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Verksamhetsplan 2022 
 
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, inleder med verksamhetsplanen för 2022 det 
fortsatta arbetet i enlighet med vårt handlingsprogram Teckenspråk – en hållbar 
framtid 2022 till 2025. I en hållbar framtid ser vi ett samhälle där rätten till språk, 
kommunikation, utveckling och delaktighet, både för vår generation och för 
kommande generationer, säkerställs. 
 
Under 2022 firar vårt förbund hela 100 år! Detta kommer vi att fira och 
uppmärksamma genom flera olika händelser och evenemang under året. (Läs mer 
på www.sdr.org/100ar) 

Sverige genomgår också ett valår detta år och vi kommer därför att ha ett extra fokus 
på intressepolitiskt arbete tillsammans med våra föreningar. Därför planerar vi bland 
annat att ha valet och intressepolitiskt arbete som utgångspunkter på 
ombudskonferensen under Dövas Dag i Uppsala.  
 
Förbundet kommer även under året att flytta till nya lokaler som är mer yteffektiva för 
att ytterligare stabilisera förbundets fasta kostnader. Detta är en av flera frågor som 
förbundet genomför få att uppnå en ekonomisk hållbarhet. 

 

 

 
Starkare rätt till teckenspråk 

Utveckling av informationsmaterial om döva teckenspråkstolkar och översättare samt 
kontaktlista.  
Punktinsats utöver handlingsprogram. 
 
Alla döva och hörselskadade barns rätt till en undervisning på svenskt teckenspråk 
och en garanterad teckenspråksmiljö stärks. Detta utmärks genom en obehindrad 
kommunikation på teckenspråk mellan alla elever och alla anställda - utan 
teckenspråkstolkning. 
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 1d. (motion 5:1–2 (specialskolan), 2017:7 
(kommunala skolor) & 2017:8) 
 

  
God hälsa och välbefinnande 

Arrangemang av föreläsning och workshop för målgruppen döva föräldrar till döva 
barn (DCODA) 
Punktinsats utöver handlingsprogram.  

Producera och lansera en digital föräldrahandbok för döva föräldrar till hörande barn.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 2b (motion 10)  
 
Arbeta för ett nationellt kunskapscenter och nationella riktlinjer så att alla döva, 
inklusive döva med kognitiva funktionsvariationer, oavsett var de bor har möjlighet att 
få stöd och hjälp på deras villkor.  
Mål enligt handlingsprogram: 2a (motion 9) 
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Minskad fattigdom 

  
Verka för en moderniserat, jämlikt och enhetligt tolksystem i Sverige. 
Mål enligt handlingsprogram: 3a  
 
Eftersträva att alla regioner i Sverige ska tillämpa en och samma kontaktväg för akut 
tolkning.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 3b (motion 13) 
 
Följa upp förmedlingstjänsterna för både text och video samt dess upphandlingar så 
att tjänsterna uppfyller vad döva behöver och önskar.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 3c (2017:28, löpande arbete, motion 14) 
 
Bevaka kravspecifikationer och upphandlingar om bild- och texttelefoner för att 
undanröja hinder som uppstår mellan olika fabrikat och modeller.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 3d (2017:27, motion 14) 
 
Lobba för att döva nyanlända ska få förlängd studietid och etableringsersättning vid 
SFI och TFI-studier. (motion 16) 
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 3 g (motion 16)  

 

 

 
Mer jämlikt samhälle 

Säkerställa att anställningar med statliga subventioner inte utgör ett hinder för döva 
asylsökande att få permanent uppehållstillstånd, PUT.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 4c (motion 17) 
 
Vidareutveckla användningen av juridik inom förbundet och se över möjligheten att 
erbjuda juridiskt stöd till dövföreningar och medlemmar. 
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 4b (motion 19 & 20) 
 
Samla och sprida kunskap om dövkompetens som en självklar del i verksamheter 
såsom den offentliga sektorn och myndigheter. 
Mål enligt handlingsprogrammet 2022 till 2025: 4e (2017:13) 
 
Driva frågor om program på teckenspråk från SVT och UR, både beträffande utbud 
och kvalitet, samt främja etablerade rutiner för att fånga upp målgruppens synpunkter 
och önskemål.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 4g (motion 22) 
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Stark dövrörelse 

 

Främja, både fysiska och digitala, mötesplatser på teckenspråk, inklusive 
demokratiska arenor för föreningar och medlemmar. Föreningarna ska erbjudas 
support, kurser och verktyg för ett digitalt föreningsliv.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 5c (motion 27 & 31) 
 
Utöka samarbetet med Västanviks folkhögskola och erbjuda dövföreningarna olika 
kurser inom bland annat föreningskunskap och organisationsutveckling.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 5g (motion 27) 
 
Vidareutveckla och fortsätta administrera vårt gemensamma och digitala 
medlemssystem tillsammans med lokalföreningar 
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 5e (2017:41, löpande arbete, motion 34) 
 
Förbättra förbundets image och kommunikation, både digitalt och i tryck, på alla 
nivåer; lokalt, regional och nationellt (motion 25 & 36) 
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 5i (motion 25 & 36) 
 
Vidareutveckla Dövas Tidnings verksamhet, inklusive digitala kanaler och 
annonseringar. (motion 35) 
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 5h  
 
 
 
Under året kommer också SDR:s förbundsstyrelse och kansli genomföra 
representationer och delta på olika samråd samt dialogmöten. 
 


