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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 2 sektioner, Föräldrarådet och 
Familjesektionen. Den tidigare sektionen Dövblind Barn och Ungdom 
blev en självständig organisation på årsmötet den 9 maj 2020. 
Förbundet bildades 13 september 1959. 
 
FSDB ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för 
rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och 
självbestämmande för personer med dövblindhet inom alla områden i 
samhället. Vi arbetar också för att bryta den isolering som kan följa på 
grund av dövblindhet samt att främja kontakter såväl mellan personer 
med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och personer 
utan dövblindhet. 
 
De prioriterade frågorna under år 2020 – 2021 är: 
 

- LSS-insatser och andra liknande insatser 
 

- Tolktjänst 
 

- Habilitering och rehabilitering  
 
Personer med dövblindhet är en liten men utsatt grupp i samhället. 
Dövblindhet finns i alla åldrar, antalet personer med dövblindhet ökar 
när människor blir allt äldre. För att alla som har dövblindhet ska kunna 
vara fullt delaktiga i vardagen och samhället krävs dövblindspecifika 
insatser såsom dövblindtolkning, hjälpmedel och andra stödformer. Det 
är också viktigt att personer med dövblindhet får rehabilitering för att 
kunna vara självständig i sin vardag. 
 
När FSDB:s förbundsstyrelse kommunicerar utåt så används 
begreppen: 
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- Personer med förvärvad dövblindhet 

- Personer med medfödd dövblindhet 

- Personer med åldersrelaterad dövblindhet 

 
FSDB har ett viktigt arbete med att påverka och driva på utvecklingen 
inom dövblindområdet 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 FSDB:s 
viktigaste inkomstkälla för att finansiera kansliverksamheten, vilken 
innefattar personal och administration. Statsbidraget syftar till att stötta 
handikapporganisationernas arbete, främst inom intressepolitik och 
information.   
 
Arbetsförmedlingen ger bidrag som är löne- och arbetsbiträdesbidrag 
och dessa är en viktig del i kansliverksamheten. Dock fortsätter 
Arbetsförmedlingen att pressa ner nivåerna utan hänsyn till de fakta som 
är tydliga. Dvs en person med dövblindhet får försämrad status vilket 
innebär att belastning ökar för arbetstagaren och arbetsgivaren samtidigt 
som Arbetsförmedlingen sänker nivån utan rimliga motiveringar. 
 
Då pandemin inträffade, blev det kraftigt börsfall och FSDB:s tillgångar 
ändrades till mer stabilare placeringar för att inte vara beroende av 
börsens svängning. 
 
FSDB får bidrag från olika fonder och stiftelser vilka går till olika 
aktiviteter som ordnas av förbundet. Dock kan inte bidragen finansiera 
kansliverksamheten.  
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FSDB vill här rikta ett stort och varmt tack till de stiftelser som har beviljat 
fondmedel till förbundet. Era insatser är mycket betydelsefulla och FSDB 
uppskattar verkligen stödet.  
 

- Synskadades stiftelse 
 

- Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd  
 

- MyRight (för utvecklingssamarbete i andra länder)  
 

- Tysta skolan 
 
 
3. Verksamhetsplan och utgångspunkter  
 
FSDB:s verksamhetsplan för 2020–2021 klubbades på kongressen i 
Eskilstuna i maj 2019. 
 
Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: värdegrund, intressepolitik 
och organisation.  
 
Värdegrund  
FSDB arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet 
och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden 
i samhället. 
 
Intressepolitik 
De prioriterade frågorna för kongressperioden: 
 

- LSS-insatser och andra liknande insatser 
 

- Tolktjänst 
 

- Habilitering och rehabilitering 
 

Organisationen 
Utveckling av FSDB:s verksamhet, dvs utveckla information till regional 
föreningar, utveckla medlemsarbete 
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4. Intressepolitik – rättighetsfrågor 
 
FSDB:s intressepolitiska arbete är själva stommen i organisationen. 
Viktiga utredningar som berör personer med dövblindhet sker i högt 
tempo och under tidspress, därför är samverkan med andra närstående 
organisationer viktigt för FSDB som en liten organisation med 
begränsade resurser. 
 
Det nationella målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska 
bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.  
För att nå målet behöver arbetet fokusera på fyra områden: 

- Principen om universell utformning  

- Befintliga brister i tillgängligheten 

- Individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och  

- Att förebygga och motverka diskriminering. 

 
Riksdagen antog målen till funktionshinderspolitiken i november 2017 
och de ska vara prioriterade de kommande åren framöver. 
 
I betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23, 
föreslås att de prioriterade samhällsområden ska vara: Arbete och 
försörjning, utbildning och livslångt lärande, transporter, kultur, hälso- 
och sjukvård samt tandvård, social välfärd och trygghet, bostad, byggd 
miljö och samhällsplanering. Inom varje samhällsområde ska en 
myndighet ha ett samordningsansvar: som t.ex. Arbetsförmedlingen 
föreslås ha ansvar för samhällsområdet Arbete och försörjning. 
 
