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1. Inledning

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB är en partipolitiskt och religiöst 
obunden intresseorganisation för personer med dövblindhet. Förbundet 
består av 12 regionala föreningar och 3 sektioner, Dövblind Ungdom, 
DBU, Föräldrarådet och Familjesektionen. Förbundet bildades 13 
september 1959. 

FSDB ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för 
rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och 
självbestämmande för personer med dövblindhet inom alla områden i 
samhället. FSDB arbetar också för att bryta den isolering som kan följa 
på grund av dövblindhet samt att främja kontakter såväl mellan personer 
med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och personer 
utan dövblindhet. 

De prioriterade målen under åren 2016 – 2017 är: 

- Rätt till kommunikation och information och rätt till stöd och service
(t.ex. tolktjänst, LSS, hjälpmedel, samhällsinformation)

- Organisation och medlemskap (t.ex. att utveckla och stärka FSDB
som organisation samt att öka antalet medlemmar)

Personer med dövblindhet är en liten och utsatt grupp i samhället. 
Dövblindhet finns i alla åldrar, antalet personer med dövblindhet ökar när 
människor blir allt äldre. För att alla som har dövblindhet ska kunna vara 
fullt delaktiga i vardagen och samhället krävs dövblindspecifika insatser 
såsom dövblindtolkning, hjälpmedel och andra stödformer. Det är också 
viktigt att personer med dövblindhet får rehabilitering för att kunna vara 
självständiga i vardagen. 

FSDB:s förbundsstyrelse beslutade 30 augusti 2017 om vilka begrepp 
organisationen kommer att kommunicera utåt. 

- Personer med förvärvad dövblindhet
- Personer med medfödd dövblindhet
- Personer med åldersrelaterad dövblindhet
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FSDB gör ett viktigt påverkansarbete inom dövblindområdet, både i 
Sverige och internationellt. 
 

2. Ekonomi 
 

FSDB är en ideell, icke vinstdrivande organisation. För att kunna bedriva 

intressepolitiskt påverkansarbete och meningsfulla medlemsaktiviteter 

behövs ekonomiska medel. 

 

Socialstyrelsens statsbidrag till handikapporganisationer är FSDBs 

viktigaste inkomstkälla för att finansiera kansliverksamheten, vilken 

innefattar personal och administration. Statsbidraget syftar till att stötta 

handikapporganisationernas arbete, främst inom intressepolitik och 

information.   

 

Arbetsförmedlingens bidrag i form av löne- och arbetsbiträdesbidrag är 

en viktig del i kansliverksamheten. Men dessa bidrag minskar årligen 

utan rimliga motiveringar. Följden blir att en person med dövblindhet får 

sämre status vilket i sin tur leder till ökad press för både arbetstagare 

och arbetsgivare.  

 

Arvsfonden finansierade FSDBs projekt ”Hälsoverkstan” som startade i 

januari 2017.  

 

FSDB får bidrag från olika fonder och stiftelser som går till diverse 

aktiviteter. Dock kan inte bidragen finansiera kansliverksamheten.  

Den 16 augusti 2017 avslutades tjänsten Informatör och FSDB köper 

tjänster för att fortsätta utveckla olika verksamhetsområden, tex 

medlemstidningen Kontakt med FSDB. Sektionen Dövblind Ungdom, 

DBU, fick bidrag för år 2017 från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, MUCF. FSDB vill här rikta ett stort och varmt tack 

till alla de omtänksamma privatpersoner som under året har lämnat 

frivilliga gåvor till förbundet. Dessa gåvobidrag är mycket betydelsefulla 

och FSDB uppskattar verkligen stödet. För övriga bidrag som förbundet 
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har fått under verksamhetsåret 2016 riktas ett stort tack till bland andra 

följande givare:  

 

- Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade    

- MyRight (för utvecklingssamarbete i andra länder)    

- Specialpedagogiska skolmyndigheten    

- Synskadades stiftelse. 

- Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond 

- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF 

- Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade 

- Åhléns-stiftelsen 

- Bångs stiftelse 

 

3. Intressepolitisk verksamhet 
 

FSDB:s intressepolitiska arbete är själva stommen i organisationen. 
Viktiga utredningar som berör personer med dövblindhet sker i högt 
tempo och under tidspress, samverkan med andra organisationer är 
därför viktigt för FSDB som har begränsade resurser. 
 
Regeringen presenterade under våren 2017 ett nytt förslag till mål och 
inriktning med funktionshinderpolitiken. 

Förslag till nytt nationellt mål  r att  med    s kon ention om r tti  eter 
  r personer med   nktionsneds ttnin  som  t  n sp nkt   ppn  
j m ik et i  e nads i  kor o        de akti  et i sam    et   r personer med 
funktionsneds ttnin  i ett samhälle med mångfald som grund     et ska 
 idra ti    kad j mst   d et o   ti   att  arnr ttsperspekti et ska  eaktas.  

För att nå målet behöver arbetet fokusera på fyra områden: 

- Principen om universiell utformning  
- Befintliga brister i tillgängligheten 
- Individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och  
- Att förebygga och motverka diskriminering. 

Det ska också tillsättas en utredning som ser över styrningen av 
funktionshinderpolitiken. 
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Riksdagen antog det nya förslaget till funktionshinderpolitik i november 
2017. 
 
Almedalen 2017 
 
FSDB deltog på den årliga politikerveckan i Visby, förbundet 
representerades av Amanda Lindberg, Klas Nelfelt, Linda Eriksson, 
Christina Grönborg och Sarah Remgren. För andra året i rad 
samarbetade FSDB med Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor, 
Nkcdb. Lena Göransson, Helene Engh, Monika Estenberger och Anne 
Jalakas fanns på plats för Nkcdb:s räkning. 
FSDB och Nkcdb genomförde två seminarium i Almedalen, det första 
hade titeln ”Dövblindhet – hur kan man leva med det?”. Linda Eriksson 
och Klas Nelfelt intervjuades av Anne Jalakas om erfarenheterna av att 
leva med dövblindhet. Seminariet livesändes, teckenspråkstolkades och 
syntolkades. Seminariet kan ses via länken: 
http://fulldelaktighet.se/webbtv/dovblindhet-hur-kan-man-leva-med-det- 
 

I det andra seminariet var fokus på barn med dövblindhet, där deltog 

Sarah Remgren och Lena Göransson. Sarah berättade om olika 

händelser från sin uppväxt och Lena berättade om de specifika behov 

barn med dövblindhet har samt om Nkcdbs verksamhet. 

 
Under Almedalsveckan deltog också FSDB på flera seminarium med 

fokus på mänskliga rättigheter som LSS, tolktjänst och hjälpmedel. 

Lika Unika hade ett informationstält där bland annat Agenda 2030 

presenterades och de 17 hållbarhetsmålen som även gäller för personer 

med funktionsnedsättning. Förbundsordförande Amanda Lindberg fanns 

tillgänglig i Lika Unikas tält under början av politikerveckan. 

 

Almedalen är ett viktigt forum där FSDB får nya kontakter, nya kunskaper 

och det är inte minst ett bra tillfälle att visa att FSDB är en viktig aktör 

inom arbetet med att påverka livsvillkoren för personer med dövblindhet. 

 

EU-parlament för personer med funktionsnedsättning 

I början av december 2017 åkte förbundsordförande Amanda Lindberg 

och Klas Nelfelt till Bryssel. Funktionsrätt Sverige och Lika Unika var 

inbjudna till ett europeiskt parlament för personer med 
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funktionsnedsättning. Det hölls för fjärde gången, och i den svenska 

delegationen ingick ett sextiotal ledamöter från olika förbund inom 

funktionshinderrörelsen. Mötet behandlade ärenden som den europeiska 

funktionshinderstrategin och ett tillgängligt EU-val 2019. 

Vi fick träffa två svenska EU-parlamentariker: Anna Hedh, (S) och Malin 

Björk, (V) som berättade om sina hjärtefrågor inom EU-parlamentet. 

Både Anna och Malin jobbar med jämställdhet, kvinnor och barns 

rättigheter och personer med funktionsnedsättning. 

