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  Verksamhetsberättelse  

   för 

        Sveriges Dövas Pensionärsförbund 

            2012 – 01 - 01  -  2012 – 12 – 31 

 

Inledning 
Förbundsstyrelsen för Sveriges Dövas Pensionärsförbund/ SDP/vill härmed lämna sin 

verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2012. 

Styrelsen för Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP, har under året 2012 haft ett 
omfattade arbete med administration och att sprida information om äldre dövas 
rättigheter. SDP har även tagit bildtelefonsamtal via videoförmedling med olika 
personer för att lösa problem som rör äldre och pensionärsföreningar. Flera kontakter 
har gjorts.  
Vidare har förbundet varit med på ett antal möten och konferenser under 
verksamhetsåret enligt rubriken ”Representation”. 
Men fortfarande har SDP ännu inte fått besked från regeringen gällande bidrag för att 
kunna anställa en äldreombudsman som tidigare ansökts.  
Vidare har SDP tagit kontakt med pensionärsorganisationer och riksdagen för att få 
uppvaktning. Förbundet fick träffa Curt Persson, PRO och kontaktade i början av hösten 
Socialdemokratens partiordförande Stefan Löfven som hänvisade oss till S-riksdags- 
ledamoten Lena Hallengren och det gäller en diskussion om förbundet och behov av en 
äldreombudsman. Det sker nu i januari månad 2013. 
 
Under årets verksamhet ägnades mycket tid för att söka bidrag till ett projekt ”Friskvård för 

äldre döva i Sverige. ”hos Allmänna Arvsfonden/AA/.  

 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande:  Karl-Erik Karlsson, Stockholm 

Vice ordförande:  Ingvar Edwall Leksand   

Sekreterare:   Thyra Lindström, Härnösand 

Ledamöter:                     Christa Ekholm, Stockholm 

                                   Maggie Sundström, Örebro 

Revisor 

Tomas Lind, PVC revisorsbyrå, Leksand 

 

Valberedning 
Lennart Tjärnström, sammankallande, Stockholm                                   

Lisbeth Åkerström,  Sundsvall                                        

Gert Nilsson,   Lund 

    

Firmatecknare 
Ingvar Edwall,   Leksand  

Karl-Erik Karlsson,   Stockholm 

    

 

Styrelsens arbetsuppgifter 
Intressepolitik:  Karl-Erik Karlsson/ Christa Ekholm/ Ingvar Edwall 

Kultur/ Kursverksamhet:   Ingvar Edwall/ Maggie Sundström 

Information/Döv tidningen:      Karl-Erik Karlsson/ Thyra Lindström 



Myndighetskontakt:      Karl-Erik Karlsson/ Christa Ekholm/ Ingvar Edwall 

Medlemsregister:      Maggie Sundström och Ingvar Edwall 

Ekonomi//Budget:      Ingvar Edwall/ Karl-Erik Karlsson  

Projektansvarig:      Christa Ekholm                                                   

Samrådsgrupp:      Karl-Erik Karlsson/ Ingvar Edwall  

Fondansvarig:      Ingvar Edwall, tillsammans med de övriga i styrelsen 

Arkivansvarig:      Ingvar Edwall 

    

Styrelsemöten 
Styrelsen har under år 2012 haft fyra styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte och  

samtliga är protokollförda. Två av dessa sammanträden genomfördes via Skype (videomöte).  

 

Medlemmar 
 
Sveriges Dövas Pensionärsförbund har följande pensionärsföreningar/ sektioner/ 

klubbar/kommittéer anslutna hos sig under året med ett totalt antal på 582 medlemmar 

                                   Antal medlemmar: 

Borås Dövas Pensionärsförening    17  

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb    51                   

Dövas Pensionärssektion Gävleborgs län   15 

Göteborgs Dövas Pensionärsförening    92 

Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion                   13                             

Jämtlands Dövas Förenings Pensionärssektion   13                               

Jönköpings läns Dövas Pensionärsförening                      59      

Malmö Dövas Pensionärsförening    60                   

Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion   13                                        

Norrbottens Dövas Pensionärsförening    13 

Norrköpings Dövas Förening (Östergötland)   15 

Stockholms läns Dövas Pensionärsförening   24                           

Skåne Dövas Pensionärsförening                                        58                                                                             

Trollhättans Dövas Förenings Pensionärssektion     5                                               

Uppsala läns Dövas Pensionärsförening    29                                                

Värmlands Dövas Pensionärsförening    21                                               

Västerbottens läns Dövas Pensionärsförening   12                                       

Örebro Dövas Pensionärsförening    63                            

Direktanslutna medlemmar      9 

                        582 

 

Medlemskap 
Sveriges Dövas Pensionärsförbund/SDP/ är medlem hos: 

Sveriges Dövas Riksförbund/SDR/                                                

Svenska Dövidrottsförbundet/SDI/  

 

 

Rikstolktjänst 
Förbundet har tillgång till Rikstolktjänsten för förbundsstyrelsen när det gäller tolkning. 

