

och resekostnad. 

 

 

Övriga intressepolitiska frågor: 
 

3.5 Tillgänglighet 
Målsättningen är att samhället ska vara utformat så att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på lika villkor som andra. 

Idag återstår flera hinder innan samhället är fullt tillgängligt för personer 

med funktionsnedsättning. 
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I början av april blev det klart att MFD (Myndigheten för delaktighet) till-

sammans med Diskrimineringsombudsmannen ska arbeta för att öka 

kunskapen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-

tionsnedsättning. Syftet är att motverka diskriminering. I uppdraget ingår 

också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med januari 

2015, är en form av diskriminering. Satsningen som riktar sig till myndig-

heter, landsting/regioner, andra samhällsaktörer och allmänhet kommer 

att pågå under åren 2015-2017. 
 

Flera av artiklarna i konventionen kan ko  las till omr det tillgänglighet. 

Det gäller främst artikel   Tillgänglighet där det st r följande: För att 

människor med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt 

ut kunna delta    livets alla omr den ska staterna se till att samhället blir 

tillgängligt. Det handlar bland annat om den f siska miljön  trans orter  

information  kommunikation  IT och tjänster.  
 

 

Uppföljning från MFD 

Den årliga uppföljningen av funktionshinderpolitiken som MFD utför varje 

år, visar på att det sker framsteg men att det går mycket långsamt. Flera 

statliga myndigheter inventerar och åtgärdar brister i tillgängligheten när 

det gäller deras egna lokaler. Fler tv-program än tidigare både syntolkas, 

teckenspråkstolkas och är textade för att öka delaktigheten till tv-media. 

MFD rekommenderar också att myndigheter kan uppge tillgänglighet 

som ett krav i sina upphandlingar, för att synliggöra att det är en viktig 

fråga. Det kan leda till minskade kostnader om lokaler, varor och tjänster 

görs tillgängliga från början. De 22 strategiska myndigheterna, däribland 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen lämnar in årliga rapporter till 

MFD. Detta har skett sen 2011, och 2015 års analys av samtliga inläm-

nade rapporter, visar på att endast 9 procent av delmålen är uppfyllda 

idag.  
 

 

Utvärdering av nytt tillägg 

Sen den 1 januari 2015 har alltså bristande tillgänglighet funnits som en 

form av diskriminering. Bristande tillgänglighet kan t ex innebära att en 

person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort 
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skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar 

situation med personer utan funktionsnedsättning. 
 

Fram till den 3 december 2015 hade 280 anmälningar kommit in till DO 

som rörde bristande tillgänglighet. Ungefär 20 anmälningar har gått vida-

re för utredning, ingen anmälan har hittills nått till domstol. Ofta när an-

mälan har kommit in och DO har tagit kontakt med samhällsaktören som 

anses ha gjort fel enligt anmälan så har samhällsaktören genomfört vissa 

tillgänglighetsåtgärder för att förhindra att samma brist ska uppstå igen. 

Detta är mycket positivt enligt DO. 

 

 

3.6 Arbetsmarknad 
Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån 

sina förmågor och förutsättningar. FSDB arbetar för att alla personer 

med dövblindhet i arbetsför ålder ska ha en meningsfull sysselsättning 

som är utformad efter individens behov.  
 

Många personer med dövblindhet har behov av insatser i form av funge-

rande färdtjänst, arbetsbiträde och olika hjälpmedel. Det finns ett antal 

insatser som Arbetsförmedlingen kan sätta in för att underlätta för att 

personer med funktionsnedsättning ska kunna utföra ett arbete. Tyvärr 

har flera av stödinsatserna begränsningar ofta i form av låga kostnads-

tak, för personer med dövblindhet som har ett större behov av en utfor-

mad arbetsplats efter sina behov, så skapar kostnadstaken orimliga hin-

der. Att få praktik eller arbetsträning utan tillgång till rätt hjälpmedel kan 

ge förödande resultat, i form av att arbetstagaren blir tvungen att avsluta 

i förtid. Det är också orimligt långa väntetider på utprovning av arbets-

hjälpmedel, och under tiden riskerar arbetstagare med dövblindhet att bli 

av med erbjudanden om arbete. 
 

Arbetsförmedlingen centralt har inlett ett projekt i Umeå, där en enhet 

som enbart sysslar med utprovning av arbetshjälpmedel, tar in offerter 

från hjälpmedelsföretag och fattar beslut. Erfarenheterna är goda, och 
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man har på detta sätt förkortat väntetiderna för arbetshjälpmedel. Vi 

tycker att detta är mycket positivt. 
 

 

Samarbete med NKCdb och AF Rehab 

Tidigare hade Arbetsförmedlingen en fördelning med att Uppsala hade 

nationellt rehabiliteringsansvar för teckenspråkiga och Göteborg ansva-

rade för talspråkiga och hörselskadade personer med dövblindhet. Ar-

betsförmedlingen har omorganiserat så att det numera finns sex regioner 

som har rehabiliteringsansvar för samtliga målgrupper. Det är viktigt att 

alla regioner har dövblindkompetens. 
 

Den 11 juni samlades NKCdb, AF ”Rehab”  FSDB och DBU till ett möte i 

Enskede för att utvärdera de utbildningsinsatser som NKCdb har genom-

fört med de sex regionerna. Alla regioner har i sina utvärderingar uppgett 

att de uppskattat utbildningen mycket, och nu gäller det att få in rutiner i 

arbetet med personer med dövblindhet i arbetsför ålder. Arbetsförmed-

lingen ser i dagsläget inget behov av ytterligare utbildningsinsatser, men 

det kan komma att bli aktuellt framöver. 
 

 

Brukarråd med Arbetsförmedlingen 

FSDB har en representant i AF:s brukarråd som brukar träffas två gång-

er om året. På samråden deltar chefer för de sex regionernas rehabiliter-

ing, syn- och dövkonsulenter och representanter från de olika hörselor-

ganisationerna. Exempel på frågor som har tagits upp under året: pilot-

projektet i Umeå, tolkar i arbetslivet, praktikantprogrammet på statliga 

myndigheter och lönestöd.  
 

Förbundet har lyft frågan om att Arbetsförmedlingens lokala handläggare 

har blivit tuffare i sina bedömningar om lönestöd. En annan fråga som 

FSDB har lyft handlar om argumentet att om arbetstagaren med döv-

blindhet redan har fått förskrivet arbetshjälpmedel så är personen inte 

berättigad till personligt arbetsbiträde. Brukarrådet tog till sig våra frågor, 

och när det gällde den sista frågan så håller inte det argumentet från lo-

kala arbetsförmedlingen, då det handlar om pengar från olika typer av 

insatser. 
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Nytt projekt för unga 

I juni 2015 beviljade Arvsfonden en gemensam projektansökan från 

SDUF, UH och DBU. Projektet har fokus på arbetsmarknaden för unga 

personer som är döva, har en hörselnedsättning eller har dövblindhet. 

Projektet ska framförallt ta fram en informationsbank om rättigheter och 

arbetshjälpmedel. Ett digitalt utbildningspaket ska utformas. Man ska 

också göra informationssatsningar till berörda samhällsaktörer.  
 

Den 1 december anställdes Alexandra Polivanchuk som projektledare, 

strax efter annonserade projektet om två projektmedarbetare, som gärna 

ska egen erfarenhet av hörselnedsättning och dövblindhet. 
 

 

Riksrevisionens granskning om aktivitetsersättning  

Granskningen visar att många unga med funktionsnedsättning som får 

aktivitetsersättning inte deltar i insatser som syftar till att öka chanserna 

att få arbete eller börja studera. Försäkringskassan gör inte tillräckligt för 

att sätta in insatser för unga med funktionsnedsättning och följa upp 

dem.  
 

 

Arbete i regionala föreningar 

Många av de regionala FSDB-föreningarna deltar också i regionala bru-

karråd för att påverka situationen inom arbetsmarknaden. 

 

 

3.7 Habilitering och rehabilitering 
FSDB:s målsättning är att alla personer med dövblindhet ska få tillgång 

till god och likvärdig habilitering och rehabilitering. Idag varierar diverse 

insatser för stöd och service. 
 

För att personer med dövblindhet ska kunna leva ett så gott liv som möj-

ligt behövs det sättas in rätt habiliteringsinsatser i rätt tid för att individen 

ska kunna leva som alla andra. För barn med dövblindhet är det extra 

viktigt att ge dem insatser så tidigt som möjligt. Målgruppen har stora 
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behov, och är ofta i behov av flera insatser. Det är då lämpligt att profes-

sionella prioriterar vilken insats som ska sättas in först.   
 

 

Forskning  

Forskning om dövblindhet med ett medicinskt perspektiv har pågått en 

längre tid, men när det gäller andra områden så är forskningen begrän-

sad. FSDB ser positivt på forskaren Moa Wahlqvists avhandling ”Health 

and Peo le with Usher S ndrome” som har genomfört enkätundersök-

ningar under en längre period med personer som har Usher typ 1, 2 och 

3 för att belysa den fysiska och psykiska ohälsan. För gruppen är det 

mycket vanligt med trötthet och värk i nacke/axlar. Antal personer med 

Usher syndrom som har självmordstankar och antalet självmordsförsök 

är också oroande siffror (mellan 23 - 53 %) Referensgruppens siffror lig-

ger på 9 - 20 %. Detta är allvarligt, och ett relativt tabubelagt ämne, vilket 

gör det svårt för professionella att sätta in rätt insats. Samtidigt handlar 

det också mycket om att sätta ord på obehagliga tankar för att kunna få 

hjälp med att bearbeta dem. Det är också viktigt att de psykiatriska mot-

tagningarna med specialistkompetens får fortsätta sitt arbete, trots över-

hängande hot om nedläggningar så är de oerhört värdefulla för målgrup-

pen. 
 

 

Vägledning 

NKCdb har sedan 2012 arbetat långsiktligt med att ta fram en vägledning 

för professionella som möter personer med dövblindhet i sin yrkesroll. 

Det finns behov av vägledning/riktlinjer både när det gäller att kunna 

identifiera personer med dövblindhet ute i hälso- och sjukvården samt att 

erbjuda adekvat habilitering och rehabilitering.  
 

Tanken är att vägledningen ska kunna hjälpa alla dem som arbetar i 

kommuner och landsting så att de kan erbjuda personer med dövblindhet 

ett fullgott stöd. I det pågående arbetet tas hänsyn till hela livsperspekti-

vet och det omfattar både barn och vuxna samt både de med tidigt för-

värvad dövblindhet och de med senare i livet förvärvad dövblindhet. I ar-

betet samverkar NKCdb med brukare, anhöriga, forskare och personal. 

