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Inledning
År 2020 har kommit till sin ända och utmärker sig 
som ett väldigt speciellt år. Pandemin med co-
vid-19 har påverkat allt och alla, däribland männ-
iskor och organisationer. När vi riktar blicken bakåt 
kan vi konstatera att vi fått många nya erfarenhe-
ter och lärdomar. Det har dock utgjort en kraftig 
motvind, bestående av en vägg av olika hinder 
och problem. Det rådde ett överflöd av informa-
tion i olika kanaler men bestod till en stor andel, för 
döva, av otillgänglig information. Detta efterföljdes 
av flera olika tekniska lösningar och möjligheter – 
där vi kunde få information och träffas – fastän vi 
befann oss på olika platser. Året har innebar ett gi-
gantiskt och enormt steg framåt för möten och ak-
tiviteter på distans. Frågan och behovet var dock, 
för SDR, något som överraskade då vi redan i för-
bundets idéprogram lyft distanstekniken som en 
av flera möjligheter att utveckla vår organisation, 
skapa flera mötesplatser, stärka föreningarna och 
locka flera medlemmar. Vi har fått många rfaren-
heter av olika digitala plattformar och hur de opti-
malt kan användas på dövas och teckenspråkets 
villkor. Detta är lärdomar som vi kommer att ta 
med oss i vår fortsatta utveckling och samarbetet 
med regionala och lokala organisationer. 

Motvinden har också haft en stor påverkan på 
våra regionala och lokala organisationer och jag 
vill passa på att berömma de som sett det som 
en ny utmaning och med kreativitet kommit på 
olika lösningar och anpassningar av deras akti-
viteter. Verksamheter har reviderats för att följa 
myndigheternas rekommendationer och restriktio-
ner. Aktiviteter har genomförts utomhus långt in 
på hösten och till kylan blev för påtaglig. Ett antal 
föreningar har anpassat sin verksamhet genom ett 
utökat digitalt användande och genomfört aktivite-
ter och möten på distans. 

Tack vare distansmöten kunde jag bjuda in alla 
föreningarna till julfika vid årets slut, då vi hade 
samtal kring föreningarnas situation. Under sam-
talen bekräftades också en av mina misstankar 
hur informativ och social fattigdom drabbar de 
döva som inte har tillgång till eller kunskap i teknik 
och digitalt användande. Att ha och kunna behärs-
ka en bildtelefon, mobiltelefon eller sociala medier 
är inte något som vi ska anta är självklart för alla. 
Det kräver en extra eftertanke hur vi ska tillvarata 
och utveckla deras möjligheter till delaktighet som 
andra i dövsamhället. Vi behöver alla bekräfta att 
den gruppen finns och arbeta tillsammans för att 

minska deras sociala och informativa utanförskap 
och fattigdom. Förbundet och föreningarna behö-
ver göra en insats för dem och därmed finna en 
styrka i att fortsätta arbetet för inkludering i nya 
mötesplatser genom digitala distansmöten. Dessa 
möten sker på alla nivåer - från lokalt och regionalt 
till nationellt och internationellt.  

Året har också inneburit käppar i förbundets hjul 
och bromsat upp det planerade arbetet, för att is-
tället arbeta med frågor som uppstått i kölvattnet 
av pandemin. Men 2020 har också inneburit ett 
envist och enträget arbete med bland annat ut-
veckling av nya webbplatser för SDR och Dövas 
Tidning samt medlemsystemet. År 2020 inleddes 
med ett stort seminarium i januari om tolktjänsten 
där SDR tillsammans med SDUF, FSDB och Riks-
förbundet DHB presenterade vår gemensamma 
rapport ”Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga!”. Efter 
seminariet lobbade SDR för en ny utredning, vilket 
blev fallet och tillkännagavs av regeringen i juli. En 
annan viktig milstolpe under 2020 är lanseringen 
av den efterlängtade föräldrahandboken som vän-
der sig till föräldrar till döva barn. En av förbundets 
fokusfrågor under 2019/2020 var dövas kulturarv 
och ansökan beviljades så att projektet äntligen 
kunde påbörjas. 

Under 2021 nalkas kongressen och temat är Till-
sammans – då, nu och i framtiden. Vi är tillsam-
mans i detta – men håller ett fortsatt avstånd då vi 
ses på digitala sätt.

Åsa Henningsson, förbundsordförande
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Covid-19-pandemin

Den 30 januari informerade Folkhälsomyndig- 
heten att coronaviruset, covid-19, betraktas 
som ett internationellt hot mot människors 
hälsa, med stor efterföljande uppmärksamhet 
i medier. Samhällsoron blev påtaglig och ett 
faktum för många människor. När något sådant 
inträffar, denna gång i form av ett nytt och 
okänt virus, söker vi döva information, precis 
som alla andra medborgare. Vi vill uppdatera 
oss, följa händelseförloppet, förstå smitto 
riskerna och få veta hur vi skyddar oss. I skriv-
ande stund pågår pandemin fortfarande och 
ännu ser vi ingen klarhet i när vi kan förvänta 
oss att det ebbar ut. Pandemin orsakade och 
orsakar mycket tragedi, sjukdom och många 
dödsfall – också bland döva. Den har under 
2020 haft en stor påverkan på hela samhället 
inklusive dövrörelsen och vår verksamhet på 
alla nivåer samt inom alla områden.

Öppet brev
Folkhälsomyndighetens viktiga samhälls- 
information saknade översättningar till tecken- 
språk i hela 33 dagar och förbundet skrev 
den 3 mars ett öppet brev. Det öppna brevet 
med en kraftig kritik skickades till Folkhälso- 
myndigheten, MSB, 1177 Vårdguiden, SVT 
och regeringen. I likhet med terrordådet 2017 
såg vi nu återigen att döva, på sociala medier, i 
ren frustration nödgas att be enskilda personer 
ställa upp och teckenspråkstolka alternativt 
översätta olika informationskällor för att komp- 
ensera för statliga myndigheters brist på  
samhälls- och tillgänglighetsansvar. Vi krävde 
etablerade rutiner hos ansvariga där svenskt 
teckenspråk ska vara en självklar del i kris-
information, uttalanden och presskonferenser 
vid extraordinära situationer.

Regeringen och pandemigruppen
Två dagar efter vårt öppna brev (5/3) tecken-
språkstolkades regeringens presskonferens 
med socialminister Lena Hallengren på reger-
ingens webbplats och SVT började tecken-
språkstolka pandemigruppens presskonferen-
ser, men enbart i SVT Play. Pandemigruppen 

bestod i huvudsak av Folkhälsomyndigheten, 
MSB och Socialstyrelsen. Under samma dag 
träffade SDR MSB:s kommunikationsdirektör 
Morgan Olofsson där vi framförde vikten av 
att MSB tog ansvar för att tillgängliggöra den 
viktiga samhällsinformationen till döva med-
borgare. MSB hade då varken teckenspråks-
tolkar vid deras presskonferenser och ingen 
teckenspråksöversättning om corona fanns 
på en av de viktigaste informationskanaler –  
krisinformation.se. Detta ordnade de efter 
några dagar och har därefter varit ett självklart 
inslag i deras rutiner under pandemin.

SVT
Efter vårt öppna brev och under våren leverer-
ade SVT lösningar för teckenspråkstolkningen 
då deras rutiner för att använda sina bered-
skapstolkar utgick från nyhetsredaktionens 
extrasändningar. När sommaren närmade sig 
uteblev teckenspråkstolkningen från SVT:s 
egna tolkar och SDR fick information om att 
SVT:s tolkresurser behövde återhämtning. 
Den 18 november gav SVT Språk & Tillgänglig- 
het beskedet att de skulle använda video från 
regeringens och Folkhälsomyndigheternas 
presskonferenser där tolkar som myndighet-
erna anlitar syns (en så kallad inramning). SVT 
skulle prioritera att använda sina egna tolk- 
resurser till ordinarie teckenspråkstolkade  
utbud samt vid breaking- och beredskaps- 
lägen. 

Detta innebar en försämring från att tolk- 
beredskapen omfattade extrasändningar till att 
SVT:s ledning skulle utmärka en kommande 
sändning som ett breakingläge för att tolkning 
i SVT:s direktsändning skulle bli aktuell. Ingen 
hänsyn togs till att vi döva även ville ta del 
av de diskussioner som sker i SVT:s nyhets- 
studio före och efter olika presskonferenser, 
där diskussioner om analyser, tydliggöranden 
och frågor sker kring de nya besked som  
nyligen tillkännagetts och påverkar vår vardag. 
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I en region bedömdes läkarbesök som högst 
och där erbjöds tolkar på plats, medan det i 
en annan region bedömdes vara för riskfyllt 
för tolkarna och att distanstolkning erbjöds  
istället. Senare kunde vi utröna att riktlinjer 
verkställdes, utan förankring med målgruppen, 
att tolkuppdrag för vård- och läkarbesök skulle 
genomföras på distans och digitalt. Personer 
med dövblindhet och i behov av ledsagning 
var dock undantagna från denna riktlinje. När 
tolkningarna allt oftare skedde på distans såg 
vi att det inte var tillräckligt förberett och att 
det ofta föll på döva att tillhandahålla, lösa och 
erbjuda tekniken för att möjliggöra distans- 
tolkningen. Ofta visste inte heller sjukvårds-
personal var och hur teckenspråkstolkningen 
skulle beställas och hur det skulle kunna  
genomföras på ett corona-säkert sätt vilket 
gick ut över döva patienter. Under pandemin 
försvårades dövas möjligheter att önska speci- 
fika tolkbolag eller tolkar, så en tidigare strävan 
om rätt tolk på rätt plats var lägre prioriterat.

Myndighetskontakter
Alla ärenden och möten som tidigare genom-
fördes fysiskt förflyttades till digitala platt- 
formar. Flera ärenden på myndighetsnivå 
skulle utföras över telefon, videomöten eller 
chat-funktioner, vilket ofta inte var tillgängliga 
för döva medborgare. Det kunde vara allt från 
att erbjudna distanstjänster var ljudbaserade 
eller att de inte tillåt en tredje part i video- 
möten, för att möjliggöra teckenspråkstolk-
ning på distans. Detta upptog också en del av  
förbundets tid när medlemmar kontaktade 
oss med frustration över att de inte kunde  
utföra ärenden på digital väg och vi ständigt fick  
påminna myndigheter om deras ansvar att  
tillgängliggöra deras tjänster även för döva. 

SVT hade också vid ett flertal gånger varit  
inkonsekventa i tillgängliggörandet av tecken-
språkstolkningarna. I bästa fall syntes tecken-
språkstolkningen i SVT2. I annat fall på SVT24 
men då var det villkorat att sändningen skedde 
efter kl 20:00 för innan dess var tiden reserv- 
erad för SVT Barn. Om så var fallet hänvisades 
döva till SVT Play, där en vild djungel råder 
och det är väldigt svårt att hitta var sändningar 
med teckenspråkstolk finns. Detta samman- 
taget med det missnöje som florerade inom 
dövsamhället skickade förbundet en skrivelse 
till SVT Språk & Tillgänglighet den 11 december. 
I skrivelsen framför vi att den mest alarmer-
ande försämringen kring krisinformation under 
pandemin stod nämligen SVT och SVT Språk 
och tillgänglighet för – något som vi döva 
också betalar skatt för. Uppföljning med SVT 
Språk och tillgänglighet görs tidigt under 2021.

1177 Vårdguiden
Vårt öppna brev skickades även till 1177 
Vårdguiden. Hit hänvisas många vid önskad 
sjukvårdsinformation- och rådgivning, oavsett 
pandemi eller inte. SDR har sedan tidigare  
noterat att webbplatsen är eftersatt när det 
gäller översättningar till svenskt teckenspråk. 
Under pandemin har vi konstaterat att platt-
formen fått fler användningsområden, såsom 
bokning av corona- och antikropptester samt 
på sistone även vaccinationer. Detta gjorde 
att vi gjort flera påstötningar under året och 
sökt de rätta vägarna för vår önskade dialog. 
Webbplatsen 1177.se administreras av flera 
redaktioner, både på nationell och regional 
nivå. Detta har parallellt med förskjutningen 
från nationell till flera regionala informations-
källor, blivit en utmaning som vi fortsätter att 
jobba med under 2021.