Den svenska delegationen hade möjlighet att föra dialog med de två 

parlamentarikerna, bl.a. frågade vi om Marrakechavtalet, där utländska 

böcker ska kunna lånas över nationsgränser, för att t.ex. underlätta för 

punktskriftsläsare som vill läsa böcker på andra språk. 

 

3.1 Verksamhetsplan och utgångspunkter 
FSDB:s verksamhetsplan för 2016 – 2017 klubbades på kongressen i 

Sundsvall maj 2015. 

 

De prioriterade frågorna för kongressperioden: 

- Rätt till kommunikation och information och rätt till stöd och 

service (t.ex. tolktjänst, LSS, hjälpmedel, samhällsinformation) 

 

- Organisation och medlemskap 

(t.ex. att utveckla och stärka FSDB som organisation samt att 

öka antalet medlemmar). 

 
Verksamhetsplanen beskriver hur organisationen arbetar på tre nivåer 

för att uppnå våra övergripande mål och prioriterade mål. Dessa 

nivåer är: 

 

- Enskilda medlemmar 

- Inom FSDB 

- Utåt i samhället 
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Rätt till information och kommunikation och 

Rätt till stöd och service: 
 

3.2 Tolktjänst 
Dövblindtolkning består av tre integrerade delmoment: tolkning av vad 

som sägs, syntolkning och ledsagning. För att en person med 

dövblindhet ska kunna uppnå full delaktighet är det viktigt att 

dövblindtolkningen håller god kvalitet. 

 

Utbildning till teckenspråkstolk/dövblindtolk 

Myndigheten för Yrkeshögskolan, MyH är den myndighet som tar 

emot ansökningar om att anordna teckenspråkstolkutbildning från 

folkhögskolorna. Myndigheten fördelar också ut anslag till 

folkhögskolorna. De tre folkhögskolor som nu har utbildningar till 

teckenspråkstolk/dövblindtolk är Västanviks folkhögskola, utanför 

Leksand, Fellingsbro Folkhögskola, utanför Örebro och Södertörns 

folkhögskola i Stockholm. 

Under hösten 2017 kallade myndigheten till ett samråd med FSDB, 

HRF, SDR och VIS. 

FSDB lyfte frågan om kvalitet på dövblindtolkningen, döva 

dövblindtolkar, vikten av att dövblindtolkar ska ha en god kompetens i 

engelska, då flera personer med dövblindhet är aktiva internationellt. 

Även konferenser i Sverige sker idag på engelska idag, vilket ställer 

krav på dövblindtolken. 

 

Stockholms universitet bedriver sedan 2013 en utbildning för 

teckenspråkstolkar, kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

De är nu intresserade av att inrätta en fyraårig yrkesexamen för 

teckenspråkstolkar och dövblindtolkar. 

FSDB, SDR, HRF, SDUF och UH ställer sig positiva till förslaget och 

har skickat en stödskrivelse. Idag får inte studenterna lära sig om 

dövblindtolkning på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

Det planerar Stockholms Universitet att ta med i den nya utbildningen. 
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Projekt Nationellt samordnad tolktjänst för döva och 

hörselskadade personer 

FSDB har deltagit i projektet gällande tolktjänsten som Västra 

Götalandsregionen i samarbete med Region Örebro län, Region 

Skåne och Region Kronoberg har i uppdrag av Socialdepartementet. 

Syftet med projektet är att utreda vilka möjligheter det finns inom de 

juridiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska förutsättningar för 

att landstingen ska kunna samordna tolktjänsten i en gemensam IT-

baserad ingång för beställning och administration. De administrativa 

kostnaderna ska på så sätt minska.  

 

De samverkande landstingen har arbetat för ett ökat samarbete i tre olika 
steg: 

- Vardagstolkning på distans (teckenspråk och skrivtolkning) 

- Gemensam nationell beställningsorganisation för vardagstolkning 

Möjligheter för andra huvudmän (t ex statliga myndigheter och 

komm ner) att ans  ta si  ti   ”en in  n ”. ??? 

 

FSDB, HRF och SDR önskar en gemensam nationell ingång för 

tolkanvändare vid tolkbeställning. 

Projektet konstaterar att det finns fördelar med en nationell 

beställningsfunktion, bl.a. statistik, bemanning och likvärdig nationell 

information om tolkverksamheten. Utan en statlig myndighet med 

övergripande ansvar för alla tolkuppdrag är det för närvarande inte 

rea istiskt att skapa en  emensam ”in  n ”. 

 

Tolk i arbetslivet 

Under de senaste åren har frågan om tolk i arbetslivet diskuterats 

inom olika forum, bland annat med Arbetsförmedlingen som har 

ansvar för tolk vid fortbildning inom arbetslivet. 

När regeringen under hösten 2017 presenterade sitt förslag till budget 

för 2018, framkom förslag på att 15 miljoner skulle avsättas till tolk i 

arbetslivet under de kommande tre åren 2018 – 2020. FSDB tycker att 

det är ett bra initiativ av regeringen till ett seriöst försök att lösa frågan 

om tolk i arbetslivet. Men enligt de beräkningar som finns så kommer 

inte anslaget på 15 miljoner att räcka, då det finns siffror som säger att 
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endast Stockholms Tolkcentral skulle behöva 15 miljoner extra för att 

kunna utföra teckenspråkstolkning i arbetslivet. 

I mitten av december deltog FSDB på ett möte där regeringen 

presenterade sitt förslag om hur pengarna ska fördelas. 

Det är ännu inte helt klart hur satsningen ska genomföras. 

 

RTT  

Rikstolktjänsten, RTT är en förutsättning för att förtroendevalda i 

FSDB ska kunna bedriva intressepolitiskt arbete på nationell nivå. 

Landstingens tolktjänst täcker inte dessa kostnader för hörselskadade, 

döva, vuxendöva och personer med dövblindhet. 

Sedan 1993 finns RTT som en fristående stiftelse med ett årligt statligt 

anslag av Socialstyrelsen. Förtroendevalda på riksnivå inom FSDB, 

HRF, SDR, VIS, DHB och ungdomsorganisationerna får använda 

RTT. SDR sköter ekonomi och administration på uppdrag av RTT. 

Rakel Burman är VD för RTT sen februari 2017. Under senhösten har 

RTTs styrelse diskuterat frågan om ett digitalt bokningssystem. 

 

3.3 Social service 
FSDB:s mål är att alla personer med dövblindhet ska leva ett gott och 

självständigt liv För att uppnå målet krävs det att alla får sina 

grundläggande behov av stöd, service och omsorg tillgodosedda. 

 
LSS utredningen 

Under året har utredningen om LSS fortsatt sitt arbete, och en ny 

utredare, Gunilla Malmborg, tillsattes efter sommaren. Hon har tidigare 

arbetat som ansvarig utredare för hjälpmedelsutredningen. 

I oktober informerade FSDB den nya utredaren om de 

dövblindspecifika behoven hos vår målgrupp. 

 

Det har skrivits många artiklar om LSS under året, som har handlat om 

allt från fusk inom personlig assistans till tragiska människoöden som 

har drabbats hårt av neddragningarna. 
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Sedan augusti har FSDB samverkat med en arbetsgrupp för 

Funktionrätt Sverige och Lika Unika. Båda paraplyorganisationerna 

har varsin representant i utredningen. 

 

Utredningen har också fått ett tilläggsdirektiv som lyder att utredaren ska 
göra en risk- och konsekvensanalys av hur relevant funktionsrätt kan 
påverka Sveriges åtaganden och skyldigheter när det gäller insatser 
enligt LSS samt assistansersättningen 
 
I november höll Åsa Regner en presskonferens där hon informerade att 
regeringen kommer att se över de kritiserade tvåårsprövningarna inom 
personlig assistans samt att den dom som kom under sommaren 
rörande beredskapstid, skulle utredas skyndsamt. 
 