 

Representation 



Sveriges Dövas Pensionärsförbunds representationer och medverkan för år 2012: 

Februari 

1 Stockholms Dövas Förenings Seniorboendes projektmöte 

20  Samrådsmöte med SDR 

Mars  

6 Stockholms Läns Pensionärsförenings årsmöte 

28  Möte med Kristina Ekholm, Allmänna Arvsfonden 

April 

12 Besök av Lennart Tjärnström, SDP: s valberedning 

Maj 

2  Dialogmöte i Stockholm 

25-27 Pensionärs kulturdagar i Jönköping 

30 Stockholms Dövas Förenings Seniorboende projektmöte 

Juni  

1 – 2 SDR:s förbundsmöte + 90 år i Örebro 

13  Gunilla Wallins avskedsfest hos Tyst teatern 

September 

6-8  Nordiskt äldremötet i Bergen, Norge 

15  Dövas dag i Stockholm 

19 Stockholms Dövas Förenings seniorboendes projektmöte 

21 Samrådsmöte med SDR 

Oktober 

1 Hässelby slott, letade lokal för stämman 2013  

17 Möte med Mogård Folkhögskola i Norrköping 

November 

7 Stockholms Dövas Förenings seminarium – Seniorboende i Skärholmen 

27  Möte med Curt Persson, PRO i Stockholm 

28 Möte på Garnisonen, Stockholm – Utredning om Tillsynsmyndigheten 

     

SDP:s representation för extern projekt 
En styrelsemedlem från SDP ingår i en arbetsgrupp för Stockholms Dövas Förenings 

Seniorboende projekt som finansierades av Allmänna Arvsfonden. 

Projektet handlade om en boendebyggnad om 24 lägenheter på Johannelund, Hässelby 

Villastad från BO-gruppen. Tyvärr skrinlades detta projektet pga. Få intresse från äldre döva. 

Däremot har ett annat seniorboende för plus 55 projekterats. Målet är att äldre döva personer 

kan bo i en teckenspråkig anpassad boendemiljö som kan byggas ute i landet. Detta är nu 

genomförd i Skärholmen och är inflyttningsklart i början av 2013.  

Information och andra frågor om seniorboendes projekt hänvisas till Stockholms Dövas 

Förening. 

 

Brukarråd för texttelefoni 
Post och telestyrelse, PTS, för Texttelefoni skickade ett par gånger inbjudningar till 
förbundet att komma till ett rådsmöte under våren och hösten 2012 men dessa har 
tyvärr utgått p.g.a. för få anmälda. 

 

 

 

 

 



Kulturdagar för pensionärer 

 

 

 
Detta år anordnades Pensionärsdagar i Jönköping av Vätterbygdens Dövas Förening och 

Pensionärsförening den 25-27 maj 2012. 44 pensionärer från hela landet deltog under de två 

soliga dagarna. Konferensen hölls till i föreningens vackra lokal, Vätterbygdens pärla, där 

förbundsstyrelsen avlade en rapport från förbundsarbetet under året och omtalade även att 

förbundet fyller 36 år i år. 

 

Utflykter företogs också till de två olika gårdar med historisk värde i närheten av Jönköping  

och kulturdagarna avslutades på en restaurang och arrangören avtackades av förbundet för de  

två verkligt intressanta dagar.  

 

 

Nordiskt äldremöte 
Förbundet deltog i ett Nordiskt äldremöte den 6-8 september i Bergen, Norge. Arrangören var 

Norges Dövas Förbund tillsammans med Norges Pensionärsutskott. 12 deltagare från de fem 

nordiska länder deltog.  

Där avlade varje land en rapport om äldrevård. och erfarenheter, idéer och förslag utbyttes 

mellan länderna.  

Av Islands deltagare utdelades ett program där nästa Nordiska Pensionärsträffen den 28 juli – 

3 augusti 2013 kommer att vara i Reykjavik. 

 

År 2015 står Norge i sin tur och då kommer Nordiska pensionärsträffen att vara på 

Hurtigrutten, vilket tycks bli populärt. Flera andra program togs upp från olika länder och 



detta kommer att delges alla våra medlemmar för eventuellt intresse att delta.  

 

 
 
Dövas Center 

Första dagen gjordes ett besök hos Dövas Center med närliggande seniorboende 

och dövkyrkan. På kvällen bjöds på en generalrepetition av ungdomar som framförde en pjäs 

om olika tolksituationer, och efteråt visades en film av en döv kille som spelade ”Mr Bean”, 

vilket var porträttlik både till utseende och beteende.  