Tillgång till teckenspråktolkning
Eftersom myndigheternas restriktioner mana-
de alla i samhället att hålla avstånd och arbeta 
hemifrån påverkade detta också dövas möjlig-
heter och tillgång till teckenspråkstolkning. Till 
en början kunde SDR se att regionernas tolk-
verksamheter gjorde olika bedömningar vilket 
ledde till att dövas möjligheter att få tolkar 
till olika platser och möten varierade kraftigt.  
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Öppet brev av SDR, 3 mars.

Provtagning för covid-19.

Pressträff på SVT med statsminister Stefan Löfven och Folk-
hälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson, 17 mars.

Kungens tal till nationen på SVT Play, 5 april.

Krisinformation.se på teckenspråk, 12 mars.

Presskonferens med pandemigruppen på TV4, 13 mars.

Information av 1177.

Vaccination mot covid-19.
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Döva äldre 
Äldre ansågs vara en särskild utsatt grupp  
under pandemin. Alla över en viss ålder  
ansågs tillhöra en riskgrupp som kunde bli  
allvarligt sjuka eller i värsta fall dö av covid-19. 
Alla uppmanades att undvika sociala kontakter, 
i synnerligen i förhållande till äldre och andra 
riskgrupper. Detta innebar att besöksförbud 
infördes på äldreboenden. För döva som bor 
på äldreboende utan tillgång till teckenspråkig 
personal eller medboende innebar besöks-
förbudet en total isolering. Den snabba digitala 
framfarten var ofta mycket svårare för äldre att 
hänga med i och många äldre döva hamnade 
i ett digitalt utanförskap. Detta och mycket  
annat togs upp av SDR i PTS:s satsning om 
digitalt utanförskap.

Studier och undersökningar
Ett flertal studier, undersökningar och projekt 
började florera inför sommaren där många 
aktörer behövde och ville ha mer kännedom 
om pandemins konsekvenser i människors 
vardag. Många aktörer kontaktade SDR för 
att både få kontakt med döva som kunde 
medverka i deras arbeten men också hur de 
skulle tillgängliggöra sina studier för döva  
respondenter. SDR kunde tidigt se att ett flertal 
aktörer, däribland också statliga myndigheter, 
förbisåg döva som en av deras målgrupper. 
Det innebar att förbundet fick lägga ner mycket 
tid på att kräva att undersökningsprocesserna 
också tillgängliggjordes för döva. Enkäter ska 
översättas till teckenspråk och intervjuproces-
sen ska kunna genomföras av en intervju-
ledare som själv är döv eller med en tecken-
språkstolk. Vi ansåg det som oerhört viktigt 
att dövas erfarenheter av pandemin och dess 
konsekvenser också måste ges avtryck i  
resultat som kan ha en stor vikt för framtida 
utvecklingar av samhällets beredskap och / 
eller välfärd.

Regionalt påverkansarbete
Vi har under pandemin blivit överhopade av 
information och allt för ofta har den inte funnits 
tillgänglig på svenskt teckenspråk. I bristen på 
information från säkra källor ökade risken för 
desinformation. Den löpande informationen 
gavs till en början i huvudsak av nationella 
aktörer, men det dröjde inte länge förrän  
regionerna påbörjade sina egna regionala 
rapporteringar och presskonferenser. På de 
regionala presskonferenserna gav regionerna 
information till sina medborgare om hur  
situationen utvecklats i regionen och dess 
närhet. I slutet av hösten fick regionerna även 
ett större ansvar för sin egen information, 
däribland om vaccinationer. Detta innebar en  
utmaning för förbundet, eftersom ansvaret nu 
delvis förflyttades från nationella till regionala 
aktörer. Vi utformade och skickade därför en 
enkät i november som riktades till alla region-
ala och lokala organisationer där vi ville få en 
större kännedom om hur regional information 
kring Coronapandemin fungerar för döva 
medborgare. Frågor i enkäten handlade bland 
annat om de regionala presskonferenserna 
teckenspråkstolkades, tillgängliggjordes och 
synliggjordes på regionens informations- 
kanaler samt om information på regionens 
webbplats översattes till teckenspråk. Vi ville 
också veta hur regionens hantering och rutiner 
kring smittspårning fungerade och om deras 
tillvägagångssätt var tillgängligt för döva.  
Utifrån resultatet kommer SDR att utforma 
mallar och verktyg för de regionala organisa-
tionernas påverkansarbete om dövas rätt till 
information gentemot sina respektive regioner.

Digitala mötesplatser
I början av mars slog pandemin till på riktigt 
och påverkade många och stora delar av 
samhället och viktiga samhällsfunktioner.  
Civilsamhället påverkades också, vilket med-
förde att föreningslivet stannade upp och gick 
nästan i stå. Aktiviteter som innebar fysisk  
närvaro ställdes in och möjligheten att använda 
våra gemensamma fysiska mötesplatser har 
under året varit obefintligt. I ett utskick till våra 
regionala och lokala organisationer betonade 
vi vikten av att följa de rekommendationer och 
råd som myndigheterna ger. 
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Flera av våra föreningar har ställt in eller skjutit 
upp sina årsmöten för att minimera smitt-
spridning. SDR följde upp olika frågor och  
utmaningar som uppstod i föreningsarbetet 
och hur situationen hos våra föreningar  
utvecklades på regional och lokal nivå. Ett 
exempel på fråga som uppstod hos många 
föreningar var hur uppskjutna årsmöten, och 
därmed inte ännu godkända årsredovisningar, 
påverkade föreningsstöden till föreningarnas 
verksamheter. 

Några föreningar har anpassat sina verk-
samheter och erbjudit digitala aktiviteter och 
verksamheter, men det är fortfarande en stor 
utmaning för ett flertal av våra regionala och 
lokala organisationer. 

Därför bjöd SDR in våra föreningar till tre  
temadiskussioner under juni månad och alla 
teman handlade om digital användning inom 
föreningslivet: 
• Att genomföra ett bra styrelsemöte digitalt
• Att genomföra ett bra årsmöte via digital 

teknik
• Att genomföra bra aktiviteter digitalt  

(Digitala aktiviteter)

Under december månad arrangerade SDR 
också ”julfika” för föreningsordföranden  
tillsammans med SDR:s förbundsordförande 
och föreningskonsulent. Under dessa fika-
stunder har SDR syssnat på hur föreningens 
verksamhet har fungerat och hur föreningen 
kan fortsätta med intressepolitiskt arbete  
under pandemin. Vi berättade då också om 
hur SDR:s kongress 2021 kan komma att  
genomföras. Totalt genomfördes 25 stunder 
med julfika för föreningarna från den 7 till 
22 december 2020. Samtliga genomfördes  
genom på olika digitala plattformar, beroende 
på föreningarnas förutsättningar och önske-
mål. Denna form av möte och dialog visade 
sig vara mycket uppskattad och planeras att 
genomföras igen under 2021.

SDR tänkte om och ställde om
Förbundets verksamhet och arbete har förstås 
också påverkats av pandemin. Vi har, liksom 
våra regionala och lokala organisationer, 
tänkt om och ställt om. Förbundets kansli  
utförde distansarbete med sina vanliga arbets- 
uppgifter och har varit tillgängliga enligt samma 
kontaktvägar som tidigare. Istället för fysiska 
träffar, möten och representationer sker 
dessa på distans genom olika digitala platt-
formar. Detta gäller också SDR:s egna möten  
såsom förbundsstyrelsens sammanträden och  
personalmöten. 

Vårens förbundsmöte blev uppskjutet till den 
22 och 23 augusti och genomfördes för första 
 gången i historien digitalt genom Zoom. Under 
förbundsmötet tog vi upp bland annat års-
redovisning för 2019, uppföljning av motioner,  
motionsprocess inför kongressen 2021,  
verksamhetsplan inklusive fokusområden 
och budget för 2020, SDR Studio och vårt  
medlemssystem.

Digitala utställningar
Alla fysiska events och utställningar ställdes 
in eller flyttades över till digitala genom- 
föranden. Detta påverkade förstås också SDR 
möjligheter att synliggöras genom mässor och 
utställningar under detta år. När erbjudanden 
 har funnits har SDR valt att anpassa sig och 
synliggöras i andra former under de digitala 
eventen. Dövas Dag som planerades att  
genomföras i Örebro blev digital – också för 
första gången i dövas historia. SDR bidrog 
med digitalt material som marknadsförde ett 
urval av våra produkter i vår webbshop. Under 
SAS-dagen, som istället genomfördes som en 
digital audiologisk stund, spred vi information 
om vår föräldrahandbok till professionella inom 
hörselvården, däribland både verksamma och 
blivande audionomer.

SDR:s förbundsmöte 2020 genomfördes digitalt.
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Teckenspråkets ställning
Fortsatt arbete med att stärka teckenspråkets 
ställning har pågått under 2020. I samband med 
Språkrådets 10-årsjubileum den 6 december 
2019 fick SDR ta del av hur språkrättigheterna 
utvecklats för olika nationella minoritetsgrupper 
sedan språklagen kom till. Vi fann flera likheter 
i problem och utmaningar för svenskt tecken- 
språk och oss döva som en språklig- och  
kulturell minoritet. Staten gör dock flera sats-
ningar för att revitalisera, det vill säga bevara 
och säkerställa, minoritetsspråkens fortsatta 
existens. Ett exempel är att staten nu bildar 
språkcentrum för ett antal minoritetsspråk,  
vilket inte svenskt teckenspråk anses vara.

Vid jubileet deltog kultur-och demokratiminister 
 Amanda Lind. Vi tog chansen i ett samtal med 
henne att lyfta vår upplevelse och oro att svenskt 
teckenspråks ställning nu hamnar efter i flera 
olika sammanhang. Därefter gjorde förbundet 
en skrivelse till departementet och efterfrågade 
ett dialogmöte vilket skedde under mars  
månad. Vi träffade departements-sekreteraren 
Majlis Nilsson från kulturdepartementet,  
verksam på enheten för civila samhället och 
nationella minoriteter och diskuterade tecken-
språkets ställning i förhållande till språklagen. 
Och hur döva som inte är erkända som en  
nationell minoritetsgrupp ställs utanför de 
satsningar som görs enligt lagen om nationella  
minoritetsgrupper och minoritetsspråk. Vi på 
SDR lyfte flera exempel där kunskapen och 
implementeringen av språklagen brister och 
ger konsekvenser för döva inom bland annat 
utbildning samt vård och omsorg. En central 
och återkommande fråga under vårt möte var 
behovet av ett kunskaps- eller språkcenter. Vi 
upplevde mötet som givande och kommer att 
hålla kontakten.

Även övrigt fortsatt arbete med att stärka teck-
enspråkets ställning har utmynnat i olika idéer, 
förslag och planer samt en pågående projekt-
ansökan för att få fram ännu mer underlag och 
exempel hur språklagens intentioner efterlevs. 

Utifrån dessa underlag kan vi sedan analysera 
lagens konsekvenser och hur det fortsatta  
arbetet för att stärka det svenska tecken- 
språkets ställning i Sverige ska utvecklas. Det 
är fortfarande för tidigt att svara på vad det bästa 
för det svenska teckenspråket ur ett juridiskt 
perspektiv är. Flera uppvaktningar har gjorts 
under året hos SKR och Isof.

Språkdeprivation
Förbundet planerade att genomföra en-två- 
dagarskonferens om språklig deprivation för 
olika målgrupper i december 2020. Syftet var 
att öka och sprida kunskapen om språklig  
deprivation och dess konsekvenser för  
människor. På grund av pandemin har vi tvingats 
skjuta upp konferensen till hösten 2021. 