FSDB och DBU är representerade i referensgruppen.  
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I mars 2015 bjöd NKCdb in till ett seminarium och då visades utkastet till 

det digitala materialet. Mötesdeltagarna delades in i grupper och fick tes-

ta materialet mot en fallbeskrivning. Det visade sig att mycket arbete 

kvarstår, och NKCdb beslutade den 20 augusti att lägga ned referens-

gruppen som jobbat med frågan sen 2012. Det är nu dags för nästa steg 

med att ta fram konkret innehåll till vägledningen. 
 

 

Förslag om handikappersättning och vårdbidrag 

FSDB har bevakat promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna 

med funktionsnedsättning. FSDB beräknar att lämna synpunkter i början 

av 2016. Förslaget innebär i korthet bland annat att den nuvarande han-

dikappersättningen ska slopas och ersättas med merkostnadsersättning 

samt att vårdbidraget ska ersättas med omvårdnadsersättning. 
 

 

Utbildning till syn- och hörselinstruktör  

När syn- och/eller hörseln blir sämre leder detta ofta till en stor och svår 

omställningsprocess. Med stöd från syn- och hörselinstruktörer kan fler 

människor fortsätta att leva självständigt både i hemmet och i samhället. 

Insatserna som ges är inriktade på hjälp till självhjälp och även små åt-

gärder kan få stor betydelse. Kommunerna kan vinna mycket på att se till 

att denna växande grupp får bättre stöd och verktyg för att självständigt 

klara sina dagliga liv. Trots detta saknar fortfarande många kommuner 

runt om i Sverige syn- och hörselinstruktörer.  
 

Hagabergs folkhögskola anordnar utbildningar till syn- och hörselinstruk-

törer. Utbildningen (som kom till genom FSDB:s, HRF:s och SRF:s tidi-

gare projekt) innehåller både teori och praktik och vänder sig till personer 

med grundutbildning från vårdskola eller till dem som kan prövas ha 

motsvarande kunskaper.  
 

 

Aktiveringskurser 

Det finns några folkhögskolor som genom bidrag från SPSM kan anord-

na kurser med fokus på habilitering/rehabilitering för personer med döv-

blindhet. Flera landsting/regioner anser att det är ett bra komplement till 
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deras egen verksamhet. Den 9 - 10 september träffades FSDB och kon-

taktpersoner från folkhögskolorna för att utbyta erfarenheter och delge 

varandra information. 
 

 

Visningsturné med synhjälpmedel 

Under hösten anordnade leverantörsföreningen Svensk Syn åter igen en 

turné med visning av användbara och nya hjälpmedel för personer med 

nedsatt syn. Många regionala föreningar passade på att besöka den po-

pulära turnén i närheten av sina hemorter. 

 

 

3.8 Utbildning 
FSDB:s målsättning är att alla elever (barn, ungdomar och vuxna) med 

dövblindhet ska ha tillgång till kvalitativ utbildning och utvecklingsmöjlig-

heter.  
 

Utbildning vid specialskolan är till för barn som inte kan gå i grundskolan 

eller grundsärskolan på grund av dövhet eller hörselnedsättning, döv-

blindhet, grav språkstörning eller synnedsättning och ytterligare funk-

tionsnedsättning. Staten är genom SPSM huvudman för åtta specialsko-

lan samt också för förskoleklass och fritidshem vid skolenheter med spe-

cialskola. SPSM har också en enhet som arbetar med råd och stöd till 

kommunala skolor där det går elever med funktionsnedsättning. Myndig-

heten delar dessutom ut bidrag till folkhögskolornas aktiveringskurser. 
 

Den statliga utredningen om kvalité i utbildningen för elever med vissa 

funktionsnedsättningar pågår och den kommer att bli klar under 2016. 

Pontus Degsell har representerat FSDB på referensgruppsmötena. 
 

Alltfler barn med dövblindhet får ett Cochlea Implantat inopererat. Famil-

jen får sällan information om svenskt teckenspråk och att det finns spe-

cialskolor som erbjuder tvåspråkig undervisning genom hörselteknisk ut-

rustning och talad svenska eller på svenskt teckenspråk. Idag blir flera 

av barnen placerade på kommunala skolor, där varken pedagoger, eller 

ansvariga skolhuvudmän har den rätta kompetensen kring utbildning för 
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barn med dövblindhet. Det är viktigt att barnen får tillgång till adekvat ut-

bildning i visuellt/taktilt teckenspråk, punktskrift och andra verktyg för att 

kunna leva ett så bra liv som möjligt. Förbundet ser att brister finns såväl 

inom specialskolan som inom den kommunala skolan. 
 

Den 16 april träffade FSDB, DBU och Föräldrarådet Greger Bååth 

(SPSM:s generaldirektör) och Christer Fleur (ansvarig för kontakter med 

brukarorganisationerna inom SPSM).  
 

I april bestämde också SPSM att lägga ned sitt nationella skolråd som 

bestod av representanter från hörselorganisationerna, föräldraråden från 

respektive skola och ledningen för SPSM. Syftet med nedläggningen var 

att intresset för skolrådet hade svalnat från olika håll, och mötena ägde 

rum fyra gånger per år, vilket hörselorganisationerna upplevde som allt-

för ofta. Istället bildade SPSM ett nytt råd: Nationella Föräldrarådet där 

alla specialskolors föräldraråd får möjlighet att prata med SPSM:s led-

ning. Intresseorganisationerna skulle kallas till gemensamma möten 1 - 2 

gånger om året. Under hösten 2015 hölls dock inget sådant möte. 
 

SPSM:s tillsatta utredare Marina Gunnmo Grönros fick i uppdrag att ana-

lysera och komma fram med förslag på nya arbetssätt och rutiner för att 

undvika kränkande behandling såväl mellan elever som mellan elever 

och lärare. Hon har publicerat tre delrapporter, varav den sista delrap-

porten där hon intervjuade intresseorganisationerna, blev FSDB:s dåva-

rande ordförande Pontus Degsell intervjuad för FSDB:s räkning. 
 

SPSM har erbjudit stöd till före detta elever som har blivit utsatta för sex-

uella trakasserier och övergrepp under sin tid inom specialskolan. Infor-

mation om stödet har bland annat gått ut i Kontakt med FSDB och på 

FSDB:s hemsida. Det var i slutet av 2013 som det rapporterades i medi-

erna om att flera före detta elever hade blivit utsatta för sexuella trakas-

serier och övergrepp på bland annat Manillaskolan och Birgittaskolan. 
 

Under året har det också varit mycket fokus på teckenspråkskompeten-

sen. En dokumentärfilm, gjord av en elev på Birgittaskolan i Örebro, fick 

stor uppmärksamhet. Den handlade om lärare som inte kunde kommuni-

cera med sina elever på teckenspråk, vilket gör att elever som har teck-
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enspråk som första språk upplever att de får svårt att uppnå måluppfyl-

lelse i olika ämnen. Birgittaskolan har vidtagit åtgärder, t ex genom att 

anställa egna teckenspråkstolkar och skicka personal på utbildning i 

teckenspråk. 
 

 

Förskolan Kattungen 

Förskolan Kattungen har också fått mycket uppmärksamhet. Förskolan 

är unik då den erbjuder en fullt teckenspråkig miljö för förskolebarnen 

och den ligger i anslutning till Birgittaskolan i Örebro. 
 

Under våren beslutade Örebro kommun att förskolan skulle flytta till en 

annan stadsdel och det skapade stora protester bland föräldrar, döva 

och intresseorganisationer. Det skrevs protestlistor, skrivelser och även 

en demonstration för teckenspråket genomfördes i april 2015. 
 

SDR vädjade tillsammans med flera förbund till politiker i Örebros försko-

lenämnd att ompröva beslutet om flytten. Både FSDB och DBU stod 

också bakom brevet som den 5 juni skickades till politiker i Förskole-

nämnden. 
 

I ett uttalande den 17 juni lyfte även Lika Unika fram att Örebro kommun 

inte följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning. Man har t ex inte tagit hänsyn till artikel 24 som bland annat in-

nebär att underlätta inlärning av teckenspråk. 
 

Trots massiva protester genomfördes tyvärr flytten ändå och idag ligger 

förskolan i samma lokaler som en hörande förskola. På grund av detta 

valde några föräldrar att bilda en förskola med teckenspråksprofil vid 

namn Kattugglan. Den hade under hösten 2015 inte kommit igång ännu. 
 

 

Risbergska skolan 

Örebro kommun såg över sina lokaler för gymnasiet och bestämde att 

Risbergska skolan som är en del av Riksgymnasiet för döva, hörselska-

dade och elever med dövblindhet skulle flytta från sina tillgängliga skol-

lokaler. På gymnasiet går även hörande elever. Politikernas förslag var 

istället att dela upp skolan på olika gymnasieskolor. Det satte sig intres-
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seorganisationerna, elevråd, lärare och föräldrar emot och startade ett 

arbete för att hela skolan gemensamt skulle flyttas till en gymnasieskola. 

Den 22 juni deltog FSDB på ett möte med Förvaltningskontoret i Örebros 

kommun. Förvaltningskontoret presenterade några olika alternativ och 

de ville inhämta synpunkter från organisationerna.  
 

FSDB och DBU gjorde också tillsammans med andra berörda organisa-

tioner en gemensam skrivelse till ledamöterna i Programnämnden Barn 

och Utbildning, Örebro kommun. För att ytterligare belysa de specifika 

behoven för elever med dövblindhet skickade även FSDB och DBU en 

egen skrivelse.  
 

Till slut lyckades alla påtryckningarna och resultatet blev att alla elever 

som går på Risbergska skolan ska flyttas över till Rudbecksskolan hös-

ten 2016. 
 

 

Västsvenska skolan 

I Varberg på den Västsvenska skolan går ett mindre antal elever med 

tidigt förvärvad dövblindhet. Verksamheten har kommit till tack vare en-

gagerade föräldrar i Föräldrarådet.  
 

 

Folkhögskolor 

Nästan en tredjedel av deltagarna i folkhögskolornas långa kurser har en 

funktionsnedsättning. Folkhögskolorna får därför ett särskilt utbildnings-

stöd som är till för att underlätta studierna för personer med funktions-

nedsättning. SRF får också bidrag för teknisk anpassning av studiemate-

rial för personer med synnedsättning och personer med dövblindhet.  

 

 

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 också kan gälla för alla personer med dövblind-

het. Vi tycker ändå att det är roligt att det finns exempel på att personer 
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med dövblindhet tar plats och deltar aktivt som aktörer (inte bara som 

konsumenter).  
 

