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Yttrande - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet (SOU 2022:11) 

Region Kalmar län (regionen) ställer sig i huvudsak positiv till utredningens 

förslag till handlingsplan. Nedan följer yttrande avseende utvalda specifika 

förslag: 

7.2 Förslag om en ny lag om tolktjänst 

Regionen tillstyrker att en ny lag om tolktjänst för döva, hörsel-skadade och 

personer med dövblindhet ska ersätta nuvarande reglering i hälso- och 

sjukvårdslagen och delar i stort utredningens bedömning om skälen till detta.  

7.4 Tolktjänst för vardagstolkning 

Regionen tillstyrker förslaget och välkomnar förtydligandet av begreppet 

vardagstolkning.  

7.4.3 Prioriteringar får göras utifrån nytta och behov 

Även om resursen anpassas efter regionens skyldigheter och användarnas 

behov kan, precis som utredningen konstaterar, samtidighetskonflikter eller 

temporär resursbrist uppstå. Regionen tillstyrker utredningens förslag om att 

prioritering då måste baseras på behov och ske efter samma kriterier i hela 

landet.  

7.5 Samordning av övrig tolktjänst för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet 

Regionen tillstyrker utredningens förslag om regionalt samordningsansvar. 

7.12 Statsbidraget till regionerna ska räknas upp 

Regionen bedömer att den föreslagna uppskrivningen av statsbidraget 

sannolikt är adekvat, men vill samtidigt betona behovet av uppföljning då 

konsekvenser av genomförandet av utredningens förslag inte i alla delar är 

förutsägbara.  

8.2 En ny insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet 

Regionen tillstyrker utredningens förslag att det allmännas stöd till tolk i 

arbetslivet ska samlas hos Arbetsförmedlingen inom ramen för en särskild 
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insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med 

dövblindhet. Förändringen innebär ett viktigt förtydligande av begreppet 

vardagstolkning.  

9.3 Översyn om ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna 

Regionen välkomnar föreslagen översyn med målbild att staten bättre kan 

säkra jämlik tillgång till utbildning för målgruppen.  

14.2 En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor ska inrättas 

En nationell funktion för samordning utan utföraransvar bedöms kunna vara 

stöd för regioner och andra aktörer på området.  
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