SDR har under året medverkat i arbetet kring 
en kartläggning om försenad teckenspråks- 
inlärning (även uttryckt som språklig  
deprivation). Dövteamet i region Stockholm 
genomför en kartläggning tillsammans med 
FOU och i samverkan sker med, förutom SDR, 
SDUF, dövteamen i Göteborg, Skåne och  
Östergötland. Som rådgivande funktioner ingår 
även Mary Rudner från Linköpings universitet 
och Krister Schönström från Stockholms  
universitet.  En enkätundersökning har skickats 
till samtliga regioner och deras dövteam, hörsel- 
vård, hörselhabilitering eller motsvarande.  
Syftet med enkäten är att få mer kännedom 
om regionernas arbete för och med personer 
som har eller misstänkts ha språklig depriva-
tion. Vi har uppmanat våra regionala och lokala 
organisationer att följa upp med sina respek-
tive regioner så ett vi får en hög svarsfrekvens 
från regionerna på enkäten. Parallellt har SDR  
också efterlyst information från vår regionala och 
lokala organisationerna om deras medlemmar 
känner till vilka former av stöd deras region er-
bjuder och var den finns. Den informationen har 
SDR sedan sammanställt och överlämnat som 
underlag till studien. Kartläggningen kommer 
 att bli färdig och publiceras under våren 2021. 

Starkare rätt till teckenspråk



10
S v e r i g e s  D ö v a s  R i k s f ö r b u n d  2 0 2 0

Handbok och filmer för 
föräldrar
Redan under hösten 2018 genomförde SDR 
en workshop med inbjudna forskare, psyko-
loger, specialpedagoger och föräldrar med 
olika bakgrund. Tillsammans diskuterade vi 
vilka behov som finns och vad en föräldra-
handbok bör innehålla för att få en helhetssyn 
ur ett teckenspråkigt perspektiv. Workshopen 
utgjorde startskottet för framtagande av en 
föräldrahandbok som riktar sig till föräldrar 
till döva barn och deras anhöriga. Syftet med 
detta material är att ge vägledning och svar 
på många frågor som nyblivna föräldrar får.  
Barnens tidiga språkutveckling lyfts och  
forskare har bidragit med olika inslag.  
Föräldrar berättar om sina erfarenheter av att 
få och ha döva barn, hur teckenspråket kan 
vara en dörröppnare till en ny värld samt hur 
omgivningen kan reagera och hur en vardag 
för döva barn med olika språkval kan se ut. 
Vi möter också några vuxna döva och får se  
exempel på döva i yrkeslivet.  Materialet finns 
att hämta kostnadsfritt som en pdf-fil på SDR:s 
webbplats. Både föräldrahandboken och  
informationskort – i tryckta versioner – finns att 
beställa. Dessa material är utmärkta att dela 
ut inom hörselvården, barnavårdscentraler 
och till familjer med döva barn. Föräldra- 
handboken uppmärksammades också inom 
ramen för temat Döva barn och stöd till  
föräldrar i SDR Studio som publicerades 

på förbundets webbplats den 12 november.  
I avsnittet av SDR Studio summeras inne- 
hållet i föräldrahandboken och i studio- 
samtalen delar vi med oss tips och inspiration 
om hur medlemmar kan hjälpa till att sprida 
materialet och hur föreningar kan använda 
materialet i sitt påverkansarbete samt välkom-
na föräldrar till döva barn till sina förenings-
verksamheter. 

Materialet var mycket uppskattat när det  
lanserades och uppmärksammades i bland 
annat av SVT Nyhetstecken. SDR har också 
gjort en satsning att skicka ut vårt material in-
klusive föräldrahandboken till alla hörselvårds-
verksamheter och CI-team i Sverige. Där er-
bjuds de att beställa mer material av oss för 
att erbjuda föräldrahandboken som en del av 
deras information till berörda målgrupper. 

Under året har förbundet också publicerat 
två filmer med föräldrar till döva barn som  
delar med sig vikten av ett fungerande socialt  
samspel och teckenspråk tidigt. Medverkande 
föräldrar var Conny Norén och Erika  
Tegström. I filmerna som heter ”Möt Conny” 
och ”Möt Erika” finns också ett flertal referen-
ser till forskning. Filmerna har producerats  
genom ett samarbete med SDUF, SDF, 
SDUR och Krister Schönström på lingvistiska  
institutionen på Stockholm universitet. 

Lisa Åström, Julia Kankkonen och Jenny Ek med föräldrahandboken 
och informationskort.
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Att inte höra vidgar vyerna, från föräldrahandboken.

11
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Conny Norén om sina erfarenheter som föräldrar till döva 
barn. 

Erika Tegström om vikten av teckenspråk tidigt i livet.  

SDR producerade även en översättning av filmerna till svenskt teckenspråk.    
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Forskningspolitiskt 
program
SDR:s forskningspolitiska program har  
under 2020 varit ett av våra fokusområden för 
att uppmärksamma den. Det har bestått av att 
både synliggöra döva och våra erfarenheter 
inom forskningen men också att sprida forsk-
ningsresultat genom populärvetenskapliga 
artiklar till döva målgrupper. Det sistnämnda 
har skett genom ett samarbete mellan Dövas 
Tidning och en rad olika universitet, högskolor 
och forskare. Samarbetet har resulterat i 
flera populärvetenskapliga artiklar om döva 
och /eller teckenspråk, både i tidningen och 
på svenskt teckenspråk på Dövas Tidnings  
webbplats. 

Dövstudier som tidigare genomfördes i  
projektform av oss på SDR hade som en 
av flera målsättningar; att Dövstudier skulle  
erbjudas på universitetsnivå. Detta förverklig-
ades under 2020 då Stockholm universitet 
numera erbjuder Dövstudier som omfattar 7,5 
högskolepoäng. Utöver detta har SDR också 
 varit måna om att studier om pandemins  
konsekvenser även ska inkludera döva och 
våra erfarenheter. Vi har även medverkat i  
arbetet med en kartläggning som språklig  
deprivation vilket vi belyst i stycket Språklig 
deprivation.
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God hälsa och välbefinnande  

Kartläggning om 
äldreomsorg
Två gemensamma möten med SDP har  
genomförts under året med fokus på ett  
projektsamarbete. Projektet hade till en början 
avsikten att kartlägga äldreomsorgen för äldre 
döva, men vi såg att pandemin orsakade 
ett större digitalt utanförskap och informativ  
fattigdom. Hela samhället inklusive våra lokala  
föreningar ställde in och ställde om. Antalet 
aktiviteter på olika digitala plattformar ökade 
och tekniken med olika distansmöten tog allt 
större plats i vår vardag. Många äldre upplever 
sig sakna kunskap och förutsättningar till att 
delta och pandemin har bidragit till att äldre 
döva blivit särskilt utsatta. Därför vill projektet 
även belysa döva äldres digitala isolering och 
även arbeta för att döva äldre får förutsätt-
ningar att ta makten över tekniken och själva 
får välja vad som passar utifrån sina egna  
individuella behov och förutsättningar. 

Genom informationsinsatser från projektet, 
uppsökande verksamhet och nära samverkan 
med våra regionala och lokala organisationer 
behöver vi hitta var äldre döva finns. Det ska 
inte spela någon roll om de bor hemma eller 
på äldreboende. Alla ska inkluderas och få 
möjlighet att lära sig av den digitala tekniken. 
Vi kan komma att behöva digitala inspiratörer 
som genom information och besök sprider 
kunskap om hur tekniken kan användas.  
Målet med projektet är att bryta den ofrivilliga 
digitala isoleringen bland döva äldre som blev 
mer cementerad under pandemin.

Påverkansverktyg om 
äldrefrågor
Under 2020 planerade förbundet att skapa ett 
påverkansverktyg om hur lokala och regionala 
organisationer kan belysa och arbeta med 
äldrefrågor. Det finns flera idéer och tankar om 
hur det verktyget kan komma att se ut. Arbetet 
fortsätter under 2021 och äldrefrågor är också 
ett möjligt tema att ta upp i kommande avsnitt 
av SDR Studio. 
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Psykisk ohälsa
År 2020 kommer att bli ihågkommet som  
Corona-året och innebar flera konsekvenser 
för människors psykiska hälsa. Viruset  
covid-19 spreds och flera restriktioner infördes 
för att minska smittspridningen. Vi skulle hålla 
avstånd, tvätta händerna och stanna hemma 
vid förkylningssymtom – även om de var lätta. 
För döva som redan sedan tidigare upplevde 
psykisk ohälsa var detta förödande. Många 
blev utan besök, när exempelvis boendestöd 
avråddes från att åka kommunalt och inte  
genomföra fysiska besök. De dagliga rutinerna 
styckades upp och ingenting blev som vanligt. 
Det som tagit lång tid att bygga upp i förtro-
ende och tillit, raserades på en kort tid. 

Under pandemin har SDR följt flera olika  
verksamheter och frågor relaterat till vård och 
omsorg. Däribland fanns psykiatrin som ställde 
om och i större utsträckning använde visir 
och munskydd, vilket försvårar en fungerande  
kommunikation på teckenspråk och därmed 
också behandlingar. Pandemin har medfört att 
den psykiska ohälsan ökat generellt i samhället 
och vi kommer att få bearbeta konsekvens-
erna under lång tid framöver. 

Förbundet hade redan före pandemin avsikten 
att initiera en förstudie i projektform om dövas 
psykiska hälsa i samverkan med Social- 
styrelsen eller annan lämplig part. Inom ramen 
för arbetet skulle vi samla information från 
våra regionala och lokala organisationer och 
medlemmar om hur döva upplever sin psyk-
iska hälsa. I kartläggningen skulle även aktuell 
forskning och samhällets utbud av psykiatrisk 
vård för döva ingå. Under 2020 och pandemin 
såg vi att det tillkommit nya grupper som drabb- 
ats av psykisk ohälsa men att vi fortfarande 
behöver få en bild av hur situationen ser ut för 
döva med psykisk ohälsa. Det kan ske genom 
uppsökande verksamhet och intervjuer för att 
kunna skapa en bild av hur situationen ser ut 
när det gäller det allmänna väl måendet. 

I slutet av året påbörjades arbetet med en  
projektansökan, där vi nu även kunde inkludera 
nya erfarenheter efter pandemin. Arbetet 
kommer att fortsätta under första halvåret av 
2021 och förhoppningen är att ett projekt om  
psykisk ohälsa kan starta senare under 2021.

I frågan om en nationell samordning har  
arbetet fortgått. Förbundet hade en dialog 
med dövpsykiatrin under 2019 för samverkan 
om en gemensam satsning mot en nationell 
samordning. Oavsett var döva bor ska vi 
ha rätt till kvalitativ vård på våra villkor.  
Fortfarande är det viktigt att fortsätta arbetet 
för en nationell samordning och ge kunskap 
om det arbete som pågår men dessvärre inte 
fullgörs inom kommuner, regioner och organ-
isationer. Det finns stora brister och stora 
behov av rätt insatser för döva som lider av 
psykisk ohälsa. Dialogen och samverkan fort-
sätter även under 2021.
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Minskad fattigdom

En samlad tolktjänst
Den 27 januari 2020 arrangerade SDR, SDUF, 
FSDB och Riksförbundet DHB ett seminarium 
på ABF-huset i Stockholm där förbundens  
gemensamma rapport ”Rätt till tolk – ingen 
tolkningsfråga” som blev klar i december 
2019 presenterades. Seminariet riktade sig till  
politiker, tjänstepersoner och representanter 
för organisationer som jobbar med mänskliga 
rättigheter och drog till sig cirka 100 deltagare. 
Under samma dag offentliggjordes rapporten 
på förbundets webbplats.

I rapporten lyfte vi att tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med dövblind-
het är alltför splittrad och godtycklig, och  
baseras på prioriteringsgrunder som inte alltid  
stämmer med vår vardag. Med tiden har flera 
regioners tolkcentraler snävat in skyldigheten 
de har att erbjuda tolktjänst. Dessutom lämpar 
de över ansvaret på andra aktörer. Regering 
efter regering har förhalat reformeringen av 
tolktjänsten, trots flera statliga utredningar. 
SDR har därför tillsammans med SDUF, FSDB 
och Riksförbundet DHB sett sig nödgade att 
gå före och påbörja arbetet med utformningen 
av framtidens tolktjänst.

