
Verksamhetsplan 2023 

Verksamhetsplan 2023 är det andra året för handlingsprogrammet ”Teckenspråk – en hållbar 

framtid” – 2022 till 2025. Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi 

tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är ett självklart. 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. 

Förbundet kommer under året att göra en extra satsning för att vidareutveckla 

samarbetet med våra distriktsorganisationer och lokalföreningar. Samarbetet kommer 

bland annat att fokusera på skapandet och utveckling av mötesplatser. Vi kommer 

också att utöka föreningssupportens roll för ett långsiktigt arbete inom dövrörelsen. 

Flera kurser om föreningsliv, digitala mötestekniker och verktyg för det vardagliga 

föreningsarbetet kommer att ordnas. 

 

I Sverige har fått ansvar för EU-ordförandeskapet den 1 januari till 20 juni. 

Tillsammans med EUD kommer SDR att arrangera seminarium, konferens och 

generalförsamling i maj. Lokalföreningar kommer att bli inbjudna till detta 

arrangemang.  

Under året kommer också SDR:s förbundsstyrelse och kansli genomföra 

representationer och delta på olika samråd samt dialogmöten. 

 

 

 

 
Starkare rätt till teckenspråk 

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) 
 
Sträva efter att alla som arbetar för och med döva och hörselskadade elever ska ha 
kunskap i dövstudier och teckenspråk, oavsett befattning och skolform, från 
förskoleklass till och med gymnasiet.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 1f 

Stärka teckenspråkets ställning i Sverige och inom alla områden genom strategisk 

opinionsbildning, framtagning av material, samverkan med våra lokala och regionala 

organisationer samt genom expert- och arbetsgrupper 
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 1a 

 

 

 

 



  
God hälsa och välbefinnande 

 

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) 

 
I samarbete med Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP, bedriva påverkansarbete 
och kunskapsspridning om döva äldre och deras situation.  
Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 2c 

 

Projekt: Syssna på mig (Arvsfonden) 

Det treåriga projektets syfte är att sprida kunskap och information om begreppet 

psykisk hälsa, vill bryta tabun och våga fråga, våga syssna, våga prata med 

varandra. Våga vara medmänniska. Projekttid: 2022 - 2025 

 

 

   Minskad fattigdom 

 

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 

 

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 

 

Projekt: Digidöv (Arvsfonden) 

Det treåriga projektets mål är att bryta äldre dövas ofrivilliga digitala isolering med 

utanförskap som blivit en konsekvens utifrån Coronapandemin. Projektet ska skapa 

relationer mellan främst äldre döva och yngre döva, genom att yngre döva ska lära 

äldre döva hur man kan använda digitala verktyg och hitta de verktyg som passar en 

själv. Projektet vill erbjuda äldre döva en möjlighet att ta del av digitala forum och 

sociala media som erbjuds idag. Projekttid: 2022-2025. 

 

 

 



 

 
Mer jämlikt samhälle 

 

Driva frågan om en upprättelse och en statlig ursäkt till döva.  

Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 4a 

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) 
  

 

       Stark dövrörelse 

 

Erbjuda och utveckla föreningssupport samt eftersträva en ny organisationsstruktur 

och regionindelning i samverkan med lokala och regionala organisationer.  

Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 5b 

 

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) 

Vidareutveckla Dövas Tidnings verksamhet, inklusive digitala kanaler och 

annonseringar. (motion 35) 

Mål enligt handlingsprogram 2022 till 2025: 5h  

 

 