 

Medieutredningen 

Medieutredningen handlar om framtidens mediepolitik och utredningen 

analyserar behovet av nya mediepolitiska insatser. I den första fasen 

samlades information in. I direktiven sägs också att utredningen bland 

annat ska beakta behoven av tillgängliga medier för personer med funk-

tionsnedsättning. För att diskutera just den frågan anordnade utredning-

en ett möte i augusti med företrädare för berörda myndigheter, intresse-

organisationer och företag. FSDB poängterade särskilt hur viktigt det är 

för personer med dövblindhet att få lära sig de nya teknikerna så de kan 

hänga med i utvecklingen. Den slutliga utredningen ska vara klar senast 

till den 30 april 2016. 
 

 

MTM  

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är en statlig myndighet under 

Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att se till att personer med 

läsnedsättning får tillgång till litteratur och dagstidningar på de medier 

som passar dem. MTM har också punktskrifts- och prenumerationsservi-

ce för de som vill låna böcker, prenumerera på tidskrifter och beställa ar-

tiklar på punktskrift. 

 

MTM:s brukarråd är ett rådgivande organ som ska främja kontakter med 

målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare. Brukarrådet ska även 

bistå myndigheten i olika frågor. Under året fick FSDB äntligen en egen 

plats i brukarrådet. Detta är något som FSDB fått kämpa hårt för.  
 

 

Utställningen Kännbart 

Den 7 november var det en mycket lyckad världspremiär för projektets 

konstutställning på Örebro länsmuseum. Vid invigningen medverkade 

bland andra landshövding Maria Larsson. Ca 500-550 personer fanns på 

plats. Utställningen bestod av sex konstverk med sju konstnärer. Det 

fanns också en del andra saker som är kopplade till utställningen, bland 
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annat den tidigare utställningen Taktil foto samt en vägg med citat från 

personer med dövblindhet. Utställningen fanns kvar i Örebro fram till den 

10 januari 2016. (Därefter flyttas utställningen till Umeå för att senare 

också flyttas till andra orter.) 
 

Den 10 november anordnade också Riksutställningar en tillgänglighets-

dag på Örebro länsmuseum. Ett 50-tal personer från hela landet fick då 

möjlighet att ta del av Kännbarts utställning.  
 

 

Jag är Sarah! 

I föreställningen ”Jag är Sarah” berättar Sarah Remgren  ersonligt 

och underhållande om hur det är att leva med dövblindhet. Föreställ-

ningen hade premiär den 10 april och har under året spelats på 

många platser runt om i landet. Sarah har fått fin publicitet och tack 

vare föreställningen har mycket information om dövblindhet spridits. 
 

Örebro kommun tilldelade också Sarah Remgren hederspriset till Hjal-

mar Bergmans minne 2015. Sarah fick priset bland annat för sina insat-

ser som programledare, föreläsare och skådespelare samt för att hon är 

en bra förebild för teckenspråkiga ungdomar. 
 

 

Jag är fan inte duktig 

Ewa-Helen Rydmark har några gånger under året uppträtt med sin 

pjäs ”Jag är fan inte duktig”. Pjäsen handlar om olika situationer som 

hon har råkat ut för i sitt liv med dövblindhet. Ewa-Helen spelade 

bland annat under Slottsfestivalen i Örebro då staden firade sitt 750-

årsjubileum. 
 

 

Våga se! 

Utställningen ”V ga se! En utställning med bilder som känns!” visa-

des i slutet av år 2014 fram till den 11 januari på Stadsmuseet i 

Stockholm. Utställningen är en del av FSDB Stockholms och Got-

lands läns tidigare projekt Taktil foto. Utställningen har under året 

också visats på Mullsjö folkhögskola samt i samband med projektet 

Kännbarts turné som startade i Örebro. 
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Bok om livet med dövblindhet 

Jag kan, jag vill, jag ska är titeln på Ewa-Helen Rydmarks första bok som 

gavs ut under hösten. I boken beskriver Ewa-Helen hur det var att växa 

upp med dövblindhet. Hon berättar om sina barn- och ungdomsår fram 

tills hon själv får en egen familj.  
 

 

Nordiskt kulturförbund för dövblindfödda 

Det finns en särskilt utsatt grupp och det gäller vuxna med tidigt förvär-

vad dövblindhet. Tidigare har FSDB under många år i samverkan med 

Nordiskt kulturförbund för dövblindfödda genomfört kulturkurser. Ofta har 

det anordnats 2-3 veckolånga kurser per år på olika platser i Norden. 

Kurserna har varit individuellt anpassade och dyra eftersom det t ex 

krävs så många medföljande assistenter. Det har varit betungande för 

FSDB:s ekonomi och sen 2013 har FSDB tyvärr inte haft möjlighet att 

delta i samarbetet.  

 

 

4. Organisation och  

medlemskap 
 

Nya stadgar och nya riktlinjer för medlemskap och  

medlemsavgift 

I slutet av året har information och praktisk handledning skickats ut till de 

regionala föreningarna/sektionerna. Från och med den 1 januari 2016 

börjar FSDB:s nya stadgar att gälla. Tidigare har medlemsavgiften till de 

regionala föreningarna varit olika, men från och med den 1 januari 2016 

ska alla regionala föreningar ha samma avgift. FSDB:s kongress 2015 

beslutade att medlemsavgiften ska vara 150 kronor. Av den summan går 

50 kronor till förbundet alternativt till sektionerna och 100 kronor till den 

regionala föreningen.  
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När det gäller medlemskap så kommer även en person som är nära an-

hörig och företräder ett barn med dövblindhet också att kunna bli röstbe-

rättigad medlem i den regionala föreningen där han eller hon är folkbok-

förd.  
 

 

Översyn av organisationen 

Under hösten påbörjades arbetet med översynen av hela förbundets or-

ganisation. Amanda Lindberg och Klas Nelfelt besöker samtliga regiona-

la föreningar och sektioner. Syftet med översynen är bland annat att: 
 

1. Ta reda på och föreslå hur FSDB kan få större resurser till det intres-

sepolitiska 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 FSDB:s sektioner ska arbeta och om det är 

möjligt att bilda fler sektioner inom FSDB. 
 

 

Medlemsvårdsgruppen 

Övergripande har gruppen fortsatt att arbeta med två parallella spår,  

d v s hur man ska göra för: 

1. Att hitta och locka nya medlemmar. 

2. Att behålla befintliga medlemmar. 
 

De tv  foldrarna (”Har du b de en s n- och hörselnedsättning?” och ”Om 

Förbundet Sveriges Dövblinda”) har använts i olika sammanhang. 
 

Gruppen har också fortsatt att arbeta med att lyfta fram de fördelar som 

finns med att vara medlem i FSDB. Några exempel är att få träffa andra i 

samma situation, bryta isolering, få tillgång till information om t ex rättig-

heter, LSS med mera, subventionerade priser på konferenser, medlems-

tidningen Kontakt med FSDB och möjlighet att ansöka om medel från 

FSDB:s fonder. 
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Som ett led för att behålla befintliga medlemmar har gruppen också fort-

satt att undersöka t ex hur åldersfördelningen ser ut i de regionala före-

ningarna. Flera av föreningarna har en väldigt stor andel medlemmar i 

åldern 60 till 80 år. Det är viktigt att verksamheten passar för dem som är 

medlemmar.  
 

 

Medlemsvärvning 

Strax innan sommaren startades en kampanj för att värva nya medlem-

mar. Den som värvar en röstberättigad medlem till FSDB får 250 kronor. 

Alla nya medlemmar får ett välkomsterbjudande om att delta på en aktivi-

tet. Det kan t ex gälla höstträffen eller en regional aktivitet. Förbundet 

står för den nya medlemmens kostnader för aktiviteten. Alla (både inom 

och utanför FSDB) är välkomna att vara med och värva medlemmar. 
 

Information om kampanjen har gått ut i diverse kanaler, d v s medlems-

tidningen, Facebook och hemsidan. Vidare har riktade utskick med e-

post gjorts med FSDB:s förbundsordförande Amanda Lindberg som av-

sändare till bland annat tolkcentraler, syncentraler med flera som bedri-

ver verksamhet där de också kan komma i kontakt med personer med 

dövblindhet. Några har hört av sig och önskat att FSDB ska skicka mer 

information som de t ex kan lägga ut i sina väntrum. 
 

Från början var det sagt att kampanjen skulle hålla på till den 1 novem-

ber, men erbjudandena kommer att kvarstå tills vidare.  
 

 

Gåva till betalande medlemmar 

Under de senaste åren har FSDB årligen skickat ut tackbrev med en 

mindre gåva till alla medlemmar som betalar medlemsavgiften. Årets 

gåva till alla betalande medlemmar var ett litet vikbart ställ som kan an-

vändas för mobil, läsplatta mm. 
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5. Projekt 
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande orga-

nisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter 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 projek-

tets slut. 
 

Arvsfonden har två typer av stöd: projektstöd som kan ges till projekt och 

lokalstöd som kan ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. 

 

 

5.1 Verktyg för bättre hälsa 
Projektledare: Petra Liljeblad. 
 

Projektet finansieras av Arvsfonden under 2014-2016. Projektets mål-

grupp är familjer som har barn/ungdom med dövblindhet/kombinerad 

syn- och hörselnedsättning. FSDB är huvudman för projektet.  
 

Familjer runt ett barn eller ungdom med dövblindhet ställs inför stora ut-

maningar, 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 funktionsnedsätt-

ning har ökad risk för psykisk ohälsa, det är även vanligt med psykoso-

matiska besvär hos syskon. Familjerna behöver nya kunskaper och verk-

tyg för att kunna hantera kontinuerlig stress och samtidigt finna en funge-

rande vardag. 
 

Inom projektet anordnas familjehelger. Under 2015 har det anordnats tre 

familjehelger: 

 30 januari -1 februari Vildmarkshotellet, Kolmården 

 1 - 3 maj Bohusgården, Uddevalla 

 30 oktober - 1 november Bosön, Lidingö. 
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Föräldrar får enkla och användbara verktyg för återhämtning och vila, de 

får prova på metoder för att kunna hantera stress och påfrestningar bätt-

re. Syskon får samtala om sin roll och familjen får chans att umgås ihop 

under avslappnade former. Hela familjen ska stärkas och få verktyg för 

bättre hälsa. 
 

Ett av målen med projektet är också att FSDB ska få fler medlemmar 

under projekttiden. 
 

DBU som är ansvariga för de olika barn/ungdomsgrupperna berättade att 

de fått en känsla för hur det varit för deras föräldrar när de själva växte 

upp. De tyckte att det gav dem mycket att vara delaktiga på familjehel-

gerna.  
 

Projektet styrs av en styrgrupp där Emil Bejersten och Klas Nelfelt är 

med från FSDB. Gunilla Kvist representerar Föräldrarådet och Teresia 

Lindberg och Daniel Olsson representerar DBU.  
 

I projektets samverkansgrupp ingår:  

 Mo Gård 

 NKCdb  

 Sveriges Habiliteringschefers förening och därigenom alla habilite-

ringar i Sverige 

 SPSM Resurscenter dövblind 

 Dövblindenheten i Skåne 

 Dövblindteamet i Västra Götaland 

 Dövblindteamet i Stockholm 

 DHB 

 Stockholms läns landsting. 
 