För andra året i rad hölls den 3 december en LSS-manifestation 
”Assistans  r  ri et – R dda LSS!” p  ett tj  ota  p atser i S eri e  
Förbundsordförande Amanda Lindberg och Klas Nelfelt fanns  på plats 
på Norra Bantorget i Stockholm. FSDB höll ett tal om vikten att bevara 
rättighetslagstiftningen. 
 
LSS-utredningen ska vara klar 1 oktober 2018. 
 

Handikappersättning blir merkostnadsersättning 

Under våren 2016 svarade FSDB på en remiss gällande 

handikappersättning och vårdbidrag. Först hösten 2017 återkopplade 

Socialdepartementet med kort varsel till möte. 

Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll presenterade det nya 

förslaget till merkostnadsersättning och omvårdnadsersättning. 

 

Merkostnadsersättning ska bestå av fem nivåer: 

30%, 40%, 50%, 60% eller 70 % av prisbasbeloppet som årligen 

fastställs av regeringen. 

Schablonbeloppet för hörselskadade, döva och synskadade tas bort. 

Där har SRF varit starkt kritiska, och SDR har även lämnat synpunkter. 

Den nya ersättningen ska inte påverka de beslut om 

handikappersättning som redan är fattade av Försäkringskassan. 

De nya reglerna kommer att gälla nya ansökningar samt de som 

ansöker om högre ersättning. 
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Omvårdnadsersättning ska bestå av fyra nivåer 25%, 50%, 75% eller 

100% av prisbasbeloppet som årligen fastställs. 

Bidraget ska kunna fördelas 50-50 hos båda föräldrarna. 

En förälder har rätt att gå ner i arbetstid för att ta hand om sitt barn. 

 

Juridiskt stöd  

FSDB har små resurser och har därför ingen möjlighet att ha en jurist 

anställd. Sen flera år tillbaka har SRFs förbundsjurist Leif Jeppsson 

hjälpt medlemmar i FSDB. 

Han kan ge juridisk rådgivning om stöd och service enligt LSS, 

färdtjänst, hemtjänst och diskrimineringsfrågor. I vissa fall kan det 

även gå att få hjälp med överklaganden. 

 

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

funktionsförmåga ska kunna ta del av den digitala infrastrukturen. 

Personer med dövblindhet kan genom ett tillgängligt 

informationssamhälle få ökad självständighet och bättre livskvalitet. 

FSDB tycker det är vackra och skönmålande mål, som tyvärr inte 

möjliggörs. Idag finns ett stort utbud av aktörer, konsumentprodukter, 

hjälpmedel och det innebär en svårighet att kunna köpa rätt produkt 

och få rätt information för individen. 

Problemen stannar inte där, nästa steg är att lära sig använda 

produkten, och då krävs en god tillgänglighet, kunnig personal och gott 

om avsatt tid för utbildning och support för målgruppen. 

Det skiljer sig mellan landsting/regioner om personer med dövblindhet 

kan få tillgång till utbildning och support. 

För att kunna bryta ofrivillig isolering och kunna delta i samhället på 

lika villkor behöver personer med dövblindhet få tillgång till information 

– och kommunikationsteknik. 

 

Samverkan med Nkcdb inom IKT 

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb har en 

expertgrupp för teknik och hjälpmedel. Nkcdb:s uppdrag är att ge råd, 
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stöd och support till landsting, regioner, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, kommuner och andra aktörer som provar ut och 

förskriver IKT-hjälpmedel till personer med dövblindhet. 

Gruppen har kompetens kring såväl barn som vuxna, och om 

hjälpmedel som används i skolan, hemmet och på arbetsplatsen. 

De har också kunskap om konsumentteknik, det vill säga smarta 

telefoner och surfplattor. Expertgruppen leds av Karin Jönsson och 

genom regelbundna möten har FSDB mycket nära samverkan med 

gruppen. Bl.a. deltog delar av expertgruppen på FSDB höstträff i 

Malmö 2017och presenterade tillgängliga produkter för personer med 

dövblindhet. Ett mycket uppskattat inslag på höstträffen. 

Expertgruppen utgör också en viktig funktion för landsting och 

regioner. 

 

Igelkotten 

Sedan 1 januari 2016 har FSDB haft ansvar för ett forum för taktila 

teckenspråksanvändare som läser punktskrift. Syftet är att de ska få 

tips och stöd för att använda och lära sig ny teknik. Jane Eriksen är 

huvudansvarig och stöttar medverkande i forumet. 

 

Texttelefoni  

PTS upphandlar och kravställer Texttelefoni.se, en tjänst som 

förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner eller via en 

internetportal, IP-baserade text – och taltelefoner, Google Hangouts 

eller Facebook. Tjänsten är kostnadsfri och har öppet alla dagar 

dygnet runt. 

FSDB deltar i ett nationellt brukarråd för tjänsten om texttelefoni. 

Under 2017 har PTS upphandlat tjänsten och från 2 april 2018 

kommer företaget Samres att ansvara för tjänstens drift och företaget 

nWise är teknikleverantör. 

 

Bildtelefoni 

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst med förmedling och 

distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. De som är 

teckenspråkiga kan ringa till tjänsten via sin dator eller bildtelefon. 
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De som vill ringa till en bildtelefon från en taltelefon kan också 

använda tjänsten. PTS upphandlar tjänsten. 

Sedan 1 juli 2016 har företaget Evantia Oy tagit över ansvaret för 

tjänsten. Företaget nWise står för tekniken. 

 

Post och telestyrelsen, PTS  

FSDB deltar på PTS:s samråd två gånger per år. Syftet är bl.a. att 

förbättra samverkan mellan PTS och funktionshinderorganisationerna 

samt att organisationerna får ta del av PTSs olika projekt och tjänster 

t.ex. Bildtelefoni.net och Textelefoni.se. 

 

MFD 

Digital plattform 

Under 2016 har MFD haft ett regeringsuppdrag att skapa en digital 

plattform för behovsägare och samhällsaktörer inom området för 

kommunikation. 

Uppdraget har lett till att det numera finns information på deras 

hemsida: http://www.mfd.se/kunskapsomraden/delaktig-

kommunikation/ 

Webbsidorna är en del i en plattform för delaktig kommunikation som 
består av tre delar: ett innovationsråd, Facebook-gruppen Forum 
Delaktig kommunikation och deras hemsida. 
 

Innovationsråd Delaktig kommunikation 

Myndigheten för delaktighet, MFD har ett forum som heter 

Innovationsråd Delaktig kommunikation. Här utbyts erfarenheter, 

kunskapsutveckling och dialog förs om innovation inom hörselområdet. 

 

Rådet samlar en grupp experter och representanter för myndigheter, 

näringsliv och flera funktionshinderorganisationer, bland annat FSDB. 

Forumet ska genom dialog uppmärksamma de behov som inte 

tillgodoses och vilka aktörer som kan se till att så sker samt vilka 

kunskapsluckor som finns för att stimulera till innovation. 

Personer med dövblindhet är en av de prioriterade grupper som rådet 

arbetar med. 

 

http://www.mfd.se/kunskapsomraden/delaktig-kommunikation/
http://www.mfd.se/kunskapsomraden/delaktig-kommunikation/
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Kunskapsrådet 

Myndigheten för delaktighet har ett kunskapsråd som bistår med 

kunskap inom funktionshindersområdet. 

Rådet har till uppgift att identifiera och lämna förslag på lämpliga 

områden för myndighetens uppföljning och analys. 

Rådet ska också bistå myndigheten med kunskap och erfarenhet i 

frågor som avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

samt genomförandet av funktionshinderspolitiken.  

 

I rådet sitter elva ledamöter som representerar intresseorganisationer, 

vetenskapliga institutioner och näringsliv. FSDB har genom Lika Unika 

blivit invald i rådet 2017 - 2020. 

 

Övriga intressepolitiska frågor: 
 

3.5 Tillgänglighet 
Samhället idag är inte tillgängligt för personer med dövblindhet. FSDB 

arbetar för att personer med dövblindhet ska kunna vara delaktiga på 

lika villkor som personer utan dövblindhet. Trots att 

diskrimineringslagstiftningen förstärktes med bristande tillgänglighet 

som en form av diskriminering, har endast ett fåtal anmälningar gått till 

domstol. 

