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Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 

tolktjänsten för döva, hörselskadade och 

personer med dövblindhet (SOU 2022:11) 

Region Dalarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen 

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11). 

Sammanfattningsvis kan framhållas att Region Dalarna anser det vara 

positivt att det gjorts en utredning för att reglera och förtydliga de 

otydligheter som finns idag inom förevarande område. Region Dalarna 

anser dock att utredningen inte är tillräckligt underbyggd samt att det finns 

vissa otydligheter. 

7.12 Statsbidraget ska räknas upp  

Att statsbidraget ska räknas upp betraktas som positivt då statsbidraget inte 

har räknats upp på många år och då bidraget idag endast kompenserar för 

30 % av regionens kostnader kring tolktjänst. Med ökat bidrag kan 

tolktjänsten svara mot det behov som finns i större utsträckning än vad som 

kan göras idag.   

7.4.2 Viss ledsagning ska ingå i tolktjänst för personer med 

dövblindhet 

Detta är ett välkommet tillägg då det idag finns viss 

gränsdragningsproblematik i detta område. Region Dalarna anser dock att 

ansvaret för, och omfattningen av vad detta innebär, är mycket otydligt 

beskrivet i remissen. 

7.8 Regionen ska få möjlighet att inrätta valfrihetssystem för 

tolktjänster 

Region Dalarna ser positivt på möjligheten att regionen ges möjlighet att 

inrätta valfrihetssystem för tolktjänster.  

8.2.1 Arbetsförmedlingen ska ansvara för finansieringen av det 

allmännas tolkstöd i arbetslivet 

Region Dalarna anser att det är positivt att finansieringen av det allmännas 

tolkstöd i arbetslivet framhålls och att ansvaret blir tydligare. Region Dalarna 

ser dock att det kan innebära en utmaning i form av minskad arbetsvariation 



Borlänge 
 

YTTRANDE 2 (2) 

Hälso-och sjukvårdsnämnden 
Datum 

2022-09-08 

 

 

Diarienummer 

2022/2341 

 

 

 

 

 

för regionens tolkar som i och med detta även kan komma att förlora 

kompetens i området. 
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