Vi är idag tämligen övertygade om att vi har ett kontaktnät och adressre-

gister som når många av de som har barn med dövblindhet/kombinerad 

syn- och hörselnedsättning. Men tyvärr finns det ett mörkertal med 

barn/ungdomar som inte diagnosticerats.  
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Sista familjehelgen kommer att äga rum under hösten 2016. Efter projek-

tets slut är målsättningen att verksamheten ska drivas vidare och att 

denna typ av familjehelger ska bli en permanent verksamhet.  
 

Mer information om projektet finns på 

http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/verktyg-för-bättre-hälsa 

 

 

5.2 FSDB:s medverkan i externa projekt 
 

Utbildning för döva tolkar och översättare 

SDR driver projektet med medel från Arvsfonden. FSDB är medsökande 

organisation. 
 

I april kom beskedet att den tidigare förstudien beviljades fortsatt stöd 

från Arvsfonden för det första året av två. Projektets syfte är att stärka 

dövas konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk- och översättnings-

branschen genom kartläggning, utformning av kurser och skapande av 

nätverk mellan döva tolkar och översättare samt arbetsgivare. 
 

Under våren och sommaren arbetade projektledaren Maya Rohdell till-

sammans med några översättare med utbildningsmaterial som översat-

tes till svenska och till svenskt teckenspråk. Utbildningsmaterialen kom-

mer att användas under pilotutbildningen och även under kommande ut-

bildningar. 22 deltagare blev antagna till pilotutbildningen som startade 

under hösten. Ungefär hälften av dem är tolkar (dövblindtolkar, interna-

tionella teckenspråkstolkar och stödtolkar), den andra hälften är översät-

tare. Utbildningen sker genom fysiska träffar vid åtta tillfällen på ett år, tre 

dagar vid varje tillfälle, och på distans via en plattform där ett klassrum 

skapas och deltagarna ser varandra via dator och internet. 
 

I juni anställdes Åsa Henningsson för att arbeta med information om pro-

jektet, marknadsföra utbildningen för framtida deltagare och för potenti-

ella arbetsgivare samt utveckla kontaktnätverket. I augusti anställdes 

ytterligare en medarbetare, Eva Sundqvist-Dahne, som arbetar för att 

http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/verktyg-för-bättre-hälsa
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utbildningen framöver ska finansieras av Myndigheten för yrkeshögsko-

lan och att utvalda folkhögskolor samt universitet ska ansvara för utbild-

ningen. 
 

Projektet har en referensgrupp med flera olika parter som representeras 

av privata företag inom fältet, STTF, Tolkledarna, Talför, Språkrådet, Uni-

versitetet etc. Nätverksarbetet är en viktig del för att öka kun-

skap/medvetenhet/ förståelse/acceptans av döva tolkar inom tolkverk-

samhetsområdet. Myndigheter, organisationer med flera är välkomna att 

kontakta projektet för information och dialog. Pontus Degsell är FSDB:s 

representant i projektets styrgrupp. 
 

 

Kännbart 

ABF Örebro län driver projektet med medel från Arvsfonden. FSDB är 

medsökande organisation. 
 

Projektets syfte är att under en treårsperiod förbättra bemötande och för-

ståelse om tillgänglighet för framför allt personer med dövblindhet men 

även för de som har synnedsättning och döva. Under projektet kommer 

det bland annat att bli: 

- En kringflyttande konstutställning där konstnärer med dövblindhet med-

verkar. 

- Skapande av nya arenor för samverkan med konstnärer med och utan 

funktionsnedsättning. 

- Pedagogiska workshops där t ex skolungdomar ska erbjudas skapande 

aktiviteter med tillgänglighet i fokus. 
 

Utställningen fick en fin start när den hade premiär i Örebro. 
 

Projektet samarbetar även med andra verksamheter och organisationer, 

som t ex Riksutställningar, Dövblindteamet i Stockholms län, Konstnä-

rernas Riksorganisation, Konstnärscentrum Öst, NKCdb, SDR, Synska-

dade Konstnärers och Konsthantverkares Förening samt konsthallar, 

museer, projekt och skolor. 
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Vi ska med! 

SDUF driver projektet med medel från Arvsfonden. DBU och UH är med-

sökande organisationer. 
 

I slutet av juni kom beskedet att Arvsfonden beviljar SDUF medel för det 

första året (av tre) för projektet som handlar om att förbättra förutsätt-

ningarna på arbetsmarknaden för unga döva, hörselskadade och perso-

ner med dövblindhet.  
 

 

eCweb – utveckling av totalkonversation i webbläsaren 

Omnitor driver projektet med medel från PTS. 
 

Projektet var en av vinnarna i PTS innovationstävling ”N bar för alla”. 

Tävlingen hade främst fokus på att öka tillgängligheten i kontakter med 

myndigheter och offentliga verksamheter. Omnitor utvecklar produkten 

eCweb, som tillåter totalkonversation (med röst- och videosamtal och da-

takommunikation i realtid) direkt i webbläsaren.  

 

 

6. Konferenser och evenemang 
 

6.1 Kongressen 
Vartannat år har FSDB kongress för de regionala föreningarnas och 

sektionernas ombud. Helgen den 29 - 31 maj deltog 32 ombud då 

förbundets fjärde kongress genomfördes på Hotell Södra Berget i 

Sundsvall. Ombud och också tillresta medlemmar och gäster kom 

tidigare än brukligt för att kunna se föreställningen ”Jag är Sarah!”. 
 

 

Funktionärer 

Lördagen (30 maj) inleddes kongressförhandlingarna. Håkan Thomsson 

valdes till mötesordförande och Maj Daver valdes till mötessekreterare. 



39 

 

Bert Brännström och Arne Lorentzson valdes, att tillsammans med mö-

tesordföranden, justera protokollet. Göran Rydberg och Teresia Lind-

berg valdes till rösträknare.  
 

 

Handlingar och ansvarsfrihet 

Kongressen godkände verksamhetsberättelser och ekonomiska redo-

visningar samt beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för både år 

2013 och 2014. 
 

 

Motioner och förslag från förbundsstyrelsen 

Kongressen behandlade sex motioner, varav två handlade om att FSDB 

ska arbeta för att en vit käpp med röda markeringar ska visa att använ-

daren är en person med dövblindhet.  
 

De övriga fyra motionerna handlade om: 

1. Bildande av Seniorsektion 

2. Bildande av sektion DBFFH (Dövblinda med flerfunktionshinder) 

3. Stadgeändring av § 6.3 Antal ombud 

4. Stadgeändring av § 7.1 Förbundets ordförande (samt motsvarande 

paragraf i bilaga 1 Normalstadgar för FSDB:s regionala föreningar). 
 

Förbundsstyrelsen hade också lagt fram ett förslag på att genomföra en 

översyn av organisationen, med motivering att förbundet måste förändra 

sitt arbetssätt så att resurserna ska räcka till den nuvarande verksamhe-

ten. Ombuden beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag. De två 

motionerna som handlade om att bilda nya sektioner ingår i översynen 

av organisationen. 
 

Förbundsstyrelsen hade även lagt fram ett förslag om riktlinjer för med-

lemskap. Huvudsyftet är att alla medlemmar ska tillhöra en regional före-

ning, till exempel tidigare har man kunnat vara medlem endast i en sek-

tion utan att vara medlem i FSDB. På sikt kan FSDB behålla fler med-

lemmar. Och att alla medlemmar ska betala samma medlemsavgift till 

förbundet. Stadgeändringar fordrades i och med förslaget om riktlinjer för 

medlemskap. Det fanns även ett stadgeförslag om antal ombud till kon-

gressen. Båda stadgeförslagen bifölls med över 2/3 majoritet. 
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Verksamhets- och budgetplan 

Kongressen godkände förslagen på verksamhets- och budgetplan för 

2016 - 2017. 
 

 

Styrelseval 

Under valet testade ombuden ett nytt sätt att rösta. Alla ombud fick ett 

kuvert med några blanka pappersark och en spik. Varje kandidat hade ett 

nummer. Och när ombuden röstade så fick de med hjälp av spiken göra 

motsvarande antal hål i pappret som den kandidat de ville rösta på. Detta 

nya sätt att rösta fungerade bra. 
 

Amanda Lindberg valdes till ny förbundsordförande på två år efter Pontus 

Degsell. Han hade beslutat att inte ställa upp för omval och avgick där-

med efter åtta år som förbundsordförande.  
 

Valet för ledamöter utföll enligt följande: 

- Jan Nyström, omval fyra år  

- Christina Grönborg, nyval fyra år 

- Jane Eriksen, nyval fyra år.  
 

Tre ledamöter har två år kvar av sin mandatperiod: Linda Eriksson, Klas 

Nelfelt och Franck Gagniard. 
 

Senare på kvällen avtackades avgående förbundsordförande Pontus 

Degsell och ledamöterna Siv Grönberg och Marie Lagerström. 
 

 

Valberedning 

Kongressen valde Daniel Olsson (omval), Agneta Hummerhielm (nyval) 

och Pontus Degsell (nyval) till valberedning. Valberedningen fick i upp-

drag att utse en sammankallande. 
 

 

Revisor och ersättare 

Kongressen beslutade att välja Johan Engdal, auktoriserad revisor (om-

val) och Ann-Cecil Olsson (omval) till ordinarie revisorer för två år. Till er-

sättare valdes Micael Christensson, auktoriserad revisor (omval) och 

Sten-Owe Bjelvestad (omval). 
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Medlemsavgifter 

Kongressen beslutade att medlemsavgiften för år 2016 respektive 2017 

ska vara 150 kronor per person för röstberättigade och stödjande med-

lemmar. Medlemsavgiften ska fördelas så att 100 kronor går till den regi-

onala föreningen och 50 kronor till förbundet alternativt till sektionen. 
 

 

Övrigt program 

På söndagsförmiddagen återupptog kongressen de sista punkterna på 

dagordningen. Efteråt höll projektledare Ole Mortensen från NKCdb, fö-

redrag om Informations- och kommunikationsteknik, IKT. Han tog upp 

bl.a. sammanställning av enkäten ”L ssna!” som gjordes i fjol. Ole berät-

tade att enkäten tydligt visar att personer med dövblindhet tycker att ut-

bildning och support inom IKT inte fungerar bra. 

 

 

6.2 Almedalsveckan 
Klas Nelfelt och Linda Eriksson representerade FSDB under 2015 års 

Almedalsvecka. De nätverkade, bevakade aktuella frågor och deltog på 

seminarier. Lika Unika hade ett eget tält och medlemsorganisationerna 

kunde lägga ut material där. Företrädare för respektive medlemsorgani-

sation hade också egna tider i tältet. FSDB hade sin tid på eftermidda-

gen den 30 juni. 