Under våren 2017 var ett ärende uppe i domstol gällande bristande 

tillgänglighet i skolan, det handlade om en kommun i Västergötland som 

diskriminerade en elev då skolans bristfälliga rullstolsramper inte 

åtgärdades. Domstolen konstaterade bristande tillgänglighet och eleven 

fick rätt i domstol och fick diskrimineringsersättning. 

 

FSDB har under 2016 besvarat en remiss till Kulturdepartementet om 

en utvidgning av diskrimineringslagen, en form av bristande 

tillgänglighet.  

Under 2017 beslutade riksdagen om en ändring i 

diskrimineringslagstiftningen som avser bristande tillgänglighet. Företag 

med färre än 10 anställda ska också omfattas av förbudet, om 
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verksamheten tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. 

Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 maj 2018. 

 

3.6 Arbetsmarknad 
FSDB:s mål är att alla personer med dövblindhet i arbetsför ålder ska ha 

en sysselsättning för att kunna vara delaktiga i samhället. Detta omfattar 

bl.a. en fungerande färdtjänst, tolk i arbetslivet och andra stödinsatser. 

Att komma ut på arbetsmarknaden, söka och behålla ett arbete är en 

utmaning. Flera arbetsgivare är tveksamma till att anställa personer med 

dövblindhet och ser tyvärr fler problem än lösningar. 

Det finns flera stödinsatser från bl.a. Arbetsförmedlingen, ex. 

arbetshjälpmedel, lönebidrag och stöd till personligt arbetsbiträde. 

Tyvärr brister kunskapen både hos arbetsgivare och hos lokala 

arbetsförmedlingar om att dessa insatser finns. 

FSDB fortsätter att påpeka att information om stödinsatser behöver ske 

regelbundet. 

 

Arbetsförmedlingens brukarråd  

FSDB deltar i Arbetsförmedlingen Rehabiliterings brukarråd två gånger 

om året. Brukarrådet behandlar frågor som t.ex. tolk i arbetslivet. 

 

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

god och likvärdig habilitering och rehabilitering. Idag finns det stora 

skillnader mellan regioner och landsting. Det är av stor vikt att både 

förebyggande rehabilitering och insatser sätts in vid rätt tidpunkt för att 

personer med dövblindhet ska kunna leva ett fullgott liv. Landsting och 

regioner måste prioritera vilken insats som ska sättas in först, då 

målgruppen ofta är i behov av flera insatser. 

 

Forskning 

Nkcdb:s forskningsöversikt innehåller för närvarande över 3 500 

vetenskapliga artiklar och flera kunskapsöversikter över olika områden är 
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under utveckling, som t.ex. arbete och sysselsättning, kommunikation 

och samspel eller familj och nätverk. 

 

Under våren gick professor Claes Möller i pension, han har arbetat i 

många år i det nationella Expertteamet för diagnosticering av 

dövblindhet, och även som överläkare vid Audiologiska kliniken i Örebro. 

Under hösten 2017 avtackades Claes Möller av kollegor, 

intresseorganisationer och andra bekanta med ett forskningssymposium 

och middag på Musikhögskolan i Örebro. 

FSDB medverkade och tillsammans med Nkcdb fick Claes Möller bland 

annat ett tal där hans betydelse för både professionella och personer 

med dövblindhet lyftes fram. 

 

Alström syndrom 

I oktober höll Nkcdb i samarbete med Sällsynta diagnoser Syd en 

konferens i Malmö om Alström Syndrom. 

Den samlade både anhöriga och professionella, även FSDB närvarade. 

Syftet med konferensen var att uppmärksamma de personer som har 

Alström syndrom samt vilka olika sjukvårdsinsatser och rehabiliterande 

insatser som behövs för att målgruppen ska kunna leva ett så gott liv 

som möjligt. 

 

Grundkurs om dövblindhet 

Nkcdb ordnar med jämna mellanrum nationella grundkurser om 

dövblindhet för professionella inom landsting, regioner, kommuner och 

andra aktörer. Kurserna ger deltagarna en grundläggande information 

om dövblindhet ur olika perspektiv. I utbildningen deltar personer med 

dövblindhet som resurser vid olika föreläsningar. 

 

Utbildning till syn – och hörselinstruktör 

Personer som är äldre än 65 år och drabbas av kombinerad syn – och 

hörselnedsättning får ofta genomgå en stor livsomställning. Med stöd av 

syn- och hörselinstruktörer kan fler människor fortsätta att leva ett 

självständigt liv, både i hemmet och i samhället. Insatserna som ges är 

inriktade på hjälp till självhjälp och även små åtgärder får stor betydelse. 
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Syn- och hörselinstruktörer är ofta placerade i en kommun och ska 

betjäna alla invånare som behöver hjälp med mindre åtgärder i hemmet, 

oavsett ålder och kombinerad syn- och hörselnedsättning. 

Men trots att behovet är stort och att det kan avlasta landsting/regioners 

dövblindteam saknar flera kommuner syn- och hörselinstruktörer. 

Hagabergs folkhögskola anordnar utbildning till syn- och hörselinstruktör. 

Utbildningen innehåller teori och praktik, den vänder sig till personer med 

grundutbildning från vårdskola eller till dem som kan prövas ha 

motsvarande kunskaper. Utbildningen tillkom efter ett tidigare 

Arvsfondsprojekt som drevs med hjälp av FSDB, SRF och HRF. 

Tyvärr har inte utbildningen kunnat genomföras årligen, för få sökande 

gjorde att man har fick ställa in utbildningen 2017. 

 

Aktiveringskurser 

Några folkhögskolor anordnar kurser med fokus på 

habilitering/rehabilitering för personer med dövblindhet. Genom SPSM 

kan folkhögskolorna få bidrag till kurserna. Flera regioner/landsting 

tycker att det är ett bra komplement till deras egna rehabilitering. 

3.8 Utbildning 
FSDB:s mål är att alla barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet 

ska ha tillgång till kvalitativ utbildning och möjlighet till utveckling. 

 

Specialskolan 

De barn som inte kan gå i kommunal grundskola kan söka sig till 

specialskola. Specialskolan är till för elever som är döva, har en 

hörselnedsättning, dövblindhet, språkstörning eller synnedsättning 

och ytterligare funktionsnedsättningar. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM  är huvudman för de 

regionala specialskolor som finns runt om i landet.  

 

SPSM 

FSDB och andra hörselorganisationer träffar SPSM två gånger om 

året för samrådsmöten. Under året avtackades generaldirektör 

Greger Bååth och efterträdaren, Fredrik Malmberg, började sin tjänst 
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efter sommaren 2017. 

 

3.9 Kultur 
Enligt de politiska mål som finns uppsatta för kulturen, ska alla ha 

möjlighet att delta i kultur – och idrottslivet samt ha tillgång till mångfald 

av medier. Det finns mycket kvar att göra på området, innan alla 

personer med dövblindhet kan ta del av kultur på lika villkor som andra 

samhällsmedborgare. 

 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 

MTM ligger under Kulturdepartementet och deras uppdrag är att vara 

ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. 

MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och 

samhällsinformation utifrån individens förutsättningar, oavsett 

läsförmåga eller funktionsnedsättning. De tillhandahåller bl.a. 

punktskriftsböcker och prenumerationsservice för de som vill låna 

böcker, prenumerera på tidskrifter och beställa artiklar på punktskrift. 

I deras uppdrag ingår också att främja teckenspråkig litteratur, tyvärr 

har de inget specifikt uppdrag om teckenspråk till yngre barn och deras 

föräldrar. 

 

FSDB deltar på brukarråd hos MTM som sker 3 gånger per år. Under 

året har vi diskuterat bl.a. programvara i taltidningen 2.0. 

 

Utställningen Kännbart  

Kännbart är ett arvsfondsprojekt med ABF Örebro län som 

projektansvarig och FSDB som en samarbetspartner. 

Under 2017 har utställningen turnerat runt bl.a. i Borås, Virserum, 

Ystad och Stockholm. 

