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Skrota förslaget om Tolktjänst för vardagstolkning! 

 
Socialdepartementets förslag om Socialdepartementets förslag om Socialdepartementets förslag om Socialdepartementets förslag om Tolktjänst för vardagstolkning, Tolktjänst för vardagstolkning, Tolktjänst för vardagstolkning, Tolktjänst för vardagstolkning, DS 2016:7, är en DS 2016:7, är en DS 2016:7, är en DS 2016:7, är en 

förolämpningförolämpningförolämpningförolämpning    mot landets alla tolkanvändare. Förslaget mot landets alla tolkanvändare. Förslaget mot landets alla tolkanvändare. Förslaget mot landets alla tolkanvändare. Förslaget saknar helt saknar helt saknar helt saknar helt 

konsekvensanalkonsekvensanalkonsekvensanalkonsekvensanalys om hur användarna påverkasys om hur användarna påverkasys om hur användarna påverkasys om hur användarna påverkas    och riskerar att kraftigt och riskerar att kraftigt och riskerar att kraftigt och riskerar att kraftigt 

försämra tolkanvändaförsämra tolkanvändaförsämra tolkanvändaförsämra tolkanvändarnas möjligheter att anrnas möjligheter att anrnas möjligheter att anrnas möjligheter att använda tolkservice. Förslaget måstevända tolkservice. Förslaget måstevända tolkservice. Förslaget måstevända tolkservice. Förslaget måste    

skrotas skrotas skrotas skrotas och och och och tolktjänsten tolktjänsten tolktjänsten tolktjänsten samlas under ett statligt huvudmannaskapsamlas under ett statligt huvudmannaskapsamlas under ett statligt huvudmannaskapsamlas under ett statligt huvudmannaskap, , , , anser anser anser anser HRF HRF HRF HRF 

och SDR och SDR och SDR och SDR som representerar som representerar som representerar som representerar döva ochdöva ochdöva ochdöva och    hörselskadade hörselskadade hörselskadade hörselskadade tolkanvändaretolkanvändaretolkanvändaretolkanvändare....        

Vi är mycket besvikna på både nuvarande och förra regeringens oförmåga och ovilja 

att hantera tolktjänsten. Samtliga intresseorganisationer som berörs av tolkservice 

ställde sig bakom väsentliga delar i Tolktjänstutredningens betänkande En samlad 

tolktjänst, SOU 2011:83. Den dåvarande regeringen valde att inte skicka betänkandet 

på remiss med motiveringen att de ekonomiska beräkningarna inte var 

tillfredsställande. Med detta betänkande som underlag har förslaget om Tolktjänst i 
vardagstolkning ”beretts inom regeringskansliet” i över fyra år!  

Vi vill se ett statligt samlat huvudmannaskap för hela tolktjänsten. I förslaget 

konstateras att det inte finns förutsättningar för ett samlat huvudmannaskap. Några 

ekonomiska beräkningar om fördelar respektive nackdelar med ett samlat 

huvudmannaskap har inte redovisats av vare sig Statskontoret, Socialdepartementet 

eller den interdepartementala arbetsgrupp inom regeringskansliet som i olika 

omgångar under drygt fyra år haft ansvar för att utreda frågan. För att få svar på vad 

tolktjänsten faktiskt kostar har både vi organisationer och Tolktjänstutredningen 

föreslagit försöksverksamhet av tolktjänst utan behovsprövning i en begränsad region 

eller inom ett specifikt samhällsområde.  

Socialdepartementets förslag om Tolktjänst för vardagstolkning, DS 2016:7, 

konserverar ett system med ett dyrt, administrativt tungt och splittrat 

huvudmannaskap, ett system där det blir dyrare för arbetsgivare att både anställa och 

befordra tolkanvändare, ett system som sätter hinder för tolkanvändare att vara aktiva 

i demokratiska processer och ta politiska förtroendeuppdrag, ett system som helt 

saknar både användar- och helhetsperspektiv. Förslaget riskerar dessutom att kraftigt 

försämra tolkanvändares möjligheter att använda tolkservice jämfört med idag. Trots 
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att vi under åren frågan beretts inom regeringskansliet bidragit med mycket 

kompetens och underlag har man i förslaget tagit inte hänsyn till detta.  

Vi kan inte acceptera att bli överkörda i en fråga som är helt avgörande för döva och 

hörselskadades möjligheter att försörja sig själva och leva ett liv på lika villkor. Med 

respekt för våra behov insisterar vi på att förslaget skrotas! Vi förväntar oss ett noga 

genomtänkt förslag som leder till en hållbar tolktjänst med ett helhetsperspektiv. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

 

    

 

Jan-Peter Strömgren  Hanna Sejlitz   

Förbundsordförande  Förbundsordförande  
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