 

 

6.3 Ridläger 
Den 28 juli - 1 augusti anordnade Varaortens Ryttarförening, i samarbete 

med FSDB Örebro-Värmland, ett ridläger för personer med dövblindhet. 

Platsen för lägret var den privatägda lägergården Sämsholms gård som 

ligger några mil utanför Herrljunga i Västergötland. Totalt var det fem del-

tagare med dövblindhet. FSDB Örebro-Värmland sponsrade alla deltaga-

re både från den egna föreningen och också medlemmar från andra re-

gionala FSDB-föreningar.  
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6.4 Familjeveckan 
Familjeveckan 2015 anordnades den 2-7 augusti på Vara folkhögskola i 

Västra Götaland. Skolan ligger ca 3 mil från Skara sommarland dit delta-

garna tillsammans också åkte på en heldagsutflykt. Det har blivit en 

sommartradition att FSDB:s familjesektion anordnar en familjevecka för 

familjer där en eller båda föräldrarna har dövblindhet. Det var åttonde året 

i rad som familjeveckan anordnades och denna gång deltog 13 familjer.  

 

Som förälder med dövblindhet är det lätt att känna sig ensam och familje-

veckorna är därför en unik möjlighet att få möta andra familjer. Syftet är 

att stötta och dela kunskaper med varandra samt att genom föreläsning-

ar, aktiviteter och utflykter stärka familjerna. De medföljande barnen har 

egna, roliga och åldersanpassade aktiviteter tillsammans med vana fri-

tidsledare. 
 

Under familjeveckan var det också årsmöte för familjesektionen. Den nya 

styrelsen består av Pontus Degsell (tidigare förbundsordförande för 

FSDB), Frida Inghamn (som suttit med i styrelsen tre år) samt Camilla 

Högberg (nyval). 

 

 

6.5 Dövblindas dag 
De regionala FSDB-föreningarna brukar turas om att anordna Dövblin-

das dag. Lördagen den 5 september anordnade FSDB Skåne Dövblin-

das dag i Helsingborg. Dagen firades med Öppet hus. Bland föreläsarna 

medverkade Torbjörn Svensson och Lou Rossling. Torbjörn föreläste om 

hur dövblindheten påverkat hans liv och Lou föreläste om att ställas inför 

förändringar och finna inspiration. Under dagen var det också workshops 

och information med bland andra företaget T-Meeting, NKCdb och pro-

jektet Kännbart. Grebborna (en kör som sjunger på teckenspråk) upp-

trädde. 
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6.6 Höstträff 
Den 13 -15 november genomfördes den årligt återkommande höstträffen 

på Hotell Quality Winn i Haninge. Denna gång var det 55 deltagare med 

dövblindhet som var med under helgen. Tre föreläsare medverkade. So-

phie Karlsson (från IfA – Intressegruppen för assistansberättigade) före-

läste om LSS. Anna Rask Sanchez berättade om mindfulness. Ingrid Lo-

senborg gav återblickar från sin tid som Sveriges första dövblindkonsu-

lent. Dessutom fick deltagarna en kort information från Per Liljeroos om 

Unik Försäkring. Utvärderingarna visade att de flesta deltagarna var nöj-

da eller till och med mycket nöjda med höstträffen.  

 

 

7. Information 
FSDB vill vara först och ledande med information om vår verksamhet. Vi 

försöker också ta initiativ till information som är viktig för organisationen 

och inom dövblindområdet. Informationen bygger på öppenhet, d v s 

den ska vara sann och inte missvisande. Vi märker att det finns ett ökat 

intresse för dövblindfrågorna. Varje vecka är det många som kontaktar 

oss via e-post och telefon. 

 

 

Sociala medier 

De som skriver i de sociala medier som administreras av FSDB eller som 

i andra sammanhang yttrar sig i FSDB:s namn, bidrar med kompetens till 

dövblindområdet. Språket i all elektronisk kommunikation som sker via 

FSDB ska präglas av ärlighet, ansvarstagande, artighet och gott omdö-

me. Inlägg och kommentarer som kan vara stötande eller kränkande tas 

bort. 
 

FSDB använder Facebook som en viktig kanal för att snabbt nå ut med 

information och aktuella nyheter både från FSDB som organisation och 

från resten av dövblindvärlden. Vår medverkan på Facebook är också ett 
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sätt för oss att synas och skapa dialog med personer med dövblindhet 

och andra som är intresserade av våra frågor. Intresset för vår sida växer 

stadigt och vid årets slut hade vi drygt 900 gilla-markeringar. Nästa mål-

sättning kommer att bli att uppnå 1000. Adressen till sidan är 

www.facebook.com/forbundetsverigesdovblinda 
 

FSDB har också ett slutet medlemsforum på Facebook. Alla röstberätti-

gade och stödjande medlemmar är välkomna att delta. I medlemsforu-

met 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 

vi inte använt Twitter i så stor utsträckning. 
 

 

Hemsida 

På FSDB:s 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) och under 2015 har det ut-

kommit sex nummer. Tidningen finns i 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 samt olika reportage. I varje nummer brukar 

det vara många medlemmar som medverkar med texter. I slutet av året 

startade vi den så kallade Trissfrågan. I varje nummer ställs en fråga 

som röstberättigade medlemmar är välkomna att svara på. Alla som sva-

rar belönas med en trisslott.  
 

 

Nytt material 

Under året har vi fortsatt att använda och sprida våra foldrar om 

FSDB och Medlemskap i FSDB. I slutet av året tog vi också fram en  

http://www.fsdb.org/
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lathund om stöd och service till personer med dövblindhet. Vi vet att 

många tycker att det är svårt att överblicka de stödinsatser som sam-

hället kan ge. I guiden finns det korta beskrivningar av de insatser 

som finns samt också upplysningar om vart man vänder sig. Det finns 

även information om några mer allmänna insatser samt telefonjourer 

och annan rådgivning dit man kan vända sig. Guiden går att ladda 

ner från FSDB:s hemsida.  
 

 

Dövblindhet i pressen 

Sarah Remgrens teaterföreställning ”Jag är Sarah” har blivit mycket 

uppmärksammad och fått fin publicitet. Föreställningen handlar om hur 

det är att leva med dövblindhet och att vara adopterad. Under våren 

2015 har föreställningen bland annat visats i Nässjö, Kalmar, Lund, Väst-

ra Frölunda och Härnösand. 
 

Intresset har också varit stort för att med hjälp av röda markeringar på 

den vita käppen signalera för omgivningen att användaren har dövblind-

het. Främst är det initiativtagaren Torbjörn Svensson som under året fli-

tigt har synts i pressen. 
 

Det har också varit andra reportage i tidningar där personer med döv-

blindhet har uppmärksammats. I första hand har det främst handlat om 

att belysa kommunikationsätt och brister i samhällets stöd. Ett exempel 

är när Skurups kommun nekade Anna Edenås en plats på äldreboendet 

Lindängelund i Malmö som just är anpassat för äldre döva och personer 

med dövblindhet. 
 

 

Presentreklam 

Det finns fortfarande ett mindre lager kvar av tidigare inköpta muggar 

och ryggsäckar. Det finns även begränsat lager av vikbara ställ i olika 

färger som kan användas till mobiltelefoner och surfplattor. Under våren 

skickades också ställ ut som gåvor till alla (både röstberättigade och 

stödjande) som betalade medlemsavgiften för 2015.  

http://www.fsdb.org/
http://www.fsdb.org/
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Exempel på utställningar, seminarier och studiebesök 

Under året har FSDB i olika sammanhang använt glasögon och öron-

proppar för att låta besökare och andra intresserade få en viss uppfatt-

ning om hur det kan vara för den som har dövblindhet. 
 

Den 14-16 april anordnades den årligt återkommande och välbesökta 

Leva & Fungera mässan i Göteborg. På plats, bland utställarna, fanns 

Bert Brännström och Berit Jildenhed från FSDB Väst. Under intensiva 

dagar träffade de många besökare och spred information om FSDB och 

dövblindhet. Också Pontus Degsell deltog en del av tiden. 
 

Den 24-25 september medverkade projektet Verktyg för bättre hälsa på 

Habiliteringskonferensen ”Hälsa genom livet” som anordnades i Norrkö-

ping. Närmare 800 deltagare besökte konferensen och det var ett mycket 

bra tillfälle att få uppmärksamhet kring projektet som hade en egen ut-

ställningsplats.  
 

Den 26 september medverkade FSDB:s ordförande Amanda Lindberg 

tillsammans med DBU:s ordförande Fredrik Lundgren med ett informa-

tionsbord på Dövas Dag i Leksand. Många tyckte att det var mycket po-

sitivt att FSDB och DBU fanns på plats och totalt var det ungefär 800 be-

sökare. 
 

P g a bland annat förberedelser inför FSDB:s flytt har det varit svårt att ta 

emot studiebesök. FSDB har ändå tagit emot en del mindre grupper. 
 

(Mer om FSDB:s insatser inom Informationsområdet finns även till ex-

empel i kapitlen 3.4 IT-frågor (IKT) och 3.9 Kultur.) 

 

 

8. Sektioner 
Inom FSDB finns tre sektioner: DBU (bildades 1994), Föräldrarådet (bil-

dades 1994) och Familjesektionen (bildades 2011). 
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8.1 Dövblind Ungdom (DBU) 
Barn och ungdomar med dövblindhet behöver få träffa varandra, utbyta 

erfarenheter och bryta den isolering som annars lätt kan uppstå.  
 

Antal medlemmar: 58. 
 

Styrelsen (per den 31 december 2015): 

• Fredrik Lundgren ordförande 

• Helena Christoffersson 

• Adele Karlsson 

• Teresia Lindberg. 
 

Tjänstemän: Daniel Olsson, vikarierande ungdomskonsulent och 

Mimmi Granat, projektanställd kommunikatör. 
 

 

Exempel på medlemsaktiviteter 

DBU:s årsmötesdagar hölls den 13-15 mars på Bohusgården i Uddeval-

la. 13 röstberättigade medlemmar deltog. Med var också Bert Bränn-

ström som årsmötesordförande, Klas Nelfelt som årsmötessekreterare 

och Pontus Degsell som representant från FSDB. På årsmötet valdes 

Fredrik Lundgren till DBU:s nya ordförande. Han efterträdde Malin Lin-

dén som inte ställde upp för omval. På årsmötet fick också alla deltagare 

information om det nya förslaget med gemensamma riktlinjer för med-

lemskap. Under årsmöteshelgen fanns det även tid för diskussion kring 

intressepolitiska frågor. Högsta prioritet har frågor som handlar om ar-

betsmarknad. 
 