Det står även att regeringen ska också prioritera frågor som: 
digitalisering, demokratisk delaktighet, rättssäkerhet och rättsväsende, 
fritid och idrott, folkhälsa, upphandling och konsumentfrågor. 
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Ett annat förslag är att regeringen tillsätter en nationell samordnare för 
funktionshinderfrågor som ska ansvara för att driva på utvecklingen för 
reformarbetet. 
 
Definitionen av begreppet universell utformning: att produkter, tjänster , 
program och miljöer ska kunna användas av alla samhällsmedborgare i 
största möjliga utsträckning, utan någon särskild anpassning gjord i 
efterhand. 
 
Det återstår att se vad regeringen gör med utredningens förslag. 
 
År 2020 innebar en global pandemi med corona-viruset som har 
omkullkastat planeringen av olika sakpolitiska frågor, t.ex. 
funktionshinderspolitiken. Frågor som har uppmärksammats under 
pandemin är digital tillgänglighet, krisberedskap och tillgänglig 
information både i text och teckenspråk. FSDB har under året haft 
regelbundna kontakter med Folkhälsomyndigheten, (Fohm, även FHM), 
och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), för att följa 
upp hur corona påverkar personer med dövblindhet, och att säkerställa 
att tillgänglig information når vår målgrupp i rätt format osv.  
 
4.1 LSS-insatser och andra liknande insatser 
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. 
 
Utredningen Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen 
Utredningen om LSS som avslutades den 10 januari 2019 skickades 
ut på remiss under sommaren 2020 till FSDB och flera andra 
organisationer. 
FSDB skickade in ett remissvar till Socialdepartementet i november 
2020 och bl.a. står det i skrivelsen att utredningens förslag kommer 
inte att lösa dagens problem med lagstiftningen. FSDB:s remissvar 
finns på förbundets hemsida. 
 
På grund av pandemin har arbetet med LSS försvårats, fokus har 
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behövt ligga på att hantera frågor kring corona, inte minst hos 
beslutsfattare. Förbundet har koncentrerat arbetet på att följa upp hur 
pandemin direkt påverkar personer med dövblindhet. 
 
 
Utredningen Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke 
som förtjänar bra villkor SOU 2020:1 
FSDB lämnade in ett remissvar till Socialdepartementet i juni 2020. 
I skrivelsen står det bl.a. att FSDB är positiva till att personliga 
assistenter får bättre arbetsvillkor. Remissvaret i sin helhet finns på 
FSDB hemsida. 
 
 
4.2 Tolktjänst 
Dövblindtolkning består av tre integrerade delmoment: tolkning 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 är också den som fördelar ut anslag till 
folkhögskolorna. De tre folkhögskolor som nu har utbildningar till 
teckenspråkstolk/dövblindtolk är Västanviks folkhögskola, som ligger 
utanför Leksand, Fellingsbro Folkhögskola, som ligger utanför Örebro 
och Södertörns folkhögskola i Stockholm. Myndigheten genomför 
årligen ett samråd med FSDB, HRF och SDR. 
 
Stockholms universitet bedriver en utbildning för teckenspråkstolkar, 
kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning, sen 2013. De 
planerar att inrätta en fyraårig yrkesexamen för teckenspråkstolkar 
och dövblindtolkar. Idag får inte studenterna på kandidatprogrammet i 
teckenspråk och tolkning lära sig om dövblindtolkning, Därför erbjuder 
Stockholms universitet två fristående kurser i dövblindtolkning, den 
första teoretiska kursen sker på vårterminen och den andra kursen är 
mer inriktad på praktiska moment sker på höstterminen. 
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Tolk i arbetslivet 
Under åren 2018 - 2020 har regeringen avsatt medel till tolk i 
arbetslivet, 15 miljoner. Enligt de beräkningar som fanns så skulle inte 
anslaget på 15 miljoner räcka. Alla tolkcentraler har inte deltagit i 
satsningen, FSDB befarar att resultatet av satsningen kommer inte att 
bli bra. 
 
RTT  
Rikstolktjänsten, RTT är en förutsättning för att förtroendevalda i 
FSDB ska kunna bedriva intressepolitiskt arbete på nationell nivå. 
Regionernas 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, 
DHB och ungdomsorganisationerna får använda RTT. SDR sköter 
ekonomi och administration på uppdrag av RTT. Rakel Burman är 
kontaktperson för RTT sen februari 2017. Sen 1 december 2020 är 
Birgitta Martinell kontaktperson för RTT. 
 
Under hösten 2019 genomfördes en upphandling av RTT och 
stiftelsen får fortsätta uppdraget för RTT i de kommande fyra åren 
2020 - 2024. 
 