I oktober hölls slutkonferens för projektet på Scenkonstmuseet i 

Stockholm, många personer med dövblindhet har deltagit i projektet, 

och bl a har de skapat egna konstverk som har turnerat runt om i 

Sverige. Det har också funnits möjlighet att gå en guide- och 

föreläsarutbildning om Kännbart, dövblindhet och organisationskunskap 

om FSDB. 
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TV-programmet Nya Perspektiv 

Under våren sändes Nya Perspektiv på SVT, ett avsnitt handlade om 

Torbjörn Svensson och Sarah Remgren och deras möjligheter att 

kunna vara delaktiga i samhället med hjälp av insatser från LSS. 

Förbundsordförande Amanda Lindberg deltog också för att berätta om 

LSS-insatser ur ett dövblindperspektiv. 

 

4. Organisation och medlemskap 
 

Nya stadgar  

Kongressen 2017 beslutade att göra en justering i FSDB:s stadgar i § 

1.2 Definition efter att den nordiska definitionen av dövblindhet 

reviderades och antogs juni 2016.  

 

Översyn av organisationen 

Under de senaste två åren har förbundet genomgått en översyn av 

organisationen. Styrelsen har bl a träffat regionala föreningar och 

sektioner. Denna översyn var tema på ordförandemötet 2016. 

 

Kongressen 2017 gav förbundsstyrelsen fortsatt mandat att jobba för 

att förbättra FSDB genom: 

- att tillsammans med regionala föreningar och sektioner arbeta med 
medlemsfrågor. 
- att tillsammans med regionala föreningar och sektioner arbeta med att 
utveckla samarbetet mellan regionala föreningar och sektioner. 
- samt att utveckla förbundets stöd till regionala föreningar och sektioner. 
 

Gåva till betalande medlemmar 

De som väljer att fortsatt vara medlemmar hos FSDB premieras med 

en symbolisk gåva som tack. Under 2017 var gåvan varit en putsduk 

som bl a kan användas till att putsa glasögon. 
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5. Projekt 
 

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke vinstdrivande 

organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter 

för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras 

egna villkor. Arvsfonden ställer tre krav: 

1. Målgruppen ska vara delaktig 

2. Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. 

3. Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter 

projektets slut. 

 

5.1 Hälsoverkstan 
Hösten 2016 beviljade Arvsfonden FSDBs ansökan gällande ett 2-

årig projekt med syfte att öka kunskaperna om och att förbättra 

delaktigheten och hälsosituationen i samhället för personer med 

dövblindhet. Inom projektet Hälsoverkstan ska vägledande material 

tas fram. Ett är riktat till personer med dövblindhet, ett annat riktar sig 

till personal inom rehabiliteringen. Här ges tips hur de ska kunna 

utveckla arbetet med att förebygga ohälsa hos personer med 

dövblindhet. 

 

Projektet har hittills haft tre helgträffar på olika folkhögskolor där 

medlemmar från närbelägna regionala föreningar blivit inbjudna. 

 

Karen Fridriksdottir Jungelin är projektledare för Hälsoverkstan. 

 

5.2 FSDB:s medverkan i externa projekt 
 

Utbildning för döva tolkar och översättare  

SDR har drivit ett projekt med hjälp av Arvsfonden där FSDB är 

medsökande organisation. Syftet med projektet har varit att stärka dövas 

konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk-  och 

översättningsbranschen genom kartläggning, utformning av kurser och 
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skapande av nätverk mellan döva tolkar och översättare samt 

arbetsgivare. 

 

Under projektets tid har över 40 döva personer utbildats till tolkar eller 

översättare. SDR och FSDB driver tillsammans frågan om att MyH ska ta 

över ansvaret för utbildningen för döva tolkar och översättare. 

Bl a har skrivelser skickats till Utbildningsdepartementet och 

Justitiedepartementet för att behandla frågan. 

 

Kännbart  

ABF Örebro län har under tre år drivit arvsfondsprojektet Kännbart med 

FSDB som medsökande organisation. 

Under året har utställningen besökt flera städer runt om i landet. 

I oktober hölls avslutningen på Scenkonstmuséet i Stockholm, där deltog 

flera av de personer med dövblindhet som har medverkat i projektet. 

Projektet avslutades den 31 december 2017. 

 

Vi ska med!  

SDU  dri er projektet ”Vi ska med” med  j  p a  mede   r n Ar s onden  

DBU och UH är medsökande organisationer.  

Projektet har lanserat en hemsida: www.viskamed.se där finns bl a en 

kunskapsbank som handlar om olika områden inom arbetsmarknaden. 

DBU har representanter i styrgrupp och referensgrupp. 

 

eCweb – utveckling av totalkonversation i webbläsaren  

Företaget Omnitor som har tagit fram flera produkter för personer med 

hörselnedsättning eller dövblindhet eller som är döva. 

Omnitor fick 2016 pengar genom PTS innovationstävling med temat 

”   ar   r a  a”. FSDB har medverkat i referensgruppen. 

Idén med projektet har varit att ta fram ett program med så kallad 

totalkonversation där du som användare trycker på en länk på webben, 

och får tillgång till direktkommunikation via video, ljud och text. Idag finns 

det en färdig produkt som säljs av Omnitor. 

 

 

http://www.viskamed.se/
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TeckenPop 

Företaget Dramaski är ett produktionsbolag som vill berätta personliga 

historier på teckenspråk. FSDB har medverkat i en referensgrupp till 

projektet TeckenPop, som går ut på att man ska kunna välja 

teckenspråkstolkning som tillval precis som man väljer textning via text-

tv. TeckenPop har fått gott betyg av användare och andra aktörer, men 

tyvärr har inte SVT och TV4 valt att köpa in produkten. Dramaski ser 

ändå positivt på sitt projekt, och tror att TeckenPop kommer att 

användas på olika hemsidor framöver. 

 

6. Konferenser och evenemang 
 

6.1 Kongress 
Vartannat år har FSDB kongress där regionala föreningar och 

sektioner skickar ombud som ska representera medlemmar i 

förbundet. 

Helgen den 19 - 21 maj deltog 35 ombud på förbundets femte 

kongress som genomfördes på Scandic Norrköping Nord. 

 

Funktionärer 

Kongressen inleddes av förbundsordförande Amanda Lindberg. Till 

kongressordförande valdes Michael Karlsson och Anna-Lena 

Udenius valdes till kongressekreterare. 

Till justerare valdes Bert Liljeholm Brännström och Henrika Majer 

Lorentzson samt kongressordföranden. 

Peter Lundgren och Berit Jildenhed valdes till rösträknare. 

 

Handlingar och ansvarsfrihet 

Kongressen godkände verksamhetsberättelser och ekonomiska 

redovisningar samt beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för både 

åren 2015 och 2016. 
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Motioner och förslag från förbundsstyrelsen 

 

Kongressen behandlade åtta motioner, gällande: 

1. Familjemedlemskap 

2. Förbundets intressepolitiska arbete 

3. Information till de regionala föreningarna 

4. Teckenspråkiga utbildare  

5. ”K  dkod”  id tr   ar 

6. Ändring av stadgarna 

7. Rösträtt till endast dövblinda 

8. Förstärka plattformen för FSDB:s intressepolitiska arbete 

 

Förbundsstyrelsen la också fram två förslag: 

 

- Stadgeändring gällande definition där förbundsstyrelsen ville göra 

en mindre uppdatering av texten om dövblindhet i stadgarna. 

Stadgeförslaget bifölls med över 2/3 majoritet. 

 

- Organisationsförändring, steg 2 

Förbundsstyrelsen vill få fortsatt mandat av kongressen att arbeta 

med att förändra organisationen. 

 

Verksamhet och budgetplan 

Kongressen godkände förslagen gällande verksamhets- och 

budgetplan för åren 2018 - 2019. 

 

Styrelseval 

Alla ombud fick ett kuvert med några blanka pappersark och en spik. 

Varje kandidat hade ett nummer. När ombuden röstade fick de med 

hjälp av spiken göra hål i pappret för den kandidat de ville rösta på. 

 

Amanda Lindberg valdes om till förbundsordförande på två år. 