DBU har en aktiv roll i projektet Verktyg för bättre hälsa. DBU har deltagit 

på familjehelgerna och ansvarat för grupperna med barn och ungdomar. 

Genom projektet har också DBU fått nya medlemmar. 
 

Nordiskt ungdomsläger anordnas vartannat år och den här gången var 

det Danmark som var värd för evenemanget som hölls den 11-18 juli i 

Fredericia. Från DBU deltog Sofia Nilsson, Teresia Lindberg, Stina Sand-

berg, Daniel Olsson, Albin Henricson och Karoline Degerfeldt. Totalt från 

hela Norden var det 21 deltagare med dövblindhet. 
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Aktiviteterna Cykelveckan på Gotland och Höstlovskul på Bosön fick 

ställas in på grund av för få anmälningar. En möjlig orsak att Höst-

lovskul fick ställas in kan vara att aktiviteten låg för nära (under sam-

ma vecka) familjehelgen som projektet Verktyg för bättre hälsa an-

ordnade. 
 

 

Exempel på intressepolitisk verksamhet 

Förutom att DBU anordnar många sociala aktiviteter arbetar sektionen 

även med att påverka samhället. DBU strävar efter en helhetssyn och att 

det ska finnas en röd tråd från grundskolan och specialskolan upp till 

vuxenlivet. 
 

DBU deltog med tre representanter (Fredrik Lundgren, Teresia Lindberg 

och Daniel Olsson) på Almedalsveckan. 
 

Arvsfonden beviljade SDUF medel för projektet Vi ska med! Projektet 

ska förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, hör-

selskadade och personer med dövblindhet.  
 

 

Regional verksamhet 

DBU har under året haft en del regionala aktiviteter i Stockholm, Västra 

Götaland och Örebro. I Stockholm har det t ex varit bio, minigolf och 

besök på Sturebadet. I oktober i Västra Götaland anordnades i 

samarbete med dövblindteamet en första ”lära känna varandra träff”. I 

april i Örebro anordnades en utflykt till Prison Island, Västerås. DBU-

medlemmar i Örebro är även liksom tidigare välkomna att delta på de 

aktiviteter som FSDB Örebro-Värmland anordnar.  
 

(För mer information om DBU:s verksamhet, se sektionens egen 

verksamhetsberättelse för 2015.) 
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8.2 Föräldrarådet 
Föräldrarådet arbetar med frågor som handlar om barn och ungdomar 

med dövblindhet och deras familjer. Rådet ska genom sin verksamhet 

tillvarata barnen och deras familjers intressen. 
 

Antal medlemmar: 161. 
 

Styrelsen (per den 31 december 2015): 

 Petra Liljeblad ordförande 

 Daniella Nilsson 

 Göran Fohlin 

 Stefan Wiik 

 Eva Winberg 

 Anna Sevenheim. 

 

 

Verktyg för bättre hälsa 

Föräldrarådet har under året prioriterat det arbete som handlar om 

projektet Verktyg för bättre hälsa. På NKCdbs nationella dagar om 

dövblindhet presenterade Gunilla Kvist projektet. Sista helgen i projek-

tet kommer äga rum hösten 2016.  
 

 

Exempel på intressepolitiskt arbete 

Styrelseledamöterna och andra föräldrar finns med i olika grupper och 

sammanhang för att bevaka intressanta områden. Föräldrarådet deltar 

bland annat i: 

 Dövblindrådet 

 Referensgrupper/brukarråd till dövblindteam i Region Skåne, 

Stockholm och Västra Götaland 

 Planeringsgruppen som förbereder inför den årliga föräldrautbild-

ningen på Almåsa 

 Nationellt CHARGE-nätverk 

 Skolinspektionens samråd 

 TUFF och taktilt teckenspråksgruppen 
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 Arbetsgrupp för uppföljning och vidareutveckling av den Väst-

svenska skolan i Varberg för barn med tidigt förvärvad dövblindhet. 

 Planeringen av DBI:s Europakonferens 2017. 
 

 

Kontaktföräldrar 

I Föräldrarådet finns en grupp kontaktföräldrar vars arbete riktar sig till 

nya föräldrar som fått veta att deras barn har dövblindhet. Kontaktföräld-

rar finns också för de föräldrar som har äldre barn och ungdomar.  
 

 

Föräldrautbildning  

Den 18-20 september hade Föräldrarådet föräldrautbildning och årsmöte 

på Almåsa kursgård. Utbildningen anordnas i samarbete med SPSM, 

Mo Gård och Tullängsskolan.  
 

 

Pappahelg 

Föräldrarådet försöker att vartannat år anordna en Mammahelg och 

vartannat år en Pappahelg. Föräldrarna behöver få egen tid att koppla av 

från vardagen. Den 17-19 april anordnades en Pappahelg strax utanför 

Ullared. Fyra pappor deltog och de hade trevligt med bland annat golf 

och god mat och dryck. 
 

(För mer information om Föräldrarådets verksamhet, se sektionens egen 

verksamhetsberättelse för 2014-09-01 – 2015-08-31.) 

 

 

8.3 Familjesektionen 
Familjesektionen handlägger frågor som rör alla föräldrar med dövblind-

het och deras familjer och ordnar verksamhet för dessa. 
 

Under 2015 har Familjesektionen genomfört Familjeveckan den 2-7 au-

gusti på Vara folkhögskola i Västra Götaland. I samband med den veck-

an hölls också årsmötet.  
 

Styrelsen per den 31 december 2015: 
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 Pontus Degsell, ordförande 

 Camilla Högberg 

 Frida Inghamn. 
 

Handläggare: Eva Donner. 
 

(Mer information om Familjesektionen finns också i kapitel 6.4 Familje-

veckan samt på www.fsdb.org/familjesektionen.html) 

 

 

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 informations-

träffar, utflykter och resor. Per den 31 december 2015 hade FSDB tolv 

regionala föreningar.  
 

 (Uppgifterna nedan om antal medlemmar kommer från FSDB:s centrala 

medlemsregister.) 
 

FSDB Skåne 

Ordförande: Arne Lorentzson 

Kanslist: Peter Lundgren 

Antal medlemmar: 41 röstberättigade och 51 stödjande. 
 

FSDB Öst 

Ordförande: Christer Nilsson 

Kanslist: Peter Lundgren 

Antal medlemmar: 11 röstberättigade och 9 stödjande. 
 

FSDB Väst 

Ordförande: Bert Brännström 

Kanslist: Berit Jildenhed 

Antal medlemmar: 65 röstberättigade och 68 stödjande. 
 



52 

 

FSDB Jönköping  

Ordförande: Ingemar Johansson 

Kanslist: Berit Jildenhed 

Antal medlemmar: 14 röstberättigade och 11 stödjande. 
 

FSDB Stockholms och Gotlands län  

Ordförande: Anita Örum 

Antal medlemmar: 74 röstberättigade och 118 stödjande. 
 

FSDB Uppsala och Gävleborgs län 

Ordförande: Amanda Lindberg 

Kanslist: Björn Broberg 

Antal medlemmar: 13 röstberättigade och 18 stödjande. 
 

FSDB Örebro-Värmland  

Ordförande: Marie Lagerström 

Antal medlemmar: 26 röstberättigade och 43 stödjande. 
 

FSDB Mälardalen  

Ordförande: Kerstin Pettersson 

Kanslist: Björn Broberg 

Antal medlemmar: 17 röstberättigade och 18 stödjande. 
 

FSDB Dalarna  

Ordförande: Kristina Nord  

Kanslist: Björn Broberg 

Antal medlemmar: 8 röstberättigade och 7 stödjande.  
 

FSDB Mitt 

Ordförande: Inger Öberg 

Kanslist: Roger Såthe 

Antal medlemmar: 16 röstberättigade och 7 stödjande. 
 

FSDB Västerbotten  

Ordförande: Helen Norsten  

Kanslist: Roger Såthe 

Antal medlemmar: 9 röstberättigade och 7 stödjande. 
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FSDB Nord 

Ordförande: Birgitta (Bittan) Johansson 

Kanslist: Roger Såthe 

Antal medlemmar: 14 röstberättigade och 11 stödjande. 
 

(För mer information, läs respektive regional förenings verksamhetsberät-

telse för år 2015.) 

 

 

10. Medlemmar 
Vid årets slut hade FSDB 308 röstberättigade medlemmar. Det totala 

medlemsantalet var 916. Uppgifterna kommer från FSDB:s centrala med-

lemsregister och fördelningen är följande:  
 

Röstberättigade medlemmar: 308 

Stödjande medlemmar: 369 

Summa: 677. 
 

Sektioner: 

Dövblind Ungdom: 58 

Föräldrarådet: 161 

FSDB hedersmedlemmar (varav 1 är röstberättigad): 20 

Summa: 239. 
 

Totalt: 916 medlemmar. 

 

 

11. Samverkan 
Eftersom FSDB är en liten organisation med knappa resurser är det 

omöjligt för oss att arbeta själva med alla frågor. Vi strävar hela tiden ef-



54 

 

ter att försöka samverka med andra organisationer som har liknande 

målsättning som vi har. 

 

 

11.1 NKCdb 
NKCdb är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits sedan 

2003. Från den 1 januari 2013 är det Socialstyrelsen som är uppdragsgi-

vare.  
 

NKCdb:s uppdrag omfattar sju huvudområden: 

 Tillhandahålla nationellt expertstöd till landsting och andra huvud-

män  

 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 kompetensut-

veckling i form av utbildningar och kurser om dövblindhet  

 Utgöra en samordnande nationell kontaktpunkt när det gäller inter-

nationellt samarbete kring dövblindfrågor.  
 

FSDB har ett mycket nära och gott samarbete med NKCdb med regel-

bundna samverkansmöten.  
 

I samband med förbundsstyrelsens möte den 21 oktober kom Lena Gö-

ransson och Helene Engh och berättade om NKCdb. Det var också en 

gemensam diskussion om framtida samarbete. 

 

 

11.2 Dövblindrådet 
I Dövblindrådet finns representanter från FSDB, DBU, Föräldrarådet, Ar-

betsförmedlingen, riksgymnasiet för döva, hörselskadade och elever 
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med dövblindhet, NKCdb, Specialpedagogiska skolmyndigheten och 

landstingens/regionens dövblindteam. FSDB:s ordinarie representant är 

Amanda Lindberg och Klas Nelfelt är ersättare. Några saker som disku-

terats på mötena är tolkfrågor, definitionen av dövblindhet samt hur Döv-

blindrådet ska arbeta framöver. 

 

 

11.3 Hörselorganisationernas ordförandemöte 
Hörselorganisationerna FSDB, SDR, HRF, DHB, VIS och Barnplantorna 

samt ungdomsorganisationerna DBU, SDUF och UH träffas på möten 

ungefär fyra gånger per år. Under 2015 har mycket av organisationernas 

arbete handlat om tolkfrågor.  