Rapporten Rätt till tolk - ingen tolkningsfråga!  
SDR frågade flera systerorganisationer 2019 om ett samarbete kring en 
rapport om tolktjänsten, hur tolkanvändarna vill att framtidens tolktjänst 
ska fungera. En projektledare tillsattes av SDR, Kave Noori och till hans 
hjälp tillsattes en referensgrupp som bestod av representanter från DHB, 
SDUF, SDR och FSDB. Linda Eriksson representerade FSDB i 
referensgruppen. 
Rapporten tar upp frågor som bl.a om nuvarande lagstiftning, hur 
tolksystemet fungerar och hur tolksystemet ser ut i andra länder. 
Rapportens resultat presenterades på ett seminarium i Stockholm, i 
mitten av januari 2020. Rapporten finns att läsa på SDR hemsida. 
 
MFD regeringsuppdrag om tolktjänst 
Regeringen har gett MFD i uppdrag att informera arbetsgivare om 
tolktjänst i arbetslivet och andra tekniska lösningar för att underlätta för 
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anställda som är döva, har en hörselnedsättning eller har dövblindhet. 
FSDB har medverkat vid två möten under 2020 för att bidra med 
synpunkter till MFD:s arbete med uppdraget som ska vara redovisat till 
år 2021. 
 
Ny utredning om tolktjänst 
Regeringen tillsatte en ny tolkutredning under sommaren 2020. En 
särskild utredare ska ta fram en handlingsplan för en förstärkt tolktjänst. 
Malin Ekman Aldén har fått uppdraget och utredningen ska vara klar 15 
januari 2022. FSDB träffade utredningen under hösten och framförde 
förbundets erfarenheter inom tolkfrågan. Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor fick i uppdrag av utredningen att ta fram ett underlag för 
hur tolktjänsten fungerar för tolkanvändare med dövblindhet. 
 
FSDB har tillsammans med bl a HRF, SDR och DHB skapat en 
arbetsgrupp som ska säkerställa att hörselorganisationerna har en 
samsyn vad gäller tolkfrågan. 
 
Tolktjänsten under pandemin 
Regionernas tolkcentraler har infört olika restriktioner t.ex. tolkning på 
samma plats som tolkanvändare. Vissa regioner har haft undantag när 
det gäller dövblindtolkning. Förbundet har efter information från olika 
regionala föreningar gjort ett mindre utskick av frågor till alla tolkcentraler 
för att samla in underlag. 
 
4.3 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. Det är av stor vikt att både förebyggande 
rehabilitering och att insatser sätts in i rätt tidpunkt för att personer med 
dövblindhet ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. Regioner måste 
prioritera vilken insats som ska sättas in först, då målgruppen är ofta i 
behov av flera insatser. 
 
Projekt om rehabilitering 
Under 2018 startades ett projekt med Nkcdb som projektägare, och 
FSDB som samarbetspartner. Projektet består av tre delar: inventering 
av regioners insatser kring habilitering/rehabilitering, forskningsstudie om 
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behoven hos personer med dövblindhet angående 
rehabilitering/habilitering och en kunskapsöversikt om rehabilitering. De 
tre delarna i projektet håller för närvarande på att sammanställas i 
separata rapporter som kommer att vara till underlag för FSDB:s och 
Nkcdb:s fortsatta arbete inom rehabilitering.  
 
Forskning 
Det behövs en vetenskaplig kunskapsinsamling av dövblindfrågor för att 
visa på de olika behov som finns för personer med dövblindhet. Nkcdb:s 
forskningsöversikt innehåller för närvarande över 4 100 vetenskapliga 
artiklar, de flesta är en sammanfattning av vad forskningen har gett för 
resultat, och ger en god grund för FSDB:s arbete. Översikten finns på 
nkcdb.se 
 
Grundkurs om dövblindhet 
FSDB bidrar i olika former med kompetens till de nationella grundkurser 
om dövblindhet som Nkcdb anordnar med jämna mellanrum för 
professionella inom regioner, kommuner och andra aktörer. Kurserna ger 
deltagarna en grundläggande information om dövblindhet ur olika 
perspektiv. I utbildningen deltar personer med dövblindhet som resurs 
vid olika föreläsningar. 
 
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. 
 
 
4.4 Handikappersättning och merkostnadsersättning 
FSDB, SDR och SRF har fortsatt att samarbeta, för att det förekommer 
funderingar hur övergången från handikappersättning till 
merkostnadsersättning drabbar medlemmar. 
 
Exempel på frågor: 
- Merkostnadsersättning berättigar inte till ett förmånsintyg från 

Försäkringskassan 
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- Dålig information om medlemmar blir av med handikappersättning, 
kan hen söka merkostnadsersättning. 

 
Under våren träffade organisationerna Försäkringskassan två gånger 
och Inspektionen för socialförsäkringen har gjort en uppföljning med 
intresseorganisationer om de nya ersättningarna. 
 