Rapporten sätter ljus på det faktum att Sverige 
är det enda landet i hela Norden som har  
obefintlig tolktjänst i arbetslivet och att det 
måste bli en individuell rättighet att kunna få 
tolk i livets alla situationer. I rapporten visar 
vi vägen till den reform som tolktjänsten så  
uppenbart behöver. Vi vet att möjligheten finns 
men att det snarare är den politiska viljan som 
saknas.

Det här är vår kravlista: 
(utdrag från rapporten)
• Nästa statliga utredning om tolktjänsten 

ska bestå av en representant från varje 
riksdagsparti (parlamentarisk utredning) 
för att säkerställa att politikerna vill genom-
föra dess förslag.

• Nästa statliga utredning om tolktjänsten 
måste få tillräckligt med utredningstid så 
att de primära tolkanvändarnas behov kan 
kartläggas.

• Behoven av tolk på arbetsmarknaden 
och inom privata utbildningar som inte  
finansieras med statsbidrag behöver också 
kartläggas.

• Staten ska ta över ansvaret för vardags-
tolkningen från regionerna.

• Staten ska ansvara för och finansiera all 
tolkning i arbetslivet, för anställda och  
företagare.

• Företag, föreningar och andra organisa-
tioner i den privata sektorn ska inte ha 
en skyldighet att betala för tolk. Det ska  
bekostas av staten.

• All utbildningstolkning för vuxna ska vara 
en del av statens ansvar. Även utbildningar 
som inte finansieras med statsbidrag ska 
omfattas av denna utbildningstolkning.

• Alla särskilda medel som har avsatts till 
tolkning (till exempel inom högskolan,  
yrkeshögskolan, folkhögskolan med mera) 
samlas till ett anslag.

• Ansvaret för tolk ska fokuseras till en  
myndighet.

• En gemensam ingång för att beställa tolk.
• Möjlighet till rättslig prövning av nekad tolk.
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Under våren 2020 följde SDR upp kontakten 
med Socialdepartementet för att påverka  
regeringen att tillsätta en utredning om tolk-
tjänsten och titta på våra förslag i enlighet 
med rapporten. SDR lämnade även förslag på  
personer som regeringen kunde utse till  
särskild utredare och experter. Regeringen 
tillkännagav senare, den 30 juli, att de  
tillsätter Utredningen om förstärkt tolktjänst 
för jämlikhet och delaktighet (S 2020:11) med  
Malin Ekman Aldén, till vardags general- 
direktör på MFD, till särskild utredare.  
Regeringen har tagit till sig SDR:s förslag 
på experter och har utsett Isabella Hagnell 
till en expertgrupp som är knuten till utred-
ningen. Expertgruppen hade sitt första möte i  
december 2020. Utredningen har löpande 
samrådsmöten med berörda organisationer, 
däribland SDR. Förbundet har också sam- 
arbete med andra döv- och hörselorganisa-
tioner genom ordförandegruppen och har till-
satt en samordning för det påverkansarbete 
förbundet behöver bedriva i tolkfrågan. 

I januari 2018 anmälde SDR, SDUF och  
Disability Rights Defenders (tidigare Med  
Lagen som Verktyg) för Richard Sahlins  
räkning den svenska staten till FN-kommittén. 
Bakgrunden var att han var den mest  
kompetenta sökanden till en tjänst vid en hög-
skola men rekryteringen avbröts på grund 
av tolkkostnaderna. Richard Sahlin anmälde 
hög-skolan till DO som tog frågan till Arbets-
domstolen, som dömde till hans nackdel. 
Beslutet från FN:s övervakningskommitté för 

Kave Noori, till höger, presenterar rapporten under 
seminariet, 27 januari.

Rapportens omslag och en av flera illustrationer.

Stort intresse och många deltagare på plats under 
seminariet. 

konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning kom den 23 september 
2020 och beslutet riktade kritik mot Sverige i 
fallet. FN-kommittén ansåg att Sverige brutit 
mot konventionen genom att Sahlin inte 
fått vara tillräckligt delaktig i hur arbetet kan  
anpassas så att han skulle kunna få jobbet. 
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Samhällsinformation på 
svenskt teckenspråk
När lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service trädde i kraft 2019 blev det ännu  
tydligare hur stor bristen på kunskap om  
information på teckenspråk är inom offentlig 
sektor. Eftersom allt fler började fokusera på 
att följa den nya lagen – där svenskt tecken-
språk saknas – kunde våra medlemmar se 
att information på teckenspråk prioriterades 
ner allt mer. Under coronapandemin fick vi 
se ytterligare bevis på hur allvarligt läget är, 
då döva över hela landet till en början var  
utestängda från viktig samhällsinformation. 
Förbundet konstaterade att det rådde stora 
brister i information till döva människor och 
 rutiner kring detta, vilket lyftes i ett öppet brev 
till ett antal myndigheter och regeringen den 
3 mars. Utöver utebliven krisinformationen 
på svenskt teckenspråk får också förbundet  
sedan länge ofta frågor från myndigheter och 
organisationer om hur de ska gå tillväga. Det 
blev uppenbart att det saknades en naturlig 
kunskapsinstans eller kontaktväg för att svara 
på de frågor som uppstår hur olika aktörer 
kunde och skulle tillgodose döva medborgares 
rätt till information på svenskt teckenspråk.  

Under 2020 har SDR därför tagit ett initiativ 
till ett projektsamarbete tillsammans med  
Funka. Projektet ska utarbeta nationella 
rikt-linjer och utbildningsmaterial för hur 
webbmaterial och tv-sändningar på svenskt  
teckenspråk ska utformas för att fungera bäst 
för målgruppen döva. Allt mer kring digital 
tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättning är standardiserat och lagstiftat, men 
svenskt teckenspråk hamnar ofta utanför  
regelverken och tolkningen av dem. För att  
säkerställa att samhällsinformation når ut till 
alla, inte minst krisinformation, behöver offent-
lig sektor och andra aktörer vägledning med 
tydliga riktlinjer att följa. 
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Mer jämlikt samhälle

Utbildningspaket till 
myndigheter
Förbundet avser att utveckla någon form av 
turkos certifiering, som visar att verksam- 
heten, företaget eller organisationen genom-
gått ett utbildningspaket om döva och tecken- 
språk. Arbetet är påbörjat genom dialoger med 
potentiella aktörer om att utveckla en web-
baserad utbildning. Utbildningen ska bland 
annat beröra teckenspråk, bemötande och 
dövstudier. Inom ramen för detta arbete tittar 
vi också på olika lösningar hur en certifiering 
som en form av kvalitetssäkring utifrån dövas 
perspektiv kan verkställas. Arbetet fortsätter 
under 2021.

Nationellt 
kunskapscenter
SDR har arbetat med frågan om ett nationellt 
kunskapscenter sedan många år och vill  
sträva efter att samla viktiga samhällsinsatser 
där verksamheten bör genomsyras av döv- 
och teckenspråkskompetens. Under året har 
förbundsstyrelsen haft diskussioner om vad 
och hur ett nationellt kunskapscenter kan vara. 
Frågan har också lyfts i dialog med kultur- 
departementet (se även Teckenspråkets ställ-
ning) och kring den nationella samordningen 
om dövas psykiska ohälsa. Flera möten och 
fortsatta dialoger har planerats att genom- 
föras under 2021 så förbundet fortsätter  
arbetet.

Samarbete med Civil 
Rights Defenders
SDR har i slutet av året inlett ett samarbete 
med Civil Rights Defenders, CRD och deras 
treåriga projekt ”Tvångsvårdad men inte utan 
rättigheter”. CRD är en internationell människo- 
rättsorganisation som bedriver påverkans-
arbete, juridiska processer och informerar om 
mänskliga rättigheter globalt. I Sverige arbetar 
 de bland annat med att uppmärksamma  
frågor om rätten till rättvisa rättegångar och 
hur mänskliga rättigheter kränks inom låsta 
institutioner. I det nya samarbetet bidrar SDR 
med sakkunskap och texter till en digital platt-
form för advokater som i sitt arbete möter döva 
klienter och delar med oss vad advokaterna 
behöver tänka på för att trygga dövas rätts- 
säkerhet i olika processer. Det påbörjade  
samarbetet kommer enligt avtal att pågå till 
den 15 januari 2023.
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Stark dövrörelse

Internationellt samarbete

Dövas Nordiska Råd
Det nordiska samarbetet är värdefullt och  
under 2020 har DNR genomfört två möten, 
där SDR deltog. I februari genomfördes ett 
möte i Helsingfors där rådet lyfte bland annat 
ett nordiskt projekt om en teckenspråks- 
kampanj och tolksituationen i Nordens länder. 

I oktober var det planerat att arrangera ett  
seminarium tillsammans med Nordisk  
Välfärdscenter om mobilitet och teckenspråk 
i Norden men vi bestämde att skjuta upp det 
till 2021. Under hösten skedde ett möte med  
rådet på distans och temat var pandemin, 
samhällsinformation till döva medborgare och 
vilka gemensamma utmaningar samt problem-
lösningar som finns i de olika länderna.

European Union of the Deaf
EUD har under året arrangerat flera web- 
inarier, andra digitala events och dialoger. 
SDR har delat information om ett urval av de 
öppna events i våra kanaler.

Som en del i vårt europeiska samarbete 
genomförde EUD ett antal temadiskussio-
ner om pandemin i maj. Medlemsländerna 
inom EUD  fördelades i fyra olika zoner, varav  
Sverige  ligger i den norra zonen. Här delade 
SDR med oss information om vår situation och  
diskussionerna kretsade kring dövas tillgång 
till tolkar, arbete och utbildning under pande-
min. Det var av stort värde att ta del av hur 
andra dövförbund arbetat och se vilka gemen- 
samma utmaningar men också problem- 
lösningar vi lyckats med. Efter temadiskus-
sionen sammanställdes all input där alla  
medlemsländerna även fick bidra med tre  
positiva effekter som det nationella arbetet  
resulterat i. Detta ska utgöra grunden till ett 
nytt material, bestående av en handbok och 
tips. 
På europeisk nivå har även implementeringen 
av de nya tillgänglighetsdirektiven påbörjats, 
som berör olika former av elektroniska  
kommunikationssätt och tjänster såsom tv, 
webb och mycket mera.

EUD:s General Assembly, det vill säga  
årsmöte, planerades att genomföras i Zagreb, 
Kroatien i maj men det blev uppskjutet för 
att istället genomföras på digital väg den 12  
december. Under årsmötet behandlades sed-
vanliga punkter såsom redovisning av både 
verksamhet och ekonomi samt information om 
planeringen inför verksamhetsåret 2021.
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Detta för att skydda teckenspråkstolkarna, de 
döva patienterna och andra människor från 
fortsatt smittspridning. 

Under uppföljningen den 11 december gav 
WFD också information om deras arbete att få 
med och synliggöra döva i WHO:s riktlinjer för 
det globala arbetet kring pandemin.

Internationella dövveckan
Under internationella dövveckan i september 
sprider SDR global information från WFD 
och 2020 var inget undantag. Veckan bjöd på  
dagliga teman.

 
 
SDR översatte WFD:s material till svenskt 
teckenspråk och svensk text som sedan 
spreds genom vår facebook-sida. I år gjordes  
även ett försök att få våra politiker att genom 
ett kort videoklipp teckna WFD:s slogan 
”Sign Language is for Everyone” (på svenskt  
teckenspråk är den ungefärliga översättningen 
”Svenskt teckenspråk för vem? Jo alla.”).  
Tyvärr hade de inte någon möjlighet i år men 
ett intresse visades för liknande förfrågningar 
framöver. 

World Federation of the Deaf
Även här har mycket handlat om pande-
min, dövas förutsättningar till tillgänglig in-
formation och sjukvård. Temadiskussio-
ner om detta genomfördes den 9 april med 
en uppföljning den 11 december. SDR har 
deltagit och bidragit med våra nationel-
la erfarenheter, utmaningar och problem- 
lösningar. 