  



 
Seniorboende 

 

Projekt-Friskvård för äldre döva 
I början av 2012 har SDP kommit ut med en ny projektidé för två år med titeln 
”Friskvård för äldre döva. Enligt den sista rapporten ”Valfrihet och Värdighet saknas hos 
äldre döva” kunde SDP konstatera att många äldre döva inte mår så bra. Därför är 
motion en viktig del för hälsan och det måste ske på teckenspråk. En ansökan har 
skickats till Allmänna Arvsfonden, AA. Handläggaren på AA har sedan kommit med en 
del frågor som SDP har kompletterat till ansökan. Den viktigaste frågan var att ha 
medverkande till projektet och hur projektet kan bli permanent efter att projekttiden är 
slut. Kontakt har tagits med SDI, Västanviks fhsk, Fellingsbro fhsk och Mogård fhsk. Alla 
är eniga att medverka i projektet . 
I december 2012 kom besked från AA om en träff med SDP och Mogård folkhögskola.  
Träffen blir den 23 januari 2013 och då hoppas SDP på ett positivt beslut. SDP räknar 
med att kunna påbörja projektet i början av våren 2013. En projektledare och 
medarbetare ska anställas för en tid på två år. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dövas dag 

 

 
 

 
 
På Dövas dag i Stockholm den 14 -16 september 2012 medverkade Karl-Erik och Christa 

med en utställning om förbundet den 15 september, vilket lockade många intresserade. 

Material har delats ut. 



Ca 900 personer deltog under denna helg. 

 

SDP:s arkivansvarig 
Förbundet som har sitt arkiv i Leksand kommer att flyttas till Arninge, utanför Stockholm, där 

även SDR kommer att förvara sina handlingar.  

 

Remiss 
SDP har skrivit ett remissvar om ”Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i 
socialtjänstens omsorg för äldre” SOSFS 2012:3 med tillägg om riksdagens beslut att 
teckenspråk ingår i språklagen’  
Socialstyrelsens svarade genom mailet enligt följande texter: 
”Så här står det i allmänna rådet under rubriken:  
Självbestämmande, delaktighet och individanpassning: ”  
”Samtal förs på ett språk som den äldre personen förstår och särskild hänsyn tas till 
betydelsen av att få uttrycka sig på sitt modersmål, om detta inte redan följer 
förvaltningslagen (1986:223) eller lagen (2009:724 = om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk).” 
”Vi valde att inte ta med någon hänvisning till bestämmelsen i 14§ språklagen som ni 
föreslog eftersom vi bedömde att bestämmelsen i 14 § språklagen snarast är att betrakta 
som en målbestämmelse som inte har en sådan grad av konkretion att den blir aktuell 
att lyfta fram i detta sammanhang (regeln konkretiseras istället genom särskilda regler 
på annat, se vidare i förarbetena till språklagen, prop. 2008/09:153 s. 42 och 49). 
Du finner de beslutande allmänna råden i sin helhet via denna länk: 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-3” 
Broschyrer över allmänna råden har SDP beställt och delat ut vid Vätterbygdens Dövas 
Pensionärsförenings kulturdagar under maj månad 2012 i Jönköping. Även ska dessa 
delas ut vid kommande förbundsstämma i maj 2013. 
 

Administration 
Förbundet saknar fortfarande ett eget kontor. På grund av de negativa ekonomiska 

förutsättningarna har arbetet utförts i hemmet hos styrelsen. SDP:s bokföring sköttes även i år 

av Sveriges Dövas Riksförbunds ekonomiska avdelning mot en kostnad.  

Förbundet har för första gången genomfört utskick av medlemskort liknande SDR till alla 

medlemmar. Vidare har även ett utskick i form av medlemsansökan gjorts och ett utskick till 

alla medlemmar som då hälsades välkomna till förbundet. Fortplanering av det hela pågår.  

 

Ekonomi 
SDP:s ekonomi är fortfarande liksom föregående verksamhetsår mycket svag. 

Verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen och SDR under året 2012 har varit mycket begränsat. 

Tack vare några fonder och generösa medlemmar har förbundet kunnat jobba ännu bättre, 

även om detta ej är nog tillfredställande. Mycket finns kvar att göra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-3


Slutord 
Sveriges Dövas Pensionärsförbund genomförde trots begränsat ekonomiska möjligheter 
att bevaka och uppfölja äldre döva inom vård och omsorg men också boendefrågor i en 
teckenspråkig miljö.  
Förbundet deltog i de viktiga konferenser som arrangerats av statliga myndigheter och 
vid ett äldre möte på nordisk plan som ordnats av Norges Döv Förbundets äldreutskott. 
Dessa var oerhört viktiga för förbundet att kunna delta i för utbyte av information samt 
dela ut vårt informationsmaterial. 
Förbundet riktar ett varmt tack till följande bidragsgivare för det viktiga 
verksamhetsåret: Socialstyrelsen, Sveriges Dövas Riksförbund, August Carlssons fond 
och övriga.  
Förbundet tackar speciellt till förbundets medlemmar och stödjande personer för 
medlemsavgiften.  
Till sist hoppas förbundet som tidigare deltog i referensgruppen för Stockholms Dövas 
Förenings projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden: ”Seniorboende för döva i 
Stockholm/Skärholmen blir genomfört år 2013.  
Till sist ett varmt tack till alla frivilliga, som ställde upp för förbundet.  

 

 

Stockholm i februari 2013 

 
 

    

 

 

 

 

Karl-Erik Karlsson                  Ingvar Edwall                                                         

Förbundsordförande                                      Vice förbundsordförande 

 

 

 

 

 

Christa Ekholm                  Maggie Sundström                                             

Ledamot                   Ledamot 

 

 

 

Thyra Lindström 

Ledamot 
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