 

Valet för ledamöter utföll enligt följande: 
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Klas Nelfelt, omval fyra år 

Daniel Olsson, nyval fyra år 

Henrika Majer Lorentzson, nyval fyra år 

Linda Eriksson, fyllnadsval två år 

 

Två ledamöter har två år kvar på sina mandatperioder: Jan Nyström 

och Christina Grönborg. 

 

Två styrelseledamöter avgick: Franck Gagniard och Jane Eriksen. 

Jane Eriksen valde att avgå i förtid av privata skäl. 

 

Valberedning 

Kongressen valde Pontus Degsell, omval, Sophie Peterson Toomväli, 

nyval och Monika Steorn, nyval. 

Pontus Degsell valdes till sammankallande. 

 

Revisor och ersättare 

Kongressen beslutade att välja Johan Engdal, auktoriserad revisor, 

omval och Helen Norsten, nyval till ordinarie revisorer för två år. 

Till ersättare valdes Michael Christensson, auktoriserad revisor, 

omval och Sten-Owe Bjelvestad, omval. 

 

Medlemsavgifter 

Kongressen beslutade att medlemsavgiften för 2018 samt 2019 ska 

vara 150 kronor per person för röstberättigade och stödjande 

medlemmar. 

Medlemsavgiften ska fördelas så att 100 kronor går till den regionala 

föreningen och 50 kronor till förbundet alternativet sektionen. 

 

6.2 Ridläger 
FSDB Örebro – Värmland arrangerade i början av augusti ett ridläger 

på Sämsholms gård, Herrljunga. 

Ridlägret var öppet för alla medlemmar i FSDB och deltagarna var 

nöjda. 
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6.3 Familjeveckan 
Familjesektionen hade sin tionde familjevecka på Västanviks 
folkhögskola i Leksand. 10 familjer var på plats.  
Moa Wahlqvist berättade om sin forskning kring hälsa hos familjer med 
dövblindhet. Anne Maj Magnström höll en lärorik och intressant 
föreläsning om socialhaptisk kommunikation och hjälpmedel, bland annat 
vilka appar som är användbara för personer med dövblindhet. 
Besök på Leksand Sommarland, Sahlins Strutsfarm och Framtidsmuseet 
ingick också. Vid årsmötet avgick Pontus Degsell som ordförande och 
Frida Inghamn som ledamot. Helen Edholm blev nyvald ordförande på 
två år. Agneta Hummerhielm och Linda Hejdesten blev nyvalda 
ledamöter på två år. 
 
Familjeveckan är jätteviktig för både barn och vuxna. Att få träffas, 
umgås och utbyta erfarenheter och inte veta att man inte är ensam. Alla 
vuxna och barn som har deltagit i familjeveckan har återkommit år efter 
år. Målet är att få in nya familjer. 
 

6.4 Dövblindas Dag 
Varje år anordnar de regionala föreningarna Dövblindas Dag. Helgen 
den 8 – 10 september anordnade FSDB Uppsala & Gävleborgs län 
Dövblindas Dag i Hudiksvall på Forsa Folkhögskola. Där erbjöds olika 
alternativ till aktiviteter: bl a cykla dressin på ett gammalt nedlagt 
järnvägsspår eller åka till Hudiksvall marknad. FSDB Uppsala & 
Gävleborg firade sitt 30 - års jubileum på kvällen  
 

6.5 Höstträff 

FSDB Höstträff ägde rum i Malmö den 20 - 22 oktober med drygt 60 
deltagare från hela landet. Höstträffen hade liknande upplägg som 
föregående år med olika workshops som deltagare kunde välja mellan. 
Det var bl.a. chokladprovning, yoga, stadsvandring i Malmö och prova på 
självförsvar. 
 

7. Information 
 

FSDB arbetar intressepolitiskt med aktuella frågor. Nkcdb ansvarar för 

information och fakta kring dövblindhet. 
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Sociala medier 

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

information och aktuella nyheter både från FSDB som organisation och 

från övriga dövblindvärlden. Medverkan på Facebook är också ett sätt 

för FSDB att synas och skapa dialog med personer med dövblindhet 

och andra som är intresserade av frågorna. 

Adressen till sidan är: www.facebook.com/forbundetsverigesdovblinda 

 

På Facebook har FSDB även ett slutet medlemsforum. Alla 

röstberättigade och stödjande medlemmar är välkomna att delta. I 

medlemsforumet diskuteras organisationsfrågor och andra aktuella 

 mnen   or met kan man  itta  enom att s ka ” SDB  ed ems or m”  

 

FSDB har även ett Twitterkonto @forbundetfsdb  

 

Hemsidan 

På FSDB:s hemsida www.fsdb.org publiceras löpande nyheter och 

övrigt aktuellt. 

 

Kontakt med FSDB 

Medlemstidningen Kontakt med FSDB ingår i medlemsavgiften (både 

för röstberättigade och stödjande medlemmar) och under 2017 har fyra 

nummer utkommit. Tidningen finns på svartskrift med stor stil, 

punktskrift och på Daisy med tydlig inläsning. Tidningen distribuerats 

även via e-post. 

 

Tidningen innehåller bland annat information från styrelsen, annonser, 

reportage och rapporter från aktiviteter. Flera medlemmar brukar 

medverka med egna texter, vilket är extra roligt. Under 2017 har 

tidningen genomgått förändringar t.ex. ny layout, med stående rubriker 

som intressepolitik, nytt från Nkcdb, regionala föreningar och en 

intervju. 

 

 

http://www.fsdb.org/
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Dövblindhet i pressen 

Med jämna mellanrum publiceras nyhetsinslag med och om personer 

med dövblindhet. Här finns några exempel: 

 

SVT Teckenspråk sände ett program som heter Perspektiv, där 

medverkade Torbjörn Svensson, Sarah Remgren och 

förbundsordförande Amanda Lindberg som tidigare nämnts. 

 

Presentreklam 

FSDB har tidigare köpt in bläckpennor, mindre anteckningsblock och 

godis, även små putsdukar i olika färger har skickats ut som gåvor till 

alla medlemmar. 

 

Exempel på utställningar, seminarier och studiebesök 

Under SDRs kongress i Sollentuna den 16 - 17 juni fanns Klas Nelfelt 

och Emil Bejersten från kansliet och medlemmen Michael Lundgren på 

plats och representerade FSDB med ett informationsbord. 

 

Dövas dag ägde rum i Jönköping den 23 september, där medverkade 

FSDB för tredje året i rad med ett informationsbord genom Daniel 

Olsson från styrelsen  och Emil Bejersten från kansliet.  

 

8. Sektioner 

8.1 Dövblind Ungdom (DBU) 
Ordförande: Teresia Lindberg 

Antal medlemmar: 70  

 

För mer information, läs DBU:s verksamhetsberättelse för 2017. 

8.2 Föräldrarådet 
Ordförande: Hanna Grundahl Perols (fr.o.m september 2017) 

Antal medlemmar: 157 

 



31 

 

För mer information, läs Föräldrarådets verksamhetsberättelse för 2017. 

 

8.3 Familjesektionen 
Ordförande: Helen Edholm 

Handläggare: Eva Donner 

 

För mer information, läs Familjesektionens verksamhetsberättelse för 

2017. 

 

9. Regionala föreningar 
FSDB:s regionala föreningar bedriver intressepolitisk verksamhet och 

arbetar dessutom för att bryta den isolering som dövblindhet kan föra 

med sig. De regionala föreningarna anordnar till exempel 

informationsträffar, utflykter och resor. Per den 31 december 2017 hade 

FSDB tolv regionala föreningar.  
 

FSDB Skåne 

Ordförande: Arne Lorentzson 

Kanslist: Peter Lundgren 

Antal medlemmar: 79 röstberättigade och 43 stödjande. 
 

FSDB Öst 

Ordförande: C ristina ”Cia” Gr n or  

Kanslist: Peter Lundgren 

Antal medlemmar: 23 röstberättigade och 9 stödjande. 
 