WFD har utformat grundläggande principer 
hur information ska utformas för att tillgodose 
tillgängligheten för döva medborgare. Princip-
erna handlar bland annat om var information 
ska finnas och hur stor plats teckenspråks-
tolkar ska ha i en video/tv-sändningar samt 
mycket annat. Ett viktigt verktyg i vårt gemen-
samma arbete! 

Tillsammans med WFD och andra medlems-
länder har SDR konstaterat att vid kriser finns 
det särskilda grupper som blir marginaliserade 
och bortglömda. Vilka de är varierar i våra olika 
länder, men i ett internationellt perspektiv 
fanns det två gemensamma grupper som  
ansågs vara särskilt utsatta grupper. Dessa 
var döva barn och döva studerande på högre 
nivå. Barn har enligt lag och konventioner rätt 
till utbildning och skola men också rätt till skydd 
från smitta. Studier på högre nivå genomförde 
under pandemin allt oftare på distans där  
tillgängligheten för döva studenter ofta  
hamnade på efterkälken. Döva studerande har 
fortsatt rätt till teckenspråkstolkning vid högre 
studier, oavsett om det sker på plats eller på 
distans, 

WFD gjorde också under året en överens-
kommelse med Internationella tolkorganisa- 
tionen WASLI om tolkning inom hälso- och 
sjukvård. I det gemensamma ställnings- 
tagandet lyftes kravet om att teckenspråks-
tolkar som är verksamma vid dövas besök 
inom sjukvården ska ha samma rättigheter till 
skyddsutrustning som sjukvårdspersonalen. 
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Bistånd
SDR deltar i utvecklingssamarbeten i syfte 
att förstärka dövkulturen i andra delar av  
världen och utveckla starka dövorganisa- 
tioner. Vi medvetandegör andra döva om  våra 
mänskliga rättigheter och rätten till tecken- 
språk. Förbundets biståndsarbete drivs i  
samarbete med MyRight. Under år 2020 
har inga kontaktresor genomförts på grund 
av pandemin men pandemin har varit en  
gemensam fråga för oss alla – även i våra 
projektländer.  

Förbundets biståndsgrupp genomförde ett  
digitalt möte den 28 oktober där vi följde upp 
utvecklingen av förbundets och föreningarnas 
biståndsprojekt. Med på mötet deltog också 
Göran Alfredsson från MyRight som gav  
information om MyRights arbete under  
pandemin och utvecklingen av det strategiska 
ramverket, som sedan bearbetades. 

Under 2020 har vi riktat blickarna framåt och 
börjat tittat på vilka projektsamarbeten vi  
avser att genomföra under nästa projekt- 
period, det vill säga 2023 till 2027. 

Aktuella biståndsprojekt under år 2020 har 
varit:
• SDR - Federacion Boliviana de Sordos 

(FEBOS)
• SDR - Sri Lanka Central Federation of the 

deaf (SLCFD)
• SDF - Deaf Association of Kailali (DAOK) 

Nepal
• DDF - National Federation for the Deaf  

Nepal (NDFN)

Bolivia
Trots ett märkligt år med pandemin har  
FEBOS trots allt försökt nå målen med sitt 
arbete på bästa möjliga sätt. Under året har 
SDR haft en kontinuerlig kontakt med FEBOS  
ordförande och deras arbete har effektivis-
erats sedan de fick en egen lokal för verksam-
heten under 2019. De centrala uppgifterna 
de står inför är att få bolivianskt teckenspråk 
erkänt, höja teckenspråkets status, stärka  

dövas rätt till tillgänglighet i samhället, utöka 
tillgången till teckenspråkstolkar, förverkliga 
en bildtelefonförmedling och teckenspråks- 
kurser på flera platser i Bolivia. Många viktiga 
möten har genomförts med en rad ministrar från 
bland annat kultur-, justitie- och utbildnings- 
departementen.

Förutom ett arbete att påverka ansvariga  
myndigheter att tillgängliggöra information om 
covid-19 på teckenspråk har FEBOS också 
gjort viktiga insatser för döva som drabbats 
svårt ekonomiskt under pandemin. Ett projekt 
”Familjekorg” sattes igång av en dövförening 
i Santa Cruz och syftade på att, genom  
donationer, dela ut påsar med mat till döva  
familjer. 

Genom ett samarbete mellan FEBOS och 
dövföreningarna bibehölls arbetet för att  
förverkliga teckenspråkskurser på olika nivåer 
och genomfördes på Zoom, istället för  
fysiskt. Dessa kurser är mycket omtyckta och  
populära. 

FEBOS:s nätverk sträcker sig över geograf- 
iska gränser och har genom ett samarbete 
med det colombianska dövförbundet bildat 
en bildtelefonförmedling. I Colombia har verk-
samheten funnit i några år. Den nya verksam- 
heten i Bolivia består av fem teckenspråks- 
tolkar som är i tjänst under vardagar och på 
dagtid. Bildtelefoniförmedlingen har under-
lättat vardagen för många döva men tyvärr 
har det inte kunnat gynna alla döva ännu. 
Anledningen är att vissa områden i Bolivia 
inte har ett utbyggt internetnätverk eller att  
nätverket har en begränsad kapacitet. 
 
SDR:s projektsamarbete med FEBOS i Bolivia 
avslutas 2021, men vi har planerat att ansöka 
om kärnstöd för att fortsätta arbetet fram tills  
FEBOS står på egna ben. 
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Sri Lanka
I maj var det planerat att representanter från 
SLCFD, SLDWA och SLDYA skulle göra ett 
studiebesök i Sverige. Tanken var att de skulle 
få inspiration, information och kunskap kring 
demokratiska frågor genom besök på bland 
annat SDR, Dövas Kvinnoförening, SDUR och 
tolkutbildningen. Tyvärr ställdes resan in på 
grund av pandemin. 

Engagemanget är stort i Sri Lanka och de har, 
trots pandemin, arbetat sig fram på olika sätt. 
Ett av målen med arbetet är att teckenspråk 
ska erkännas och omfattas i landets lagstift-
ning. Att döva ska kunna ta körkort är ett annat 
mål, likaså att bygga upp ett Dövas Hus 
tack vare fondfinansiering. Det blev dock ett  
bakslag när landet fick en ny regering efter 
deras nationella val. SLCDF var i det politiska 
lobbyarbetet därför tillbaka på ruta ett. 

Inom dövförbundet pågår ett arbete att få  
flera dövföreningar anslutna till den nationella  
organisationen. Av landets cirka 30 är hälften 
av dem anslutna till SLCFD. Den unga döv- 
rörelsen i Sri Lanka utgår från ungdomsorgan-
isationen SLDYA som är ansluten till SLCFD 
men inte MyRight. De vuxna försöker involvera 
de unga i dövas föreningsliv för att stabilisera 
SLCFD:s framtid. Detta ser både SDR och 
MyRight mycket positivt på.

Döva kvinnor i Sri Lanka är en mycket utsatt 
grupp och organisationen SLDWA har bedrivit 
ett hårt arbete under året. De tillverkar och 
säljer saker för att få pengar till sin verksam-
het. Organisationen planerar en workshop för 
att belysa kvinnorättigheter, kvinnosjukdomar, 
sexuella rättigheter, familjeförhållanden och 
jämställdhetsperspektiv i relationer. Samtliga 
frågor utgår från FN:s konventioner om 
mänskliga rättigheter. Inför nästa projekt- 
period / samarbete har Sri Lanka önskat ett 
större fokus på just kvinnofrågor. 

Nepal
SDF och DDF bedriver varsitt projekt i Nepal 
och har representanter i SDR:s biståndsgrupp. 

Samarbetsorganisationer: Stockholms Dövas 
Förening (SDF) och den regionala organisa-
tionen Deaf Association of Kailali (DAOK).

Projekttid: 2015 till 2021.
Mål:
• Att främja arbetstillfällen för döva och  

skapa trygghet på arbetsmarknaden.  
• Att utbilda döva i att starta egna företag 

och att skapa olika verksamheter till själv-
försörjande ändamål. Dövföreningar ger 
startkapital för sina medlemmar som vill 
starta egna företag och sinsemellan gör de 
upp om en avbetalningsplan. 

• Att skapa och bibehålla olika former av 
undervisning i teckenspråk, däribland för 
döva, föräldrar till döva barn (motsvarande 
vår TUFF-utbildning) och blivande tecken-
språkstolkar. 

• Att fortsätta organisationens uppsökande 
verksamhet där de besöker byar och 
informerar om dövskolan i Dhangadhi. 

 
Samarbetsorganisationer: Dalarnas Dövas 
Förening (DDF) och den nationella organisa-
tionen National Federation for the Deaf Nepal 
(NDFN).

Projekttid: 2018 till 2021.
Mål: 
• Att främja döva kvinnors rätt och delaktig-

het i samhället genom utbildning
• Att stärka dövas rätt till körkortsutbildning, 

efter att lagen om förbud till körkort för 
döva numera är borttagen.

• Att utveckla samarbetet mellan landets 54 
dövföreningar.

• Att ge och sprida grundläggande förenings- 
kunskaper.
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En döv kvinna tar emot familjekorg som möjliggjordes  
genom donationer. 

Bolivia

Sri Lanka

FEBOS jobbar för ett erkännande av bolivianskt teckenspråk, 
här vid ett möte med justitieministern. 

Foto från SDR:s tidigare kontaktresa till Sri Lanka,  
under 2019.

Dövas kvinnor och deras situation i Sri Lanka är SDR:s  
fortsatta fokus. (Foto från 2019.) 
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Dövas Dag - handbok
Sedan 1920-talet har ”de dövstummas dag”, 
idag Dövas Dag, arrangerats och sedan dess 
har formerna och firandet utvecklats och sett 
olika ut. SDR fick tidigare önskemål om en 
så kallad handbok för arrangörer inför Dövas 
Dag som värdföreningarna kan använda.  
Handboken kan innehålla frågor som  
arrangören behöver tänka på som till exempel 
säkerhet, budget och finansiering, program-
utformning, information och checklista. En  
arbetsgrupp skulle bildas, bestående av ett  
antal tidigare Dövas Dag-arrangörer, med  
uppdrag att diskutera och forma handboken så 
att den utgör ett stöd för framtida arrangörer. 

Dövas Förening i Örebro var arrangörer för 
Dövas Dag 2020 och fick på grund av pan- 
demin fundera på att ställa in eller genomföra 
ett digitalt event. Det resulterade i att Dövas 
Dag för första gången historiskt blev digitalt 
under 2020. Det rådde stora osäkerheter kring 
möjligheten att anordna events överhuvud- 
taget med större folksamlingar med hänvis-
ning till restriktionerna. Uppsala Läns Dövas  
Förening som stod i tur att anordna Dövas  
Dag 2021 gav beskedet i oktober, med anled-
ning av den stora osäkerheten, att de avstod 
från att vara arrangörer. SDR gick ut med  
en förfrågan till alla regionala och lokala  
organisationer om någon annan skulle kunna 
tänka sig att ta sig an värdskapet. Ingen  
förening anmälde intresse vilket ändå var fullt 
förståeligt utifrån den rådande situationen.  
Förbundet bestämde då att själva ta arrang-
örskapet för Dövas Dag 2021 och då även  
inleda förbundets 100-årsfirande.

Eftersom 2020 varit ett, på många sätt,  
annorlunda år så kommer arbetet om en  
handbok för Dövas Dag-arrangörer att  
återupptas under 2021. 

Intressepolitiskt arbete, 
regionalt & lokalt
Som ett steg i ledet att skapa engagemang, 
utveckla inspiration och verktyg i vårt gemen-
samma intressepolitiska arbete hade SDR 
premiär av det nya konceptet SDR Studio 
den 14 maj. SDR Studio är ett material som 
består av filmer där två eller tre personer har  
samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i  
dövsamhället. Vi berättar om vårt aktuella  
arbete och delar med oss tips och verktyg. 
Föreningar och medlemmar kan använda  
filmerna som en grund till diskussioner 
och inspiration vad föreningar och enskilda  
personer kan göra i regionalt och lokalt  
påverkansarbete. 