 

 

11.4 SRF 
FSDB har ett gott samarbete med SRF. Våra organisationer finns i 

samma hus på Sandsborgsvägen 52 i Enskede.  

 

 

11.5 Lika Unika 
Samverkansorganisationen Lika Unika, federationen mänskliga rättighe-

ter för personer med funktionsnedsättning bildades i december 2009. 

FSDB har varit med från starten. Lika Unikas värdegrund utgår från FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och senare antagna 

konventioner om mänskliga rättigheter. 
 

Lika Unika består av följande organisationer: 

• FSDB 

• HRF 

• NHR 

• RBU 

• SDR 
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• SRF. 
 

Lika Unika engagerar sig i strukturella politiska frågor på riksplanet, för 

att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar. 

Lika Unika deltar i ett urval av samråd, referensgrupper och nätverk hos 

departement, myndigheter och organisationer. Lika Unika har sitt främsta 

fokus på arbetsmarknadspolitiska frågor. 
 

Den 26 maj var det dags för Lika Unikas årsmöte i SRF-huset. Varje 

medlemsförbund har en ordinarie ledamot samt en ersättare i styrelsen. 

Efter årsmötet sitter följande personer i styrelsen 2015-2016: 
 

Ordförande: 

 Maria Johansson RBU, Lika Unikas ordförande. 
 

Ledamöter:  

 Amanda Lindberg, förbundsordförande FSDB 

 Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF 

 Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet 

 Maria Persdotter, förbundsordförande RBU 

 Hanna Sejlitz, förbundsordförande SDR 

 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 

 Victoria Öjefors Quinn, förbundsstyrelsen SRF. 
 

 

Pris till Kicki Nordström 

Lika Unika tilldelade Kicki Nordström 2015 års utmärkelse för insatser i 

Sverige för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning. Kicki Nordström har haft en central roll för den internationel-

la funktionshinderrörelsen i arbetet med att ta fram FN-konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). 
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Kicki Nordström har tidigare också bland annat suttit som ledamot i 

FSDB:s förbundsstyrelse. 

 

 

12. Internationellt samarbete 
Det är viktigt att FSDB samverkar med andra intresseorganisationer 

både i Sverige och internationellt. Om vi inte samverkar kommer döv-

blindfrågorna att avhandlas utan att vi har något att säga till om. Vi behö-

ver 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 
WFDB (The World Federation of the Deafblind) 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 funk-

tionsnedsättning. WFDB har konsultativ status i FN. Genom IDA (The 

International Disability Alliance) bevakar man att FN:s medlemsländer 

följer FN-konventionen. Under åren har WFDB varit drivande för att bilda 

tre regionala federationer: 

• EDBU (European Deafblind Union) i Europa 

• FLASC för den latinamerikanska delen av världen 

• AFDB (The African Federation of the Deafblind). 
 

Vart fjärde år har WFDB sin Generalförsamling. I samband med WFDB:s 

senaste Generalförsamling 2013 på Filippinerna valdes den nya styrel-

sen som består av: 

• Ordförande Geir Jensen (Norge), nyval 

• Vice ordförande Sonnia Margarita Villacres Mejia (Ecuador), omval 

• Generalsekreterare Akiko Fukuda (Japan), nyval 
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• Kassör Christer Nilsson (Sverige), omval. 
 

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 Generalförsam-

lingen blev: 

• 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). 
 

Förberedelserna inför nästa Generalsförsamling har startat. Preliminärt 

blir den i Spanien den 21-27 juni 2018 med följande upplägg: 

• 21-22 juni WFDB:s femte Generalförsamling 

• 24-26 juni Helen Kellers världskonferens 

• 27 juni firande av Dövblindas Dag. 

 

 

12.2 DbI 
DbI (Deafblind International) består främst av organisationer som på oli-

ka sätt arbetar för personer med dövblindhet. Inom DbI finns också flera 

nätverk, för t ex CHARGE, Ushers syndrom, socialhaptisk kommunika-

tion och ungdomar. Mer information finns på 

http://www.deafblindinternational.org/index.htm 

 

 

12.3 EDBU  
EDBU (European Deafblind Union) är det europeiska samarbetsorganet. 

EDBU:s styrelse 2013-2017: 

• Sanja Tarczay (ordförande), Kroatien 

• Seppo Jurvanen (vice ordförande), Finland 

• Sergei Fleytin (generalsekreterare), Ryssland 
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• Geir Jensen (kassör), Norge 

• Barbara Verna (styrelseledamot), Italien 

• Julie Rana (styrelseledamot), England 

• Tamas Gangl (styrelseledamot), Ungern 

• Francisco Javier Trigueros Molina (styrelseledamot), Spanien 

• Peter Vanhoutte (styrelseledamot), Belgien. 
 

Revisorer: Marie Lagerström (Sverige) och Dimitar Parapanov  

(Bulgarien). 

 

 

12.4 ERCW 
Den 16:e europeiska rehabiliterings- och kulturveckan (ERCW) hölls  

den 3-9 augusti i Moskva, Ryssland. Personer med dövblindhet från  

hela Europa kan delta på veckan. Från Sverige deltog denna gång en 

FSDB-medlem. 

 

 

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. Denna gång hölls 

mötet den 16 - 18 oktober i Finland. Från FSDB deltog Amanda Lindberg 

och Linda Eriksson. 
 

Nytt för detta år var att också den estniska stödorganisationen hade bju-

dits in som observatör. I övrigt enades mötet om att ta fram ett gemen-

samt uttalande om dövblindtolk och ledsagning som kan användas utav 

medlemsorganisationerna. 
 

År 2016 är det FSDB:s tur att stå värd för DBNSK-mötet som kommer att 

äga rum den 7 - 9 oktober på Sundgårdens folkhögskola i Helsingborg. 
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13. Utvecklingssamarbete 
FSDB:s utvecklingssamarbete sker med stöd av MyRight som är funk-

tionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklings-

samarbete. Det är MyRight som hanterar Sidas anslag. MyRights med-

lemsorganisationer bedriver projekt och program i sju länder; Bolivia, Ni-

caragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, Sri Lanka och Bosnien-

Hercegovina. 
 

FSDB:s utvecklingssamarbete har under 2015 bestått av två delar: pro-

jektet 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. (Amanda ersatte Pontus Degsell i samband med att 

hon blev FSDB:s förbundsordförande.) 

 

 

13.1 Nicaragua 
Nicaragua är ett mycket fattigt land som har en av världens största ut-

landsskulder. Till ytan är det Centralamerikas största land (vilket motsva-

rar ungefär en tredjedel av Sveriges yta.) 
 

Tillsammans med den nicaraguanska funktionshinderrörelsens paraply-

organisation FECONORI deltar MyRights samarbetsorganisationer i ut-

bildningsdepartementets arbetsgrupp för inkluderande utbildning. Mål-

sättningen är t ex att få den nicaraguanska staten att formulera utbild-

ningspolicys och utbildningsprogram som bidrar till uppfyllandet av FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idag är 

skolsituationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning mycket 

bristfällig. Skolorna är sällan anpassade efter elevernas behov. 
 

I Nicaragua är FSDB involverad i ett projekt som handlar om att stärka 

dövblindorganisationen i Nicaragua. Organisationen har vuxit och har 

idag ca 160 medlemmar med dövblindhet. Det är imponerande med tan-

ke på de mycket begränsade möjligheterna att sprida information och 
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resa runt. Tidigare var FSDB också involverad i ett annat projekt tillsam-

mans med SDR som handlade om att stötta den folkhögskoleverksamhet 

som Mo Gård hade startat i Nicaragua, men detta projekt fick inga medel 

från MyRight för 2015 och måste därför avslutas.  
 

Den 25 oktober - 3 november besökte Linda Eriksson och Klas Nelfelt 

Nicaragua. Det var en mycket lyckad resa. Under dagarna i Nicaragua 

var det bland annat också diskussioner om olika typer av material, t ex 

om dövblindhet och dess konsekvenser samt vad omgivningen kan ge 

för stöd till de som har dövblindhet. Ungefär 25 medlemmar deltog i dis-

kussionen och alla var delaktiga (trots att tolksituationen inte var opti-

mal). För att alla ska kunna följa arbetet och diskutera framtiden har pro-

jektet också regelbundet möten via Skype.  

 

 

13.2 Rwanda 
Rwanda ligger i Centralafrika och är ett av världens allra fattigaste länder. 

Till ytan motsvarar Rwanda ungefär den storlek som Småland har. Trots 

att Rwanda är ett så litet land finns där mellan 9-10 miljoner invånare. Be-

folkningen är mycket ung och den förmodade medellivslängden är bara 

ca 43 år för män och ca 46 år för kvinnor. 
 

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 organisa-

tionerna för döva, döva kvinnor och blinda finns eller känner man till per-

soner med dövblindhet. Alla tre organisationer deltar i utvecklingssamar-

betet med FSDB. Organisationerna har enats om en definition av döv-

blindhet, vilken förhoppningsvis kommer att kunna godkännas av reger-

ingen i Rwanda.  
 

Exempel på en annan viktig fråga inom projektet är att skapa förutsätt-

ningar för personer med dövblindhet att kunna kommunicera med sin 
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omvärld. Inom ramen för projektet anordnas workshops där familjemed-

lemmar, vårdpersonal och personer med dövblindhet får lära sig olika 

kommunikationssätt. 
 

Den 22 september - 3 oktober var Christer Nilsson i Rwanda på en upp-

följningsresa. Inom projektet fortsätter arbetet bland annat med att bygga 

upp kontaktnät hos myndigheter och hitta olika vägar in till myndigheter 

och parlamentet. Identifikationsarbetet löper på bra och hittills har man 

hittat 107 personer med dövblindhet. 

 

 

13.3 Mama Magnus 
Insamlingen Mama Magnus startades 2001 av Lena Johansson i Föräld-

rarådet. Insamlingen Mama Magnus har därefter fortsatt till förmån för 

barn och ungdomar med dövblindhet i Östafrika (Kenya, Tanzania och 

Uganda). Efter Lena Johanssons bortgång är det hennes dotter Stina 

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. Alla som kan är välkomna att 

sätta in frivilliga gåvor till Mama Magnus postgiro 27 94 36-7. 

 

 

14. Styrelsen 
Efter konstitueringen, den 31 maj 2015, har FSDB:s styrelse följande 

sammansättning: 

 Amanda Lindberg, ordförande 

 Linda Eriksson, vice ordförande 

 Klas Nelfelt, kassaförvaltare  

 Jane Eriksen 

 Franck Gagniard 

 Christina (Cia) Grönborg 

 Jan Nyström. 
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Sammanträden 

Styrelsen har under 2015 haft sju protokollförda sammanträden: 

• 27 januari 

• 17 mars 

• 29 maj 

• 31 maj (konstituerande) 

• 16 september 

• 21 oktober 

• 1 december. 
 