FSDB Väst 

Ordförande: Bert Brännström 

Kanslist: Berit Jildenhed 

Antal medlemmar: 112 röstberättigade och 65 stödjande. 
 

FSDB Jönköping  

Ordförande: Ingemar Johansson 

Kanslist: Berit Jildenhed 
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Antal medlemmar: 14 röstberättigade och 13 stödjande. 
 

FSDB Stockholms och Gotlands län  

Ordförande: Anita Örum 

Antal medlemmar: 117 röstberättigade och 129 stödjande. 
 

FSDB Uppsala och Gävleborgs län 

Ordförande: Amanda Lindberg 

Antal medlemmar: 28 röstberättigade och 20 stödjande. 
 

FSDB Örebro-Värmland  

Ordförande: Marie Lagerström 

Antal medlemmar: 67 röstberättigade och 35 stödjande. 
 

FSDB Mälardalen  

Ordförande: Kerstin Pettersson 

Antal medlemmar: 17 röstberättigade och 12 stödjande. 
 

FSDB Dalarna  

Ordförande: Kristina Nord  

Antal medlemmar: 17 röstberättigade och 6 stödjande.  
 

FSDB Mitt 

Ordförande: Inger Öberg 

Kanslist: Roger Såthe 

Antal medlemmar: 20 röstberättigade och 5 stödjande. 
 

FSDB Västerbotten  

Ordförande: Helen Norsten  

Kanslist: Roger Såthe 

Antal medlemmar: 20 röstberättigade och 7 stödjande. 
 

FSDB Nord 

Ordförande: Birgitta (Bittan) Johansson 

Kanslist: Roger Såthe 

Antal medlemmar: 17 röstberättigade och 12 stödjande. 
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(För mer information, läs respektive regional förenings 

verksamhetsberättelse för år 2017.) 

 

10. Medlemmar  
 

FSDB hade vid årets slut 531 röstberättigade medlemmar. Det totala 

medlemsantalet var 907. Uppgifterna kommer från FSDB:s centrala 

medlemsregister och fördelningen är följande:  
 

Röstberättigade medlemmar: 531 

Stödjande medlemmar: 356 

FSDB hedersmedlemmar (varav 1 är röstberättigad): 20 

Summa: 907. 
 

Totalt: 907 medlemmar. 

 

Från den 1 januari 2016 finns det riktlinjer för medlemskap. Medlemmar 

i sektionerna DBU och Föräldrarådet är medlemmar i regionala 

föreningar. 

 

11. Samverkan 
 

FSDB har för få resurser för att kunna jobba arbeta aktivt inom alla 

samhällsområden. Förbundet strävar efter att samverka med andra 

organisationer som delar FSDBs tanke om alla människors lika värde. 

11.1 Nkcdb 
Nkcdb är en statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits sedan 

2003. Deras uppdragsgivare är Socialstyrelsen. 

 

Nkcdb:s uppdrag omfattar sju huvudområden: 

 

 Tillhandahålla nationellt expertstöd till landsting och andra 
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huvudmän. 

 Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet. 

 Verka för systematisk metodutveckling. 

 Fördjupad brukarsamverkan  

 Stödja kommuner, landsting och andra aktörer med 

kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser om 

dövblindhet. 

 

FSDB har ett mycket nära samarbete med Nkcdb med regelbundna 

samverkansmöten. 

I Almedalen 2017 samarbetade FSDB med Nkcdb. 

 

11.2 Dövblindrådet 
Dövblindrådet är ett nationellt nätverk som består av representanter från 

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, FSDB med sektionerna DBU och Föräldrarådet, 

Arbetsförmedlingen, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade samt 

representanter från regionerna/landstingen. FSDB:s ordinarie 

representant är Amanda Lindberg och Klas Nelfelt är ersättare. Några 

frågor som har diskuterats under året är FSDBs definition om personer 

med dövblindhet och utbyte av information och erfarenheter inom olika 

verksamheter. 

 

11.3 Hörselorganisationernas ordförandemöte 
FSDB har under året deltagit på ordförandemöten tillsammans med HRF, 

SDR, DHB, VIS, Barnplantorna, DBU, SDUF och UH. 

Mötena har till större delen handlat om frågor kring utbildning och 

tolkning. 

11.4 SRF 
FSDB har lokaler i samma hus som SRF och vi har regelbundna 

kontakter i olika gemensamma frågor. 
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11.5 Lika Unika 
Samarbetsorganisationen Lika Unika bildades i december 2009, 

FSDB var en av grundarna. Lika Unikas vision är att alla 

människor ska ses som de resurser de är. Federationen arbetar 

utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning samt Barnkonventionen och 

Kvinnokonventionen. 

 

Lika Unika består av följande organisationer: 

 

  

FSDB 

  

HRF 

  

Neuroförbundet 

  

RBU 

  

SDR 

  

SRF 

 

Lika Unika engagerar sig i strukturella frågor inom svensk 

nationell politik, för att förbättra livssituationen för personer med 

funktionsnedsättning. 

Federationen deltar i ett urval av samråd, referensgrupper och 

nätverk hos departement, myndigheter och organisationer. 

Lika Unika har haft följande interna arbetsgrupper: 

 

Presidiet 

Kommunikatörsnätverket 

 

Lika Unikas årsmöte 

Lika Unika hade sitt årsmöte den 30 maj i SRF-huset, Enskede. 
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Varje medlemsförbund har en ordinarie ledamot samt en 

ersättare i styrelsen. 

 

Efter årsmötet sitter följande personer 2017 – 2018: 

 

Maria Johansson, ordförande för Lika Unika 

 

Ledamöter: 

- Amanda Lindberg, förbundsordförande FSDB 

- Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF 

- Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet 

- Maria Persdotter, förbundsordförande RBU 

- Malin Kvitvaer, vice ordförande SDR 

- Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF 

 

Ersättare: 

- Klas Nelfelt, verkställande ledamot FSDB 

- Agneta Österman, förbundsstyrelsen HRF 

- Kerstin Kjellin, förbundsstyrelsen Neuroförbundet 

- Ronny Kammer, förbundsstyrelsen RBU 

- Louise Danielsson, förbundsstyrelsen SDR 

- Maria Thorstensson, förbundsstyrelsen SRF 

 

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

intresseorganisationer på internationell nivå. Samverkan ger 

FSDB och andra organisationer större kunskap och erfarenhet 

kring hur dövblindfrågorna bedrivs i andra länder. För att uppnå 

framgång inom det internationella arbetet är det viktigt att knyta 

kontakter och bygga upp nätverk med personer runt om i 

världen. 
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12.1 WFDB 
The World Federation of the Deafblind, WFDB  bildades på Nya Zeeland 

2001 och har sedan dess varit en internationell röst för alla personer 

med dövblindhet. WFDB har bl.a. haft en betydande roll vid framtagning 

av FN konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. WFDB har konsultativ status i FN. Genom IDA 

(The International Disability Alliance) bevakar man att FN:s 

medlemsländer följer FN konventionen. 

 

- Ordförande: Geir Jensen, Norge 

- Vice ordförande: Sonnia Margarita Villacres Mejia, Ecuador 

- Generalsekreterare: Akiko Fukuda, Japan 

- Kassör: Christer Nilsson 

 

Dessutom finns det sex regionala representanter, en från varje världsdel 

som representerar sin respektive region i WFDB:s styrelse. De regionala 

styrelserepresentanterna som valdes i samband med 

generalförsamlingen blev:  

 

- Afrika: Ezekiel Kumwenda, Malawi 

- Asien: Satoshi Fukushima, Japan 

- Europa: Riku Virtanen, Finland 

- Latinamerika: Carlos Jorge Wildhagen Rodrigeus, Brasilien 

- Nordamerika: Christopher Woodfill, USA 

- Stillahavsregionen: Irene McMinn, Australien 

 

WFDB har en hemsida: http://www.wfdb.eu 

 

12.2 DbI 
Deafblind International består främst av organisationer som på olika sätt 

arbetar för personer med dövblindhet. Inom DbI finns också olika nätverk 

för t.ex. CHARGE, Ushers syndrom och ungdomsnätverk. 