4.5 Arbetsmarknad 
FSDB:s mål är att alla personer med dövblindhet i arbetsför ålder ska ha 
en sysselsättning för att kunna vara delaktig 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 att få t.ex. arbetshjälpmedel, 
lönebidrag och stöd till personligt arbetsbiträde. Tyvärr brister kunskapen 
om att insatserna finns hos arbetsgivare men också hos lokala 
arbetsförmedlingar runt om i landet. 
 
FSDB fortsätter att påpeka att information om stödinsatserna behöver 
göras regelbundet p.g.a. hög personalomsättning och högt tempo på 
informationsflödet i samhället i övrigt. 

 
Arbetsförmedlingens brukarråd  
FSDB deltar i Arbetsförmedlingens brukarråd två gånger om året. 
Brukarrådet brukar ta upp frågor som t.ex. arbetshjälpmedel. 
Arbetsförmedlingen vill ändra formen för dessa brukarråd och FSDB har 
gett synpunkter på förslagen då det finns en oro för att förbundet inte 
längre kommer att ha samma täta samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Nedmontering av Arbetsförmedlingen 
Under 2020 har FSDB följt upp effekten av nedmonteringen av 
Arbetsförmedlingens kontor och kan nu konstatera att handläggningen 
idag tar längre tid men att stödet från AF syn-, döv-, hörselverksamhet 
inte har försämrats så som befarat. Det kan bero på den skrivelse som 
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FSDB, tillsammans med Dövblindrådet, lämnade in till 
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg 2019. 
 
 
4.6 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 anser att det är vackra och skönmålande ord, mål som tyvärr 
inte är möjliga att uppnå. 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 god tillgänglighet, kunnig personal och gott 
om avsatt tid för utbildning och support för målgruppen. 
 
Det skiljer sig mellan landsting/regioner kring hur personer med 
dövblindhet får tillgång till utbildning och support. För att kunna bryta 
ofrivillig isolering, och kunna delta i samhället på lika villkor som andra 
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, 
stöd och support till 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 utgör en viktig funktion för regionernas dövblindteam. 
Gruppen leds av Karin Jönsson, och genom regelbundna möten har 
FSDB en mycket nära samverkan. Under 2018 har expertgruppen 
tillsammans med FSDB skickat in en skrivelse till SKL och företaget 
Inera som driver webbportalen 1177.se och mina sidor. Skrivelsen 
handlar om att göra mina sidor enklare att använda för personer med 
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dövblindhet. Under våren 2019 träffade Karin Jönsson och Klas Nelfelt 
representanter från företaget Inera och diskuterade den otillgängliga 
webbportalen 1177.se Mötet kommer att följas upp, för att få fram en 
mer tillgänglig version av webbportalen. 
 
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. Igelkotten träffas 
på distans via zoom, första träffen genomfördes i december 2020.  
 
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 och 
bildtelefoni. Sedan 2 april 2018 ansvarar företaget Samres för 
tjänstens drift och företaget nWise som 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. De 
som vill ringa till en bildtelefon från en taltelefon kan också använda 
tjänsten. Sedan 1 juli 2016 är det företaget Evantia Oy som har tagit 
över ansvaret för tjänsten. Och 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 PTS olika projekt och tjänster 
t.ex. Bildtelefoni.net och Textelefoni.se. 
 
Myndigheten för Delaktighet, MFD, Kunskapsrådet 
Myndigheten för delaktighet har ett kunskapsråd som bistår med 
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kunskap inom funktionshinderområdet. 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 
och genomförandet av funktionshinderspolitiken. Möten sker via 
distans. 
 
I rådet sitter elva ledamöter som representerar intresseorganisationer, 
vetenskapliga institutioner och näringsliv. FSDB har genom Lika Unika 
blivit invald i rådet 2017 – 2020. 
 
 
4.7 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 klarar av att gå i den kommunala grundskolan, kan i 
stället söka sig till specialskolan. Skolan 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 specialskolorna som finns runt om i landet.  
 
SPSM 
FSDB och andra hörselorganisationer träffar SPSM två gånger om 
året för samrådsmöten. 
 
 
4.8 Kultur 
Enligt de politiska mål som finns uppsatta för kulturen i Sverige, ska 
alla ha möjlighet att delta i kultur och idrottsliv samt ha tillgång till 
mångfald av medier. Det finns mycket kvar att göra inom detta 
området, innan alla personer med dövblindhet kan ta del av kultur på 
lika villkor som andra samhällsmedborgare. 
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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, dessa sker 3 gånger per år.  
 