Efter styrelsemötena brukar sammanfattande rapporter skickas ut via e-

post till regionala föreningar, sektioner och anställda. I Kontakt med 

FSDB finns också information om det som tas upp på mötena. 
 

 

Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet (AU) består av förbundets ordförande Amanda Lindberg, 

vice ordförande Linda Eriksson och kassaförvaltare Klas Nelfelt. AU har 

under 2015 haft sju protokollförda möten: 

• 13 januari 

• 4 mars 

• 12 maj 

• 23 juni 

• 1 september 

• 14 oktober 

• 11-12 november. 
 

 

Arbetsgrupper 

1. Arbetsgrupp för rätt till information och kommunikation och rätt till stöd 

och service 

Tidigare hade FSDB en arbetsgrupp för LSS-frågor, men under året 

tog AU över ansvaret för dessa frågor. 

 

2. Arbetsgrupp för organisation och medlemskap 
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Arbetsgruppen består av Amanda Lindberg, Franck Gagniard, Jan Ny-

ström och Klas Nelfelt. Från kansliet deltar Emil Bejersten och Annelie 

Björling. 

 

3. Arbetsgrupp för internationella frågor 

Arbetsgruppen består av Amanda Lindberg, Emil Bejersten, Linda Eriks-

son, Klas Nelfelt, Christer Nilsson och Sarah Remgren. 

 

 

15. Kansliet 
FSDB:s kansli finns i SRF-huset i Enskede. I slutet av året flyttade 

kansliet från den andra våningen upp till en tillfällig lokal på tredje vå-

ningen. Under våren 2016 kommer kansliet att flytta till en ny egen lokal 

på entréplanet i samma hus. Personalstyrkan har under 2015 bestått 

av: 
 

Pontus Degsell 

Förbundsordförande (fram till den 30 maj). Han avslutade den 30 no-

vember. 100 %.  
 

Amanda Lindberg 

Förbundsordförande (från och med den 30 maj). 75 %.  
 

Klas Nelfelt 

Arvoderad styrelseledamot/personalansvarig. 100 %. 
 

Emil Bejersten 

Handläggare med ansvar för bland annat medlemsregister och konfe-

renser. 75 %. 
 

Annelie Björling 

Informatör och redaktör för medlemstidningen Kontakt med FSDB.  

100 %. 
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Eva Donner 

Handläggare för bland annat RTT och Familjesektionen. 75 %.  
 

 

DBU 

Mimmi Granat 

Projektanställd kommunikatör (från och med den 1 juni), 50 %.  
 

Amanda Lindberg 

Ungdomskonsulent för DBU (fram till den 29 maj). 75 %. 
 

Daniel Olsson 

Vikarierande ungdomskonsulent (från och med den 1 juni). 75 %. 
 

 

Regionala kanslier 
Björn Broberg 

Kanslist för FSDB Mälardalen, FSDB Uppsala och Gävleborgs län och 

FSDB Dalarna samt intendentur. 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 (ej i tjänst under perioden 16 

januari - 31 augusti), 50 %. 

 

Pernilla Nagy 

Vikarierande projektledare (under perioden 16 januari - 31 augusti) för 

Verktyg för bättre hälsa, därefter kommunikatör i projektet, 50 %. 
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16. Slutord 
Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra ett stort TACK till ALLA som på 

olika sätt under det här året har varit med och stöttat FSDB:s arbete till 

förmån för personer med dövblindhet. Vi vill också rikta ett särskilt tack 

till Pontus Degsell för engagemang och insatser under hans tid som 

FSDB:s förbundsordförande. Idag är FSDB den enda ideella intresseor-

ganisationen i Sverige som arbetar för att förbättra livsvillkoren för per-

soner med dövblindhet. Vårt långsiktiga mål är att alla personer med 

dövblindhet ska få rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och 

självbestämmande på alla områden i samhället. Utan ert stöd skulle inte 

FSDB:s arbete vara möjligt! Vi vet att det finns mycket kvar att göra och 

vi hoppas därför att ni kommer att fortsätta att stötta oss. Än en gång, ett 

stort TACK till er ALLA! 

 

 

17. Förkortningar 
 

AFDB The African Federation of the Deafblind 
 

DbI Deafblind International 
 

DBNSK Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté 
 

DBU Dövblind Ungdom 
 

DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade och 

 språkstörda barn 
 

DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
 

EDBU European Deafblind Union 
 

ERCW European rehabilitation and cultural week 
 

FN Förenta Nationerna 
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HRF Hörselskadades Riksförbund  
 

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

MFD Myndigheten för delaktighet 
 

MTM Myndigheten för tillgängliga medier 

 

NHR Neuroförbundet 
 

NKCdb Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 
 

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 Synskadade 
 

VIS Vuxendöva i Sverige 
 

WFDB The World Federation of the Deafblind 
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Siffrorna i bokslutet är avrundade till jämna tusental kronor 
 
RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 2015-01-01 – 2015-12-31 
 
 2015 2014 
Intäkter:   
1. Organisationsstöd 2.533 2.533 
2. Löneutfyllnadsbidrag 1.048 1.283 
3. Deltagaravgifter 103 105 
4. Medlemsavgifter 68 71 
5. Bidrag fonder/Stiftelser 1.166 1.114 
6. Övriga intäkter 306 670 
7. Från projekt 2.165 1.472 
8. Bidrag Dövblind Ungdom 1.523 1.639 
Summa intäkter 8.912 8.887 
 
Kostnader: 
1. Personal och administration 3.562 3.912 
2. Styrelsen 949 799 
3. Föreningsverksamhet 626 514 
4. Information 288 290 
5. Arbetsgrupper/sektioner 267 331 
6. Internationellt arbete 178 172 
7. Projekt Allmänna arvsfonden  1.779 1.231 
8. Dövblind ungdom 1.542 1.626 
Summa kostnader 9.191 8.875 
 
Rörelseresultat - 279 + 12 
 
Resultat från finansiella investeringar  
Ränteintäkter och utdelningar/reavinst + 2.167 + 182 
Räntekostnader/realisationsförlust - 8 0 
 + 2.159 + 182 
 
Resultat efter finansiella poster + 1.880 + 194 
 
Bokslutsdisposition: 
Dövblind Ungdoms resultat + 19 - 13 
 
Årets resultat + 1.899 + 181 
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BALANSRÄKNING PER 2015-12-31 
 15-12-31 14-12-31 
 
Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 
Aktier och andra andelar (not 5) 6.712 7.132 
Summa anläggningstillgångar 6.712 7.132 
 
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar: 
Kundfordringar 246 244 
Övriga fodringar inkl. prel. skatt 20 23 
Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 501 473 
 767 740 
 
Kortfristiga placeringar 646 647 
Kassa och bank 3.827 1.836 
 
Summa omsättningstillgångar 5.240 3.223 
 
 
Summa tillgångar 11.952 10.355 
 
 



70 

 

Förbundet Sveriges Dövblinda 

Org. Nr: 802006-9780 

 
BALANSRÄKNING PER 2015-12-31 FORTSÄTTNING 
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital: 
Bundet eget kapital  
 
Projekt (not 6) 748 649 
Fonder 7.622 7.882 
Fondkapital 8.370 8.531 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1.001 820 
Balanserat resultat DBU 22 9
  
Årets resultat Dövblind ungdom  - 19 13  
Årets resultat 1.899 + 181 
 2.903 1.023 
 
Summa eget kapital 11.273 9.554  
 
 
Kortfristiga skulder: 
 
Leverantörsskulder 17 77 
Övriga skulder 60 62 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 602 662 
 679 801 
 
 
Summa eget kapital och skulder 11.952 10.355 
 
 
Ställda panter och ansvarsförbindelser finns inga 
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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 inkoms-
ter och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 
 
Not 2: Medelantal anställda 
 
Antalet anställda var: 2015 2014 
Antal män 6 6 
Antal kvinnor 7 8 
Totalt 13 14 
 
Tjänstgöringhetsgraden uppgick till 8,5 tjänster omräknade till heltid.  
 
Riksförbundet har arbetsgivaransvar för regionalt placerad personal.  
Från och med 1 januari 2015 tog FSDB Stockholms och Gotlands län 
över arbetsgivaransvaret själv för sin personal.  
 
Not 3: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 
Löner har utgått till personal, styrelse och andra förtroendevalda enligt 
följande: 
Totalt utbetalt lön och arvode 3.109.184 kr (f.d. år 3.301.533 kr) där det 
tillkommer: 
960.968 kr (f.d. år - 1.013.258 kr) i sociala avgifter samt 
153 kr (f.d. år 6.424 kr) i sociala avgifter till pensionärer samt 
- 9.423 kr (f.d. år 1.203 kr) i sociala avgifter till ungdomar. 
 
För personalen har det inbetalats 166.582 kr (f.d. år 194.962 kr) i pen-
sionskostnader där det tillkommer 35.146 kr (f.d. år 47.297 kr) i särskild 
löneskatt. 
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Not 4: Upplysning om fördelning mellan män och kvinnor i  
styrelsen och förbundets ledning.   
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 15-12-31 var enligt följande: 
 2015 2014 
 
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 Asien chans 0 208 
Nordea Amerikanska bolag 785 0 
Robur Kapitalinvest 0 997 
Servicekonto 396 396 
HB Global tema 17 17 
SEB 132 132 
Summa balansposten 6.712 7.132 
 
Marknadsvärdet på våra investeringar var 2015-12-31: 
 
Nordea Swedish Stars 3.015 
Nordea Europe Fund 1.239 
Nordea Donationsmedelsfond 2.820 
Nordea Tillväxtmarknad trygg 146 
Nordea Tillväxtmarknad chans 146 
Nordea Amerikanska bolag 734 
 
Servicekonto  
- ABB 599 st 92 
- Ericsson B 1.000 st 82 
- Handelsbanken B 200 st 70 
- H&M B 1.400 st 423 
- Investor 1.000 st 307 
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- Sandvik 1.075 st 80 
- Securitas B 700 st 91 
- Volvo B 312 st 24 
Summa Servicekonto 1.169 
 
Handelsbanken Global tema  64 
SE Banken 384 
Summa marknadsvärdet 9.717 
 
 
Not 6: Förändring av eget kapital  

 
Bundet kapital: 

 

Förändring per fond: 2015 2014 
  
Medlemsfond 3.313 3.367 
Internationella fonden 113 105 
Fruktträdets fond 345 379 
Malin Erikssons minne 19 19 
Valborg Karlssons fond 130 130 
Nathans fond 87 87 
E Södergrens fond 2.037 2.078 
L och E Anderssons dödsbo 470 470 
Britta Kjells fond 1.108 1.247 
Summa balansposten 7.622 7.882 
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