Linda Eriksson har arbetat i en planeringsgrupp inför DbI konferensen i 

Ålborg, Danmark 2017. Mer information finns läsa på deras hemsida: 

https://www.deafblindinternational.org  

http://www.wfdb.eu/
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12.3 EDbU  
European Deafblind Union, EDbU bildades 2003, och de hade sin 

generalförsamling i början av juni 2017. 

 

EDbU styrelse 2017 – 2021 

 

- Ordförande Sanja Tarczay, Kroatien 

- Ledamot Tamás Gangl, Ungern 

- Ledamot Fransisco Javier Trigueros Molina, Spanien 

- Ledamot Peter Vanhoutte, Beligen 

- Ledamot Riku Virtanen, Finland 

 

12.4 ERCW 
Sommaren 2017 anordnades ingen europeisk semestervecka då inget 

värdland visade intresse. 

 

12.5 DBNSK 
Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté består av ordförande och vice 

ordförande från de nordiska dövblindorganisationerna. Tack vare bidrag 

från Nordiska ministerådet brukar DBNSK kunna ordna ett möte per år 

och de nordiska länderna turas om att vara värd för mötet. Danmark och 

FDDB stod som värdar helgen 6 - 8 oktober 2017. Från FSDB deltog 

Amanda Lindberg och Christina Grönborg. Hösten 2018 är det Norge 

och FNDB som är värd för mötet. 

 

13. Utvecklingssamarbete 
 
FSDB:s utvecklingssamarbete sker med stöd av MyRight som är 

funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt 

utvecklingssamarbete. Det är MyRight som hanterar anslag från Sida. 

Fr.o.m 1 januari 2018 är det Forum Syd som ger anslag till MyRight. 

MyRights medlemsorganisationer bedriver projekt och program i sju 
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länder: Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, Sri Lanka och 

Bosnien-Hercegovina. 

 

FSDB:s utvecklingssamarbete har under 2017 bestått av två projekt, ett i 

Nicaragua och ett i Rwanda. 

Inom FSDB finns en internationell arbetsgrupp som består av Amanda 

Lindberg, Linda Eriksson, Klas Nelfelt, Christer Nilsson och Sarah 

Remgren. 

 

13.1 Nicaragua 
I Nicaragua driver FSDB ett projekt som handlar om att stärka 

dövblindorganisationen i Nicaragua, ACSN. 

Tillsammans med den nicaraguanska funktionshinderrörelsens 

paraplyorganisation FECONORI deltar MyRights 

samarbetsorganisationer i utbildningsdepartementets arbetsgrupp för 

inkluderande utbildning. 

Målsättningen är t.ex. att få den nicaraguanska staten att formulera 

utbildningspolicys och utbildningsprogram som bidrar till uppfyllandet av 

FN konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

13.2 Rwanda 
Genom arbetet i Rwanda vill FSDB förbättra livsvillkoren för personer 
med dövblindhet. Barn med dövblindhet har en särskilt utsatt situation 
och de göms ofta undan av sina föräldrar och får inte tillgång till 
skolgång. 
 
I Rwanda finns ännu ingen dövblindorganisation, men i de tre 
organisationerna för döva, döva kvinnor och blinda finns eller känner 
man till personer med dövblindhet. Alla tre organisationer deltar i 
utvecklingssamarbetet med FSDB. Organisationerna har enats om en 
definition av dövblindhet vilken kommer förhoppningsvis att kunna 
godkännas av regeringen i Rwanda. 
 

13.3 Mama Magnus 
Insamlingen Mama Magnus  startades 2001 av Lena Johansson i 
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Föräldrarådet. Insamlingen Mama Magnus har fortsatt till förmån för 

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

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

som tillsammans med Berit Jildenhed arbetar vidare med insamlingen. 

Varje gåva som skänks går oavkortat direkt till arbetet i Östafrika. 

Själva insamlingskontot innehas av FSDB Väst. 

 

Mama Magnus söker en pålitlig ersättare som kan fördela insamlingens 

gåvor till de barn och ungdomar som verkligen behöver stöd. 

 

Mama Magnus plusgiro: 24 94 36-7  

 

14. Styrelsen 
 
Efter konstitueringen 30 augusti 2017 har FSDB:s styrelse följande 

sammansättning: 

 

- Amanda Lindberg, ordförande 

- Jan Nyström, vice ordförande 

- Klas Nelfelt, verkställande ledamot 

- Christina Grönborg 

- Linda Eriksson 

- Daniel Olsson 

- Henrika Majer Lorentzson 

 

Sammanträden: 

Styrelsen har under 2017 haft sex protokollförda sammanträden 

 

- 7 februari 

- 7 mars 

- 19 maj 

- 30 augusti 

- 22 – 23 oktober 

- 11 december 
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Arbetsutskottet 

AU har bestått av förbundsordförande Amanda Lindberg, vice 

ordförande Linda Eriksson (t.o.m. 20 maj 2017) och verkställande 

ledamot Klas Nelfelt. AU har under året inte haft några möten. 

 

Efter konstitueringen av förbundsstyrelsen den 30 augusti beslutade 

man att inte ha något AU. 

 

Arbetsgrupper 

- Arbetsgrupp för internationella frågor 

Gruppen består av Amanda Lindberg, Linda Eriksson, Klas Nelfelt, 

Christer Nilsson och Sarah Remgren 

 

- Arbetsgrupp för organisationsförbättring 

Gruppen består av Amanda Lindberg, Klas Nelfelt och Linda 

Eriksson. 

 

- Arbetsgrupp FSDB Höstträff 2018 

Gruppen består av Emil Bejersten, Christina Grönborg och Daniel 

Olsson. 

 

- Arbetsgrupp FSDB 60 - årsjubileum 2019 

Gruppen består av Emil Bejersten, Christina Grönborg och Daniel 

Olsson. 

 

15. Kansliet 
 
FSDB:s kansli finns i SRF-huset, Enskede i en lokal på entréplanet. 

Personalstyrkan har under 2017 bestått av: 

 

Amanda Lindberg 

Arvoderad förbundsordförande 75% 

 



42 

 

Klas Nefelt  

Arvoderad verkställande ledamot 100 % 

 

Emil Bejersten 

Handläggare med ansvar för bland annat medlemsregister och 

konferenser 75 % 

 

Annelie Björling 

Informatör och redaktör för medlemstidningen Kontakt med FSDB 100% 

Hon avslutade sin tjänst 15 augusti 2017. 

 

Eva Donner 

Handläggare för bland annat RTT och Familjesektionen 75 % 

 

Regionala kanslier 

Björn Broberg 

Kanslist för FSDB Mälardalen, FSDB Uppsala och Gävleborgs län och 

FSDB Dalarna 50 % 

Han gick i pension 30 april 2017 

 

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 

Karen Fridriksdottir Jungelin 

Projektledare för Hälsoverkstan 100 % 
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16. Slutord 
 
FSDBs förbundsstyrelse vill framföra ett stort TACK till ALLA som på 

olika sätt under året har varit med och stöttat arbetet till förmån för 

personer med dövblindhet. Utan ert stöd skulle FSDBs arbete inte vara 

möjligt. Idag är FSDB den enda ideella intresseorganisationen för 

personer med dövblindhet i Sverige som arbetar för att förbättra 

livsvillkoren för personer med dövblindhet. FSDBs vision är att alla 

personer med dövblindhet ska få rätt till full delaktighet, jämlikhet, 

självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället. Det 

finns mycket kvar att göra och vi hoppas därför att ni kommer att 

fortsätta stötta förbundet. Återigen 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 
 

FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda  
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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 
 

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 

 



Förbundet Sveriges Dövblinda 

Org. Nr: 802006-9780 

Enskede 

Styrelsen 

�� 
A�anda Lindberg 0 

Linda Eriksson 

r,:1 

\___ w--() ' 
Christina &r'önborg 

2018 

Daniel Olsson 

%� 
Henrika Majer Lorentzson 

(t�--
Klas Nelfelt 







Tryck: Punkt Design AB, Fagersta 2018


	Tom sida
	Tom sida