5. Organisationsfrågor 
 
5.1 Ordförandemöte 
Förbundet planerade att hålla sitt ordförandemöte i Uppsala på Scandic 
Nord den 14 - 15 maj 2020. Förbundsstyrelsen beslutade att ställa in 
det planerade mötet. I mitten av december höll förbundet ett kortare 
möte på distans med flera ordförande från regionala föreningar. 
Deltagarna uppskattade att utbyta erfarenheter och diskutera olika 
frågor. Distansmöten kan vara ett komplement till fysiska möten. 
 
5.2 Medlemsarbete 
Inför årsskiftet 2020/2021 uppnådde FSDB målet med 1000 
medlemmar som behövs för att bl. a behålla det viktiga statsbidraget. 
Förbundet har arbetat mycket aktivt, främst genom social media, för att 
rekrytera nya medlemmar. Arbetet kommer att fortgå för att hitta 
ytterligare fler och inte tappa nuvarande medlemmar. Det ska kännas 
värdefullt att vara medlem i FSDB. 
 
De som väljer att fortsätta att vara medlemmar hos FSDB får en 
symbolisk gåva som tack.  
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6. 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. 

Under 2020 har FSDB inte drivit något projekt. 
 

6.1 FSDB:s medverkan i externa projekt 
Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet 
Projektet ägs av DHB, och samarbetspartners är Länsstyrelsen i Örebro 
län, ArkivCentrum i Örebro, Örebro kommun och Örebro länsmuseum. 
FSDB medverkar i referensgruppen till projektet. Målet med projektet 
är att samla in 50 olika berättelser från döva, personer med dövblindhet 
och döva med ytterligare funktionsnedsättning. Resultatet ska vara 
tredelat.   
 

1. Vi ska producera en app där man ska kunna gå 
en teckenspråkig stadsvandring i Örebro och få ta del av olika 
berättelser från skollivet i staden. Appen kommer efter projekttiden
s slut att förvaltas och administreras av Örebro kommun.   
 

2. Oavsett om berättelserna kommer med i appen eller inte så 
kommer allas historier att bevaras på ArkivCentrum i Örebro län.   

 
3. Projektet kommer att producera ett läromedel där 

berättelserna vävs samman med historiska fakta.  
 
Projektet avslutades under hösten 2020. 
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Lika Unika Akademi 
Projektet ägs av federationen Lika Unika, där FSDB är ett av fem 
medlemsförbund. FSDB medverkar i referensgruppen till projektet. 
Målet med projektet är att utbilda människor både inom offentlig sektor 
och civilsamhället om arbetet med Agenda 2030 och de globala målen ur 
ett rättighets – och funktionshinderperspektiv. Projekttiden är på 3 år, 
och Tiina Nummi Södergren är projektledare. 
 
 

7. Konferenser och evenemang 
 
Förbundet hade planerat fysiska aktiviteter under året som t.ex. 
inspirationsdagar för nya medlemmar, fjällvandring för medlemmar i 
åldern 25 - 40 år och den årliga höstträffen. Tyvärr fick alla fysiska 
aktiviteter ställas in på grund av pandemin. 

7.1 Ridläger 
FSDB Örebro – Värmland ordnade i början av augusti ett ridläger vid 
Sämsholms gård, Herrljunga. Ridlägret var öppet för alla medlemmar 
i FSDB och deltagarna var nöjda. 

7.2 Distansaktiviteter 
Under senare delen av hösten testade FSDB att erbjuda sina 
medlemmar aktiviteter i form av föreläsningar via videoplattformen Zoom. 
Distansaktiviteter är ett viktigt led i att bryta den isolering som många 
personer med dövblindhet erfar och under rådande pandemi har 
isoleringen blivit än mer påtaglig för många. Distansaktiviteter ger 
medlemmarna möjlighet att få kontakt med varandra och umgås och 
försöket har fallit mycket väl ut. Nu erbjuder FSDB regelbundet 
uppskattade föreläsningar med olika tema via Zoom. Även regionala 
föreningar kör aktiviteter på distans. 

7.3 Dövblindas Dag 
Varje år brukar de regionala föreningarna turas om att anordna 
Dövblindas Dag. FSDB Uppsala och Gävleborg planerade att anordna 
2020 års Dövblindas dag på Wik Folkhögskola utanför Uppsala den 26 - 
28 juni. Tyvärr fick aktiviteten ställas in pga pandemin. 



 19 

8. Information 
 
FSDB strävar efter att vara först och ledande med information om vår 
verksamhet. Förbundet försöker också ta initiativ till information som 
kan vara viktig för organisationen och inom dövblindområdet. 
 
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 resten av dövblindvärlden. Vår medverkan på Facebook är också 
ett sätt för oss att synas och skapa dialog med personer med 
dövblindhet och andra som är intresserade av våra frågor. 
Adressen till sidan är: www.facebook.com/forbundetsverigesdovblinda 
 
På Facebook har också FSDB ett slutet medlemsforum. Alla 
röstberättigade och stödjande medlemmar är välkomna att delta. I 
medlemsforumet diskuteras organisationsfrågor och andra aktuella 
ämnen. Forumet kan man hitta genom att söka ”FSDB Medlemsforum”. 
 
