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

 

 

Region Västernorrland har tagit del av och getts möjlighet att yttra sig över remiss; 

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 

personer med dövblindhet (SOU 2022:11) 

 

Region Västernorrland tillstyrker utredningens förslag och rekommendationer med 

följande synpunkter. 

 

Sammanfattning 

Utredningens förslag är i linje med utvecklingen mot god och nära vård. Det gäller 

särskilt krav på samordning och möjlighet att införa valfrihetssystem.  

 

Det är också välkommet att utredningen föreslår lösningar på kända problem med 

gränsdragning. Det kan förväntas underlätta för alla parter. 

 

Samtidigt finns det kvar oklarheter kring prioriteringar och statsanslag. 

 

7.2 Förslag om en ny lag och allmänt om lagen 

Region Västernorrland tillstyrker att tolktjänst regleras i en egen lag. 

 

Det förefaller inte finnas några starka skäl för att tolktjänst ska regleras i hälso- och 

sjukvårdslagen. Som särskilt värdefullt framstår att en egen lag undanröjer oklarhet kring 

om andra regler för hälso- och sjukvård också gäller för tolktjänst. 

 

7.4 Tolktjänst för vardagstolkning 

Region Västernorrland tillstyrker föreslagna förändringar och klargöranden på de punkter 

där oklarheter i begreppet vardagstolkning hittills har skapat störst problem. 

 

Även om begreppet vardagstolkning fortsatt kommer att bli föremål för tolkning, är det 

en fördel att begreppet renodlas gentemot arbetsliv och myndighetsärenden. 
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7.4.2 Viss ledsagning ska ingå i tolktjänst 

Region Västernorrland tillstyrker att viss ledsagning ska ingå i regionens ansvar för 

tolktjänst. 

 

I och med att begreppet viss ledsagning definieras i utredningen blir det lättare att göra 

gränsdragningar. 

 

7.4.3 Prioriteringar får göras utifrån nytta och behov 

Region Västernorrland tillstyrker att det fastslås i lag att regionens tolktjänst ska kunna 

göra prioriteringar. 

 

Det är dock oklart om detta om bara omfattar prioritering mellan 

vardagstolkningsärenden eller om det också gäller mellan vardagstolkningsärenden och 

uppdrag som utförs åt andra huvudmän, såsom myndighetsärenden. I en mindre region 

kommer sådana externa uppdrag att vara en stor del av det totala antalet uppdrag även 

efter att gränsdragningen har ändrats. 

 

7.5 Samordning av övrig tolktjänst  

Region Västernorrland tillstyrker att region ska hjälpa personerna att få sina övriga behov 

av tolktjänst tillgodosedda genom att samråda med den aktör som bekostar tolkning, samt 

att region ska ha möjlighet att erbjuda tjänst som bekostas av andra. 

 

Förslaget är baserat på slutsatser från tidigare utredningar och är samtidigt i enlighet med 

principerna för god och nära vård. 

 

7.6.1 Särskilda skyldigheter i fråga om barn 

Region Västernorrland tillstyrker att tolktjänst särskilt ska beakta barns bästa. 

 

Det görs redan i dagsläget, men det är en fördel att det också skrivs in i en ny lag. 

 

7.8 Regionen ska få möjlighet att inrätta valfrihetssystem för tolktjänster 

Region Västernorrland tillstyrker att region ska ha möjlighet att besluta om 

valfrihetssystem för tolktjänster och att region då ska använda sig av lagen om 

valfrihetssystem. 

 

Det kan påpekas att den största nyttan med valfrihetssystem ligger i att öka 

tillgängligheten. Eftersom en omställning till valfrihetssystem kommer att kosta, och 

tillgängligheten redan är hög, saknas det i Region Västernorrland starka skäl att använda 

sig av den möjligheten. 
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7.12 Statsbidraget till regionerna ska räknas upp 

Region Västernorrland tillstyrker att statsbidraget skrivs upp, enligt utredarens förslag.  

 

Region Västernorrland gör samtidigt bedömningen att 2028 är sent. Senaste år för 

uppföljning av modellen för statsbidrag bör tidigareläggas. 

 

 

 

REGION VÄSTERNORRLAND 
 
 
 
Glenn Nordlund 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 Åsa Bellander 

 Regiondirektör 
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