Under 2020 publicerades tre olika avsnitt 
med följande teman och medverkande:
• 14 maj: Tolktjänsten med Åsa Hennings-

son, SDR och Tobias Engström, VGDL
• 28 juni: Motioner med Åsa Hennings-

son och Alexia Lefebvre, SDR och Eva  
Norberg, DDF

• 12 november: Döva barn och stöd till  
föräldrar med Maria Hermanson, Lisa 
Åström och Jenny Ek. Samtliga var från 
SDR

SDR Studio om Tolktjänsten, 14 maj.

Från konferensen om Örebro som Europas teckenspråks-
huvudstad, som ägde rum i anslutning till Dövas Dag.
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Insamling
Efter avvecklingen av butiken Gåvan och vår 
egen telefonförsäljning under 2019 har SDR 
påbörjat en översyn av förbundets insamlings- 
verksamhet inklusive Testaments- och  
Donationsstiftelsen och August Carlssons 
minnesfond. Under året har vi i vår utveckling 
av en ny webbplats även förberett tydligare  
information om förbundets insamling och 
dess ändamål. Insamlingen ska bestå av  
olika sätt att ge gåvor och det ska bli lättare att 
bidra finansiellt till SDR:s arbete. Förbundets  
nya webbplats som även inkluderar den  
nya insamlingsverksamheten planeras att 
lanseras under våren 2021.

Likabehandlingsarbete
I januari genomfördes ett föreningsforum 
som hade temat ”Konflikthantering” med  
föreläsning, uppföljning och diskussion om 
likabehandlingsplanen. Färre ärenden om 
kränkningar eller liknande har kommit till  
förbundet under året. En gissning är att det 
kan bero på att många mötesplatser och  
tillfällen att träffas har ställts in eller uteblivit på 
grund av pandemin. Vi har även tittat på olika  
lösningar för att uppnå en visselblåsar- 
funktion på SDR:s webbplats, där personer 
anonymt kan larma om missförhållanden.  
I och med SDR:s nya webbplats som lanseras 
2021 kommer även denna funktion vara möjlig 
att använda. I december arbetade förbundet 
med en uppdatering av likabehandlings- 
planen som baseras på inkomna synpunkter,  
kommentarer och önskemål från våra  
organisationer. Den uppdaterade planen 
skickas ut i början av 2021.

Den 16 november hade SDR:s styrelse och 
personal en gemensam workshop om Black 
Lives Matter (BLM) under ledning av Romel 
Belcher. Många viktiga tankar och reflektioner 
väcktes om vikten av att belysa rasism,  
intersektionalitet och olika gruppers rätt att 
få företräda sig själva och sina erfarenheter.  
Detta är förstås en fråga för dövrörelsen och 
SDR att fortsätta arbeta med, på alla olika  
nivåer.

100-årsjubileum
Den 26 februari 2022 fyller SDR hela 100 år! 
Under våren tillsattes en arbetsgrupp för att 
påbörja förberedelserna inför det ärofyllda  
jubileet. Flera möten har skett under året och 
en av jubileumsplanerna är bland annat att  
genomföra en föreningsturné under 2021.

Sammankomst för CODA
Enligt vårt handlingsprogram för 2018 till 
2021 ska vi uppmuntra olika former av  
engagemang och främja flera mötes- 
platser, däribland till CODA. Därför har SDR:s  
kommitté för en sammankomst för CODA 
haft samtal och påbörjat planeringen av ett  
familjeläger under sommaren 2020. Den  
bestämdes senare, på grund av pandemin, 
att skjutas upp för att förhoppningsvis kunna  
genomföras 2021. Kommittén har, med  
ledning av Mimount Tebibel i förbunds- 
styrelsen, därefter påbörjat planeringen av 
alternativa träffar genom digitala events som 
planeras under våren 2021.

Föreningsforum om likabehandlingsarbete.

Workshop om dövrörelsen och BLM. 
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Kursverksamhet
Kursen Engagera Dig genomfördes den 6 
till 9 februari med 18 deltagare genom ett  
samarbete mellan SDR, SDUF och Västanviks 
folkhögskola. Temat för denna tredje kurs- 
omgång var inspiration och kursen genom- 
syrades av inspirerande föreläsningar och 
aktiviteter. Bland diskussionsämnena fanns 
verktyg för att inspirera sig själv, grupp- 
samspel, dynamik och hur du i ditt ledar-
skap kan inspirera andra. Inbjudna fanns en 
rad eldsjälar såsom Jamila Ouahid och Pär  
Stenhammar för musikbandet Louisiana  
Avenue, Thomas Ljungberg från ABF, Romel 
Belcher och Åsa Gustavsson. Eva Norberg, 
Mia-Maria Björkstrand och Tomas Andersson 
medverkade också från skolans sida.

Omgjorda webbplatser
Projektet med omgjorda webbplatser till  
förbundet kom igång under februari 2020  
efter att vi bytt konsultföretag. Det gäller flera 
webbplatser: sdr.org (inklusive kongress,  
insamling och föreningar), webbshop och  
Dövas Tidning (inklusive turkos annonsering, 
det vill säga annonser från teckenspråkiga  
företag och organisationer). Insamling på  
sdr.org är något helt nytt medan webbshopen 
genomgår ytterligare en uppfräschning och 
modernisering. Samtliga webbplatser kommer 
ha en ny gemensam plattform för webb- 
administration och ny betalvägg för smidiga 
betalningar via internet. Arbetet planerades 
vara klart under hösten 2020. Pandemin  
orsakade dock stora problem för konsult- 
företaget, så projektet blev kraftigt försenat. 
Målet är att detta arbete istället ska vara klart 
under våren och sommaren 2021.

Kursdeltagare från kursen Engagera dig.

Jamila Ouahid var en av flera föreläsarna som spred 
inspiration. 
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År 2020 utgavs Dövas Tidning (DT) med fem 
nummer av papperstidningen och hade en 
löpande rapportering på dovastidning.se 
i form av artiklar och webb-tv på svenskt  
teckenspråk. 

Under hela året hade DT en bred bevakning 
av döv- och teckenspråksrelaterade frågor,  
såväl nationellt som internationellt. Ett åter-
kommande ämne var pandemin. DT rapport-
erade om hur döva på olika sätt hade blivit 
drabbade av coronautbrottet. Andra exempel 
på DT:s bevakning under året: Black Lives 
Matter som fick mycket uppmärksamhet,  
Örebro firade 10 år som europeisk tecken-
språkshuvudstad och bristen på tecken- 
språkig skönlitteratur. DT gjorde också webb-
tv om Dövas Dag och Riksteatern Creas 
(f.d. Tyst Teater) 50-årsjubileum. Dessa två  
arrangemang var helt digitala. 

DT skulle lansera en omgjord webbplats  
under året som en del i tidningens utvecklings-
arbete. Dessvärre blev lanseringen försenad. 
Anledningen var att det företag som vi anlitade  
till omgöringen av förbundets webbplatser,  
inklusive dovastidning.se, hade blivit kraftigt 
påverkat av pandemin. 

En del i den nya webbplatsen är ett utökat  
fokus på turkos annonsering, det vill säga  
annonser från teckenspråkiga företag och 
organisationer. Även detta nya annons- 
erbjudande kunde inte offentliggöras under 
2020. Istället arbetar vi för att släppa  
omgjorda dovastidning.se under 2021.  
I papperstidningen har vi dock haft ett antal 
turkosa annonser under året. 

Arbetsgruppen Dövas Tidning 2020+ har 
inte haft någon träff under 2020, men arbetet  
fortlöper. Vi arbetar fortfarandemed olika 
idéer och tankar om kring tidningens annons- 
intäkter, som bland annat förverkligas genom 
den omgjorda webbplatsen med en ny form av 
digital annonsering.

Dövas Tidning

I slutet av året bjöd vi på ett special- 
nummer som pdf-fil. Specialnumret innehåller 
ett urval av det bästa som stått i pappers- 
tidningen under året och som vi anser speglar 
2020 på ett rättvisande sätt. Tidningen finns 
att läsa på dovastidning.se
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Försäljning

Förbundet har under 2020 fokuserat på  
etablering och stabilisering av nya adminis-
trativa rutiner för försäljningen i Stockholm,  
efter avvecklingen av försäljningsverksam- 
heten Gåvan i Leksand under 2018–2019. 
Under 2020 har samarbetet fortlöpt med 
DDF som ansvarar för lager och distribution.  
Marknadsföringen av webbshopen Handlas 
produkter har skett genom SDR:s facebook-
sida, annonsering i Dövas Tidning samt 
webbshopens nya konto på Instagram.

Parallellt med detta arbete har nya framtids-
planer med förbundets webbshop påbörjats 
och inte minst i samband med den nya  
webbplatsen som vi planerar att lansera  
sommaren 2021. Årets medverkande i SDR:s 
väggalmanacka 2020 blev Mikael Sundberg, 
döv fotograf, med vackra fotografier från  
naturen. 

Under året har det också sålts en hel del  
handdukar som blev över i vårt lager från  
försäljningsverksamheten i Leksand. Mark-
nadsföringen har skett i första hand genom 
Blocket, SDR:s sociala kanaler och via våra 
regionala och lokala organisationer. 

Mikael Sundberg medverkade med fina 
naturfotografier i SDR:s almanacka 2020.

Turkosa ljuslyktor med värdeord
var en av årets nya produkter.
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Projekt

Dövas historia – en saknad länk i Sveriges kulturarv 
Projektägare: SDR
Projekttid: 1 år. September 2020 till augusti 2021
Finansiering: Riksantikvarieämbetet, RAÄ
Mål och syfte: Syftet med projektet är att kartlägga och samla information kring dövas  
historia och kulturarv i Sverige.

Dövas historia och kulturarv är en viktig fråga för SDR. Den 14 maj, på Teckenspråkets 
dag, fick vi beskedet om att projektet beviljats. Under hösten från september till december 
har den första etappen med fokus på förberedelser och flera möten med museum och  
organisationer genomförts. Under perioden har även en referensgrupp som ska bistå med 
intresse, sakkunnighet och expertis tillsatts. Coronasituationen har medfört att projektet 
fått ändra vissa planer, genomföra möten och arbeten i digital form. Projektet fortsätter det 
påbörjade arbetet under 2021.  

Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet 
Projektägare: Riksförbundet DHB
Projekttid: 3 år. September 2017 till september 2020
Finansiering: Arvsfonden
Mål och syfte: Målet med projektet är att samla in 50 olika berättelser från döva,  
personer med dövblindhet och döva med ytterligare funktionsnedsättning. Resultatet  
planerades bli en app, bevarande av berättelser och ett läromedel. Istället för en app kan en 
teckenspråkig stadsvandring i Örebro göras på en webbplats så att folk kan ta del av olika 
berättelser från skollivet i staden. Webbplatsen kommer efter projekttidens slut att förvaltas 
och administreras av Örebro kommun.

SDR har deltagit i en av projektets tidigare referensgrupper. Under 2020 har SDR inte 
varit involverad i projektet men vi följde med spänning lanseringen av berättelserna som  
skedde under Dövas Dag. Mer information om projektet och ett urval av intervjuerna finns  
på webbplatsen: https://dovaskulturarv.se
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Lika Unika Akademi  
Projektägare: Svenska FN-förbundet (fr.o.m. 1 oktober 2019), dessförinnan Lika Unika  
Federationen Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Projekttid: 3 år. Oktober 2018 till september 2021
Finansiering: Arvsfonden
Mål och syfte: Lika Unika Akademi ska skapa förutsättningar för att påverka och höja 
kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige, både inom  
funktionshinderrörelsen och gentemot politiker, myndigheter, beslutfattare och andra 
föreningar inom civilsamhället. Genom utbildningsinsatser och att använda FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling som utgångspunkt skapas större insikt i rättighets- och  
funktionshinderperspektivet. Målet är att skapa en reell förändring och se till att funktions-
hinderperspektivet inte glöms bort i Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål för hållbar  
utveckling.