FSDB har också ett konto på Twitter @forbundetfsdb men under året 
har det inte använts regelbundet. 
 
Under 2020 startade förbundet ett Instagramkonto, under namnet 
@forbundetsverigesdovblinda för att nå nya personer.  
 
Hemsidan 
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), den utkommer med fem 
nummer per år. Tidningen finns på svartskrift med stor stil, punktskrift 
och på Daisy med tydlig inläsning. Tidningen distribuerats även via e-
post i olika format. 
 
I Kontakt med FSDB finns information från styrelsen, intressepolitik och 
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aktuella händelser, annonser och rapporter från aktiviteter. En längre 
intervju med en person som på olika sätt är en positiv förebild för 
personer med dövblindhet samt en krönikör som själv har dövblindhet 
finns med i varje nummer. Medlemmar medverkar också med olika 
inslag, stora som små, vilket uppskattas från alla håll.  
 
Dövblindhet i pressen 
Med jämna mellanrum publiceras nyhetsinslag med och om personer 
med dövblindhet. Här finns några exempel: 
 
SVT sände en serie i fyra delar om Torbjörn Svensson som cyklade från 
Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Ett team från Teckenbro AB 
följde med under resan och serien sändes under hösten 2020. Serien 
heter ”Utan syn och hörsel - så jävla rättslös”. 
 
SVT sände föreställningen ”Jag är Sarah” i repris. Föreställningen är 
från 2016 och handlar om en ung kvinna som är adopterad och har 
dövblindhet. Det är en enmansföreställning med Sarah Remgren som 
berättar om sina erfarenheter. 
 

9. Sektioner 
 

9.1 Dövblind Ungdom (DBU) 
Ordförande: Sofia Nilsson 
Antal medlemmar: 71 
 
För mer information, läs DBU:s verksamhetsberättelse för 2020. 

9.2 Föräldrarådet 
Ordförande: Vakant (fr.o.m september 2018) 
Antal medlemmar: 144 
 
För mer information, läs Föräldrarådets verksamhetsberättelse för 2020. 

9.3 Familjesektionen 
Ordförande: Helen Edholm 
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Handläggare: Eva Donner 
 
För mer information, läs Familjesektionens verksamhetsberättelse för 
2020. 
 

10. 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 2020 hade 
FSDB tolv regionala föreningar.  
 
FSDB Skåne 
Ordförande: Arne Lorentzson 
Kanslist: Peter Lundgren 
Antal medlemmar: 53 röstberättigade och 115 stödjande. 
 
FSDB Öst 
Ordförande: Håkan Jonsson 
Kanslist: Peter Lundgren 
Antal medlemmar: 16 röstberättigade och 30 stödjande. 
 
FSDB Väst 
Ordförande: Wandi Lundgren 
Antal medlemmar: 77 röstberättigade och 101 stödjande. 
 
FSDB Jönköping  
Ordförande: Henrik Höljfors 
Antal medlemmar: 14 röstberättigade och 18 stödjande. 
 
FSDB Stockholms och Gotlands län  
Ordförande: Peter Falkegård 
Antal medlemmar: 96 röstberättigade och 211 stödjande. 
 
FSDB Uppsala och Gävleborgs län 
Ordförande: Teresia Lindberg 
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Antal medlemmar: 21 röstberättigade och 39 stödjande. 
 
FSDB Örebro-Värmland  
Ordförande: Marita Rantanen Peterson 
Antal medlemmar: 50 röstberättigade och 81 stödjande. 
 
FSDB Mälardalen  
Ordförande: Kerstin Pettersson 
Antal medlemmar: 14 röstberättigade och 18 stödjande. 
 
FSDB Dalarna  
Ordförande: Kristina Nord  
Antal medlemmar: 10 röstberättigade och 13 stödjande.  
 
FSDB Mitt 
Ordförande: Inger Öberg 
Kanslist: Roger Såthe 
Antal medlemmar: 21 röstberättigade och 8 stödjande. 
 
FSDB Västerbotten  
Ordförande: Helen Norsten  
Kanslist: Roger Såthe 
Antal medlemmar: 14 röstberättigade och 15 stödjande. 
 
FSDB Nord 
Ordförande: Birgitta (Bittan) Johansson 
Kanslist: Roger Såthe 
Antal medlemmar: 13 röstberättigade och 21 stödjande. 
 
(För mer information, läs respektive regional förenings 
verksamhetsberättelse för år 2020.) 
 