SDR sitter med i projektets referensgrupp och följer projektets arbete på nära håll.  
Projektet var under 2020 inne på sitt andra år och vi har haft ett flertal möten. Aktivitets- 
planerna för projektets andra och tredje år tvingades att revideras och påverkade alla  
kommande aktiviteter från och med mars 2020 och framåt. Anledningen var den  
pågående pandemin. Av samma anledning har de planerade utbildningarna för kommuner  
och regioner som planerades i april flyttats fram för att istället genomföras som digitala  
utbildningar. Workshop för den alternativa rapporteringen om Agenda 2030 är framflyttad 
till 2021. 

Under detta år har projektet tagit fram nytt tillgängligt utbildningsmaterial med rättighets-
skrifter och filmer. Dessa finns med i Lika Unika Akademis verksamhet på webbplatsen: 
https://fn.se/likaunikaakademi 

Nordisk teckenspråkskampanj 
Projektägare: Danska språkrådet för teckenspråksfrågor
Projekttid: 10 månader. September 2020 till 30 juni 2021  
Finansiering: Nordplus
Mål och syfte: Genomföra en nordisk kampanj för att stärka rätten till teckenspråk för barn 
och unga i Norden. 

SDR ingår i DNR som tillsammans med Nätverket teckenspråk i Norden fått bidrag 
från Nordplus för att driva ett projekt Tegnspråkkampanje (på svenska teckenspråks- 
kampanj) som lyfter teckenspråkets ställning i Norden och rätten till teckenspråk för barn  
och ungdomar i Norden. Det danska språkrådet för teckenspråksfrågor har huvud- 
ansvaret för projektet. Förutom de nationella dövförbunden i DNR ingår även SDUF och  
andra nordiska ungdomsorganisationer i samarbetet. Projektet påbörjades under hösten 
2020. 
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Publikcoacher för dövkulturen
Projektägare: Riksteatern Crea (tidigare Riksteatern Tyst Teater)
Projekttid: 3 år. Oktober 2019 till september 2022
Finansiering: Arvsfonden
Mål och syfte: Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten till scenkonst på 
svenskt teckenspråk genom att på sex platser (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro,  
Falun och Sundsvall) i Sverige utveckla en ny roll i form av publikcoacher inom dövkultur.  
Publikcoacherna är döva och teckenspråkiga personer med förankring hos målgruppen 
och med god kännedom om dövkultur. Rollen är att fungera som en länk mellan scenkonst-
verksamheter och den publik som är döv och/eller teckenspråkig samt anhöriga till publiken.

SDR är en av samarbetsparterna i projektet och deltar därför i projektets styrgrupp. Där  
bidrar förbundet med perspektiv från våra regionala och lokala organisationer. Vi säker- 
ställer tillsammans i styrgruppen att projektet följer ramarna för dess finansiering och  
planerade aktiviteter samt arbetar i riktning mot uppsatta mål. 
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Skrivelser och uttalanden

2020-01-22
Pressmeddelande: Arbetsdomstolens beslut – en stor besvikelse

2020-01-28
Pressmeddelande med SDUF, FSDB och Riksförbundet DHB: Rapport – Rätt till tolk -  
ingen tolkningsfråga!

2020-03-03
Öppet brev till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  
1177 Vårdguiden, Sveriges television och regeringen: Återigen blir döva utan viktig  
samhällsinformation!

2020-03-17
Remissvar på betänkande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering -  
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)

2020-03-30
Remissvar på promemorian: Språkplikt – deltagande i grundutbildning i svenska för  
försörjningsstöd

2020-04-23
Besked: Uldis Ozolins har lämnat oss

2020-05-05
Besked: Lars Ohlsson har gått bort

2020-05-14
Premiär: SDR Studio

2020-05-26
Besked: Ingemar ”Peder” Pettersson har gått bort

2020-06-09
Besked: Gull-Britt Engdahl har gått bort

2020-08-31
Tillkännagivande: Ny tolktjänstutredning & SDR:s arbete

2020-09-28
Information: Seger i FN för Richard Sahlin!

2020-10-14
Pressmeddelande: Handbok för föräldrar till döva barn lanseras

2020-11-17
Information: Projekt – Dövas historia, en saknad länk i Sveriges kulturarv

2020-11-30
Tillkännagivande: SDR arrangerar Dövas Dag 2021

2020-12-11
Skrivelse till SVT: Vi kräver skärpning av SVT Språk & Tillgänglighet
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Regionala organisationer 
Länsförbund
• Jönköpings Läns Dövas och  

Teckenspråkigas förbund
• Skånes Dövas Distriktsförbund
• Västerbottens Dövas Teckenspråk  

Länsförbund
• Y-Läns Dövas Förbund
• Västra Götalands Dövas Länsförbund
• Östergötlands Dövas Länsförbund

Länsföreningar
• Blekinge Dövas Länsförening
• Dalarnas Dövas Förening
• Dövas Förening i Kronobergs län
• Dövas Förening i Örebro län
• Gotlands Dövas Förening
• Gävleborgs Dövas Länsförening
• Hallands Läns Dövas Förening
• Kalmar Läns Dövas Förening
• Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
• Stockholms Dövas Förening
• Sörmlands Dövas Länsförening
• Uppsala Läns Dövas Förening
• Värmlands Dövas Länsförening
• Västmanlands Dövas Länsförening

Anslutna organisationer
• Sveriges Dövas Ungdomsförbund
• Sveriges Dövas Pensionärsförbund
• Sveriges Dövhistoriska Sällskap
• Svenska Dövidrottsförbundet
• RFSL Regnbågen

Av dessa anslutna organisationer har SDR 
även samarbetsavtal med SDUF och SDP.

Organisation

Vid årsskiftet hade SDR 3 262 medlemmar genom våra 46 länsförbund, länsföreningar,  
föreningar och sektioner. SDR hade också 5 anslutna organisationer.

Lokala organisationer
Lokalföreningar och sektioner
• Borås Dövas Förening
• Dövas Förening i Kristianstad med  

omnejd
• Dövas Förening i Norrköping med omnejd
• Dövas Förening i Örebro
• Eskilstuna Dövas Förening
• Falkenberg/Varberg Dövas Förening
• Göteborgs Dövas Förening
• Helsingborgs Dövas Förening
• Härnösands Dövas Förening
• Hässleholms Dövas Förening ”Göingen”
• Karlskronaavdelningen
• Karlstads Dövas Förening
• Lidköpings Dövas Förening
• Linköpings Dövas Förening
• Lundabygdens Dövas Förening
• Malmö Dövas Förening ”Svenske”
• Medelpads Dövas Förening
• Nässjöortens Dövas Förening
• Piteå Dövas Förening
• Skellefteå Dövas Förening
• Södertörnsektionen
• Trollhättans Dövas Förening
• Umeå Dövas Förening
• Vänersborgs Teckenspråksförening
• Vätterbygdens Dövas Förenin
• Örnsköldsviks Dövas Förening
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Förtroendevalda
Består av en förbundsordförande och åtta 
ledamöter men under året har styrelsen dock 
haft sju ledamöter som mest. Under 2020 
hade förbundsstyrelsen fyra styrelsemö-
ten och fyra per capsulam-möten. Arbets- 
utskottet sammanträder mellan styrelse- 
mötena vid behov och har haft sex samman-
träden under året.

Förbundsstyrelsen
Åsa Henningsson, förbundsordförande
Malin J. Kvitvaer, vice förbundsordförande
Ola Lundström, förbundskassör (t.o.m. 13/6)
Daniel Littorin, förbundskassör (fr.om. 26/8, 
invald 23/8)
Johanna Björck 
Louise ”Lolo” Danielsson 
Mimount Tebibel
Emelie Frost
Maria Hermanson

Valberedningen
Består av förtroendevalda personer som 
har i uppgift att ta fram förslag till styrelse- 
kandidater och revisorer.

Valberedningen har under året bestått av:
Johanna Carlsson, sammankallande
Isabel Engvall, ledamot
Mimmi Granat, ledamot
Elsa Brunemalm, suppleant (t.o.m. 22/6)
Curt Ljungberg, suppleant

Anställda
Alexia Lefebvre
Charlotte Gustavsson
Denny Bergerholm 
Hanna Sejlitz (tjänstledig)
Jenny Ek 
Johan Hedrén (t.o.m. 20/5)
Julia Kankkonen
Linda Stål 
Lisa Åström 
Niclas Martinsson 
Pontus Degsell 
Rakel Burman (t.o.m 31/8) 

Projektanställda
Bittan Martinell (fr.om. 1/11)
Therese Rollvén (fr.om.  15/9)

Arbetsgrupper
 
Föreningssupport
Har uppdraget att stötta föreningar genom 
besök, support och framtagande av olika 
verktyg.

Gruppmedlemmar
Åsa Henningsson
Henrik Sundqvist
Stig Kjellberg
Cathrine Björkstrand
Pontus Degsell, handläggare

Biståndsgrupp
Består av representanter från föreningar som 
har både nationella och lokala biståndsprojekt 
och SDR.

Gruppmedlemmar
Mimount Tebibel, ordförande
Kerstin Olsson, kontaktperson för Sri Lanka
Lars-Gunnar Möllefors, handläggare och  
kontaktperson för Bolivia
Representanter från DDF och SDF

Kruth-kommittén 
Har uppdraget att bereda utdelning av  
utmärkelser i samband med kongress 
vart fjärde år. Dessa utmärkelser är Kruth- 
medaljen, Lars-Åke Wikström International 
Award och Guldtecknet. Under 2020 har 
gruppen även behandlat inkomna förslag 
inför den nya utmärkelsen i Alma Abrahams-
sons namn, som för första gången kommer att 
delas ut vid kongressen 2021. 

Gruppmedlemmar
Ola Lundström (t.o.m. 13 juni)
Louise ”Lolo” Danielsson (fr.om. 12/11)
Tomas Hedberg
Åsa Gustavsson
Jenny Ek, handläggare
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Sveriges Dövas Riksförbund, 882600-2282, med säte i Leksand, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Förbundet är en ideell förening. Förbundets huvudsakliga ändamål är:
- att främja vård, fostran och utbildning av döva, hörselskadade samt teckenspråkiga barn

och ungdomar,
- att främja stöd och service för döva och hörselskadade som behöver,
- att arbeta för ett tillgängligt samhälle för teckenspråkiga döva och hörselskadade,
- att i övrigt arbeta för teckenspråkigas intressen, såväl språkligt och kulturellt, som socialt

och ekonomiskt,
- att främja vetenskaplig forskning utveckling kring om döva, hörselskadade och teckenspråk,
- att främja lokalföreningars och distriktsorganisationers verksamhet

Ägarförhållanden
 Sveriges Dövas Riksförbund äger dotterföretaget SDR Tecken AB (TAB), 
 org. nr 556696-9225. Dotterföretagets verksamhet består av översättning.

 Förbundet har 100 % rösträttsandel genom sina 1000 andelar á 100 kr i TAB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Coronapandemins påverkan
 Förbundets verksamhet ställdes om när pandemin var ett faktum under första kvartalet 2020. 
 Anställda och förtroendevalda arbetade huvudsakligen på distans. Flertalet möten (t.ex. 
 styrelsemöten och förbundsmöte) genomfördes via Zoom och andra digitala plattformar.

 Förbundets ekonomi blev i hög grad påverkad av pandemin. Utgifterna blev lägre än budgeterat i och 
 med att ett stort antal fysiska träffar blev inställda. Däremot satsade förbundet resurser på att 
 bli en mer digitalt anpassad organisation.

 Ny förbundskassör
 Ola Lundström lämnade sitt uppdrag som förbundskassör den 13 juni. Daniel Littorin blev  
förbundskassör den 26 augusti efter att han valdes in som styrelseledamot vid förbundsmötet den 22  
augusti.