11. Medlemmar  
 

Under 2020 har FSDB haft stort fokus på medlemsarbetet. Förbundet 
lyckades nå det viktiga målet med 1 000 medlemmar innan årsskiftet 
2020/2021 för att bl. a få behålla statsbidraget. Det totala 
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medlemsantalet är 1085, varav 399 är röstberättigade medlemmar. 
Uppgifterna kommer från FSDB:s centrala medlemsregister och 
fördelningen är följande:  
 
Röstberättigade medlemmar: 399 

Stödjande medlemmar: 670    

FSDB hedersmedlemmar: 16 

Summa: 1 085 

 
Totalt:  1 085 medlemmar. 
 
Från den 1 januari 2016 finns det riktlinjer för medlemskap. Medlemmar 
i sektionerna DBU och Föräldrarådet är medlemmar i regionala 
föreningar. 

 

12. Samverkan 
 

FSDB har få resurser att avsätta för att kunna jobba själva på alla 
samhällsområden. Vi strävar efter att samverka med andra 
organisationer som delar vår tanke om alla människors lika värde. 

12.1 Nkcdb 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, är en 
statsbidragsfinansierad verksamhet som har funnits sedan 2003. Deras 
uppdragsgivare är Socialstyrelsen. 
 
Nkcdb:s uppdrag omfattar fem huvudområden: 

• Tillhandahålla nationellt expertstöd till landsting och andra 
huvudmän. 

• Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet. 
• Verka för systematisk metodutveckling. 
• Fördjupad brukarsamverkan  
• Stödja kommuner, landsting och andra aktörer med 
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kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser om 
dövblindhet. 
 

FSDB har ett mycket nära samarbete med Nkcdb genom regelbundna 
samverkansmöten. 
 

12.2 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. FSDB:s ordinarie representant är 
Amanda Lindberg och Klas Nelfelt är ersättare. Några frågor som har 
diskuterats under året är Arbetsförmedlingens nedmontering, 
Föräldrautbildningen på Almåsa och utbyte av information och 
erfarenheter inom olika verksamheter. 
 

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

12.4 SRF 
FSDB har lokaler i samma hus som SRF, och förbunden har 
regelbundna kontakter i olika gemensamma frågor. 

 

13. Internationellt samarbete 
 
Det är viktigt att FSDB samverkar med andra 
intresseorganisationer på internationell nivå. Samverkan ger 
både FSDB och andra organisationer en större kunskap och 
erfarenhet hur dövblindfrågorna bedrivs i andra länder. För att 
uppnå framgång inom det internationella arbetet är det viktigt att 
knyta kontakter och bygga upp nätverk runt om i världen. 
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13.1 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. 
 
WFDB styrelse 2018 – 2021: 
 
- Ordförande: Geir Jensen, Norge 

- Vice ordförande: Klas Nelfelt, Sverige 

- Ledamot: Sonnia Margarita Villacres Mejia, Ecuador 

- Ledamot: Puspa Raj Rimal, Nepal 

- Ledamot: Irene McMinn, Australien 

 
Dessutom finns det sex regionala representanter, en från varje världsdel 
som representerar sin respektive region. De regionala representanterna 
som valdes i samband med generalförsamlingen blev:  
 
- Afrika: Juliet Wabukawo Uganda 

- Asien: Satoshi Fukushima, Japan 

- Europa: Riku Virtanen, Finland 

- Latinamerika: Samuel Valencia, Colombia 

- Nordamerika: Christopher Woodfill, USA 

- Stillahavsregionen: David Murray, Australien 

 
WFDB har en hemsida: http://www.wfdb.eu 
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13.2 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. Mer 
information finns läsa på deras hemsida: 
https://www.deafblindinternational.org  

13.3 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, Belgien 

- Ledamot Riku Virtanen, Finland 

 
I samband med generalförsamling i juni 2017, så beslutade mötet att 
ändra EDbU:s stadgar för att underlätta för organisationen att ansöka om 
EU-medel. Det innebar bl.a. att EDbU måste hålla årsmöten varje år. 
 
I juni 2020 skulle EdBU ha sitt årsmöte i Zagreb, Kroatien men pga 
pandemin skedde årsmötet per e-post. 

13.4 DBNSK 
Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté består av ordförande och vice 
ordförande från de nordiska dövblindorganisationerna. Tack vare bidrag 
från Nordiska ministerrådet brukar DBNSK kunna ordna ett möte per år 
och de nordiska länderna turas om att vara värd för mötet. Hösten 2020 
skulle Finland och FFDB vara värd för DBNSK men mötet flyttades fram 
till hösten 2021 pga pandemin. 
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14. 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 
länder: Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, Sri Lanka och 
Bosnien-Hercegovina. 
 
En ny projektram för 2018 – 2021. 
 
FS3B:s utvecklingssamarbete har under 2020 bestått av två projekt, det 
ena i Nicaragua och det andra i Rwanda. 
 
FSDB har ansök om att fortsätta med projekten i Nicaragua och Rwanda 
i en ny projektperiod 2023-2027. 

14.1 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.  . Tre personer från ACSN skulle 
ha besökt Sverige under år 2020, men fick ställa in pga pandemin. 
 