 Föreningar och anslutna organisationer
 Vid årsskiftet hade SDR 3 262 (3 539) medlemmar genom våra 46 länsförbund, länsföreningar, 
 föreningar och sektioner. SDR hade också 5 anslutna organisationer.

 Främjande av ändamålet
 Under verksamhetsåret har förbundet främjat:
- Rätten att få lära sig och använda svenskt teckenspråk
- Dövas rätt till delaktighet genom politiskt påverkansarbete och information på teckenspråk
- Regionala och lokala organisationer med stöd, verktyg och samverkan

 Rätten till teckenspråk
 SDR lanserade en digital föräldrahandbok för föräldrar till döva barn den 14 oktober 2020. Den 
 finns att ladda ner via SDR:s hemsida.
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 Stärka teckenspråkets ställning
 SDR har under året haft ett påverkansarbete för en stärkt minoritetsspråkspolitik med målet att 
 även svenskt teckenspråk ska ingå i arbetet för att stärka arbetet för minoritetsgrupper i Sverige.

 Fortsatt arbete med nytt medlemssystem
 SDR äger det nya medlemssystemet tillsammans med tillhörande föreningar och SDUF samt SDP 
med  respektive lokala klubbar och föreningar. Det pågår arbete för att kontinuerligt förbättra  
funktionerna i medlemssystemet.

 Statsbidrag
 SDR erhöll under året statsbidrag på 2 855 tusen kronor (3 031). Det särskilda samarbetsmedlet till  
federationen Lika Unika, som tidigare var på 217 tusen kronor år 2019, erhölls inte under 2020 då  
Lika Unika avvecklades den 31 december 2019.

 Gåvor
 SDR har fått gåvor under året på 49 tusen kronor (819).

 Månadslotten
 SDR tillsammans med Synskadades Riksförbund är förmånstagare till Månadslotten och  
Månadslotten Plus. Under året fick SDR 4 379 tusen kronor (4 739) av Månadslotten.

 I övrigt hänvisar förbundet till verksamhetsberättelsen för 2020.

Utveckling av förbundets verksamhet, resultat och ställning Belopp i Tkr
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Totala intäkter 10 497 13 228 18 871 20 241 21 164
Totala kostnader 10 162 14 253 17 447 18 503 19 174
Resultat efter finansiella poster 300 -1 060 1 393 1 893 1 966
Eget kapital 14 364 14 064 15 124 13 731 11 838
Balansomslutning 17 271 16 166 17 688 16 872 15 278
Soliditet % 83,2 87 85,5 81,4 77,5
Antal anställda 9 st 11 st 19 st 20 st 20 st
Antal medlemmar 3262 st 3539 st 4091 st 4094 st 4242 st

Förslag till disposition av förbundets vinst eller förlust
Belopp i Tkr

14 064
300

14 364

14 364

Till förfogande står: 
Balanserat resultat 
Årets resultat
Totalt

Styrelsen föreslår att: 
Balanseras i ny räkning

Summa 14 364

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsintäkter 214 228
Gåvor 49 819
Nettoomsättning 1 201 2 274
Intäkter från organisationer 4 886 5 533
Bidrag från offentliga finanser 3 911 4 091
Övriga intäkter 235 283

S:a Verksamhetsintäkter 10 496 13 228

Verksamhetskostnader
Kostnader för varor och vissa köpta tjänster -706 -1 481
Övriga externa kostnader 2 -3 064 -4 221
Personalkostnader 3 -6 329 -8 439
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -63 -111

S:a Verksamhetskostnader -10 162 -14 252

Verksamhetsresultat före finansiella kostnader 334 -1 024

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper 3 2
Ränte och bankkostnader -37 -38

Resultat efter finansiella poster 300 -1 060

Årets resultat 300 -1 060
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 109 -
Inventarier, verktyg och installationer 5 65 128

174 128

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag SDR Tecken AB 6 100 100
Andelar i Carlborgsons gård - Värde 1 kr - -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 97 16

197 116

Summa anläggningstillgångar 371 244

Omsättningstillgångar

Varulager mm 8
Varulager 302 466

302 466

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 80 549
Fordringar hos närstående organisationer - 10
Skattefordringar 210 449
Övriga fordringar 427 181
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 351 413

1 068 1 602

Kassa och bank 9,10 15 530 13 854

Summa omsättningstillgångar 16 900 15 922

SUMMA TILLGÅNGAR 17 271 16 166

14 064 15 124
300 -1 060

14 364 14 064

934 218
641 241
220 25

20 19
271 249
821 1 350

2 907 2 102

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital vid årets början
Årets resultat

Fritt eget kapital vid årets slut

Skulder och reserveringar
Ej nyttjade medel
Leverantörsskulder
Skulder till närstående organisationer
Skulder till skatteverket
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 271 16 166
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd, BFNAR 2012:1  (K3) för ideella föreningar.
 I jämförelse med föregående år har förbundet valt ej göra koncernredovisningen då den väsenligen
 inte visar skillnad mot förbundets ekonomiska ställning.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter.
 Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. 
 Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod
 som avses.

Nettoomsättning
 Vid försäljning av varor och tjänster redovisas intäkten normalt vid leverans.

Gåvor och Bidrag
 En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
 tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att 
 förbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och förbundet har en skyldighet att återbetala
 till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.

 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som utgörs av annat än kontanta
 medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto, det vill säga efter 
 avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Gåvor där givaren
 eller förbundet bestämt att medlen ska användas till särskilda ändamål särredovisas som 
 ändamålsbestämda medel i eget kapital.

 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
 redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Alltså bidrag som erhållits för att
 täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Ersättningar till anställda
 Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
 med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
 avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
 Förbundets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Den del i
 förbundet som avser näringsverksamhet är skattepliktig.
 Förbundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
 samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
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Balansräkningen
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Materiella anläggningstillgångar
 Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har utifrån
 väsentlighetsbedömning huvudsakligen redovisats som kostnad. 

 Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar förvärvade genom testamente eller gåva
 överensstämmer med det skattemässiga värdet. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag,
 som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader
 när de uppkommer.

 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
 tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
 Linjär avskrivningsmetod används.

 Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år

 Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
 redovisas som övriga intäkter respektive övriga kostnader.

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
 värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

 Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
 transaktionsutgifter. Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte
 är räntebärande till anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning.

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats. 
 Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet ingår förutom
 utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Avsättningar och ändamålsmedel
 En avsättning redovisas i balansräkningen när förbundet har en legal eller informell förpliktelse till följd
 av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera
 förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
 kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
 balansdag.

 Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas medel som är bestämda till ett visst ändamål.
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Not 2  Lokalkostnader
2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Kontorslokal i Rissne 1 003 949
Butiken och lagerlokal Gåvan i Leksand tom maj 2019 - 217
Lagerlokaler i Leksand from april 2019 57 50
Lägenhet i Stockholm 40 40

Summa lokalkostnader (hyror och driftkostnader) 1 100 1 256

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män

Kontoret Rissne 9 3 11 4

Totalt 9 3 11 4

 I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
 prisbasbelopp 23 650 kr (23 250 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Styrelsen inkl förbundsordförande 610 611
Anställda 3 877 5 062
Provisionsanställda (ej får pensionsförmåner) 568
Uppdragtagarna (ej får pensionsförmåner) 134 175

Summa löner och andra ersättningar 4 621 6 416
Sociala kostnader exkl. pensionskostnader 1 202 1 837
Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt 391 399

Summa löner och andra ersättningar samt 
sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 6 214 8 652

Not 4  Byggnader och mark
 Förbundet äger mark i Leksand med fastighetsbeckning Västanvik 109:2 och 
 därmed betalar årligen fastighetsskatt på 1800 kr. Under året har SDR fått 
 en fastighet i gåva med fastighetsbeckning Kjolen 20 i Karlstad.
 Det pågår fortfarande avskiftning av dödsboet och fastigheten ska säljas så 
 snart som möjligt. Det bli extra fastighetsskatt på 596 kr per år så länge
vi ha kvar fastigheten i Karlstad.

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 250 250
-Nyanskaffningar 109

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -250 -250

Redovisat värde vid årets slut 109 -
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Not 5  Inventarier
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 562 1 504
-Nyanskaffningar 58

Summa anskaffning 1 562 1 562
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 434 -1 323
-Årets avskrivning -63 -111

Summa avskrivningar -1 497 -1 434

Redovisat värde vid årets slut 65 128

Not 6  Andelar i SDR Tecken AB
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 100 100

Redovisat värde vid årets slut 100 100

 Förbundet har 100 % rösträttsandel genom sina 1000 andelar á 100 kr i TAB.

Not 7  Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 16 16
-Tillkommande tillgångar 81

Redovisat värde vid årets slut 97 16

Not 8  Varulager
2020-12-31 2019-12-31

Värdet på lagervaror för profilprodukter och teckenspråksmaterial 302 466

Totalt 302 466

 Värdet i lagervarorna har man minskat med inkuransvärde på 3 % av beräknat anskaffningsvärdet för
 lagervaror. Stor minskning i lagervärdet härör från större nedskrivning av värdet på handdukar som
 såldes till rabatterad pris.

Not 9  Checkräkningskredit
2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kreditlimit 2 000 2 000
Outnyttjad del -2 000 -2 000

Utnyttjat kreditbelopp - -

Not 10  Ställda säkerheter
2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsinteckningar 1 000 1 000
Företagsinteckningar 2 500 2 500

3 500 3 500

Not 11  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 I Sverige upptäcktes första fallet av covid-19 i slutet av januari, 2020. Det är ett nytt luftvägsvirus och
 den 11 mars deklarerade Världshälsoorganisation att covid-19 är en pandemi.  
 Pandemi fortsätter även under år 2021 och SDR fortsätter även under 2021 följa
 Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket påverkar SDR:s arbete.
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till kongressen i Sveriges Dövas Riksförbund, org.nr 882600-2282 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Dövas Riksförbund för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-auktoriserade revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 



Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:  

1. identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

2. skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

3. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

4. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förbundet inte längre kan fortsätta verksamheten. 

5. utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den icke auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sveriges Dövas 
Riksförbunds resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Sveriges Dövas Riksförbund för år 2020. 

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 



Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den  

 
 
 
Johan Engdal   Hans Rimberg    
Auktoriserad revisor  Revisor  

Johan Engdal (May 3, 2021 10:22 GMT+2)
Johan Engdal

Hans Rimberg (May 3, 2021 12:55 GMT+2)



Slutord
År 2020 har kommit till ända och vi kan förvänta oss att pandemin med dess konsekvenser  
kommer att prägla vår vardag, organisation och vårt arbete en lång tid framöver. Det har varit ett 
turbulent år som på många olika sätt omkullkastat den tillvaro vi är vana med. Håll avstånd, håll ut 
och håll i är numera något som vi alla mer eller mindre nu är väl medvetna om, men det var varit 
en omöjlighet att ha kunnat förutse vilka konsekvenser pandemin skulle innebära för oss som 
människor, familjemedlemmar, vänner, medlemmar i SDR och föreningsaktiva. 

SDR:s arbete har påverkats av pandemin men trots den globala kris vi befinner oss i är arbetet 
för dövas rättigheter fortfarande helt centralt i allt vi gör. Årets slut andas också hoppfullhet inför 
det nya året. Våra gemensamma utmaningar har varit många men likaså också vår kreativitet, 
lösningsförmåga och flexibilitet. 

Vårt arbete för en hållbar framtid där rätten till teckenspråk ska vara självklar fortsätter i linje med 
vårt handlingsprogram som nu går in i sitt sista år för perioden 2018 till 2021. SDR:s förbunds-
styrelse vill tacka alla som på olika sätt deltagit i arbetet för vår generations och kommande  
generationers mänskliga rättigheter. Tack till alla som genom stöd möjliggör vårt arbete. Vi riktar 
oss särskilt till alla som engagerar sig såsom medlemmar, förtroendevalda, allierade, bidrags-
givare, ideella, anställda, våra regionala och lokala organisationer, samarbetsparter och eldsjälar. 
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