ASCN har också bra kontakter med media och medverkar regelbundet i 
både radio och TV för att uppmärksamma dövblindhet. 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.  
ACSN genomförde årsmötet i december 2020 där en ny ordförande blev 
vald. Carmen Benavidez. 
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14.2 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 november 2018 bildades dövblindorganisationen Rwanda Organization 
for People with DeafBlindness, ROPDB med en styrelse där majoriteten 
av ledamöterna har dövblindhet. Några av ledamöterna är också 
föräldrar till barn med dövblindhet. 
 
Under 2020 genomförde organisationen olika verksamhet, men precis 
som i Sverige har pandemin påverkat arbetet. Bl a skulle två 
styrelseledamöter från ROPDB:s styrelsen besöka Sverige, men fick 
ställa in. Man har rekryterat flera nya medlemmar under året och börjat 
arbeta med intressepolitik och träffa politiker. ROPDB deltar, tillsammans 
med de tre organisationerna för döva, döva kvinnor och blinda, i 
utvecklingssamarbetet med FSDB. Organisationerna har enats om en 
definition av dövblindhet, vilken förhoppningsvis kommer att kunna 
godkännas av regeringen i Rwanda. 
 

14.3 Mama Magnus 
Insamlingen Mama Magnus startades 2001 av Lena Johansson i 
Föräldrarådet. Insamlingen Mama Magnus har fortsatt till förmån för 
barn och ungdomar med dövblindhet i Östafrika, (Kenya, Tanzania, 
Uganda och Rwanda). 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 plusgiro: 24 94 36-7 
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15. Styrelsen 

 
Efter konstitueringen juni 2019 har FSDB:s styrelse följande 
sammansättning: 
 
- Amanda Lindberg, ordförande 

- Klas Nelfelt, vice ordförande och verkställande ledamot  

- Jan Nyström 

- Christina Grönborg 

- Linda Eriksson 

- Daniel Olsson 

- Henrika Majer Lorentzon 

 
Sammanträden: 
Styrelsen har under 2020 haft sex protokollförda sammanträden: 
 
- 21 – 22 januari 

- 6 – 7 mars 

- 8 – 9 september på distans 

- 4 – 5 november på distans 

16. Kansliet 
 

FSDB:s kansli finns i SRF-huset, Enskede i en lokal på entréplanet. 
Personalstyrkan har under 2020 bestått av: 
 
Amanda Lindberg 
Arvoderad förbundsordförande, 75% 
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Klas Nelfelt 
Arvoderad verkställande ledamot, 100 % 
 
Emil Bejersten 
Handläggare med ansvar för bl a medlemsregister och konferenser, 75 
% 
 
Eva Donner 
Handläggare för bland annat RTT och Familjesektionen, 75 % 
 
Gulistan Karro 
Verksamhetsutvecklare för DBU, 75 % 
 
Regionala kanslister: 
 
Peter Lundgren 
FSDB Skåne och FSDB Öst, 50 % 
 
Roger Såthe 
FSDB Västerbotten, FSDB Nord och FSDB Mitt, 50 % 
 
 

17. Slutord 

 
2020 har varit ett mycket annorlunda år och utmaningarna har varit 
stora. FSDB förbundsstyrelse vill framföra ett stort tack till alla som på 
olika sätt har varit med och stöttat FSDB:s arbete till förmån för 
personer med dövblindhet. Utan ert stöd skulle FSDB:s arbete inte vara 
möjligt. FSDB är den enda ideella intresseorganisationen som arbetar 
för att förbättra livsvillkoren för personer med dövblindhet i Sverige. 
Förbundets vision är att alla personer med dövblindhet ska få rätt till full 
delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla 
områden i samhället. Vi vet att det finns mycket kvar att göra och vi 
hoppas därför att ni kommer att fortsätta stötta oss.  
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18. Förkortningar 
 

DbI Deafblind International 
 

DBNSK Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté 
 

DBU Dövblind Barn och Ungdom 
 

DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade och 
 språkstörda barn 
 

EDbU European Deafblind Union 
 

FN Förenta Nationerna 
 

FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda  
 

HRF Hörselskadades Riksförbund  
 

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

MFD Myndigheten för delaktighet 
 

MTM Myndigheten för tillgängliga medier 
 

Nkcdb Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 
 

PTS Post- och telestyrelsen 
 

RBU Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar 
 

ROPDB Rwanda Organization for People with DeafBlindness 
 
RTT Rikstolktjänst 
 

SDR  Sveriges Dövas Riksförbund 
 

SDUF Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
 

Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
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SKR Sveriges kommuner och regioner 
 

SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 
SRF Synskadades Riksförbund 
 
STTF Sveriges teckenspråkstolkars förening 
 
UH Unga Hörselskadade 
 
US Riksorganisationen Unga med synnedsättning 
 
WFDB The World Federation of the Deafblind 

 
 


