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Unga Hörselskadades och Sveriges Dövas 

Ungdomsförbunds svar på promemorian ”Tolktjänst för 

vardagstolkning” Ds 2016:7. 
 

Vi har tillsammans med övriga organisationer som företräder tolkanvändare under flera år fört 

fram våra tankar kring hur tolktjänsten borde organiseras för att ge bäst förutsättningar för 

tolkanvändarna. Tidigare har vi ställt oss positiva till stora delar av Tolktjänstutredningens 

betänkande En samlad tolktjänst (SOU 2011:83), ett betänkande som den dåvarande regeringen 

till vår stora frustration valde att inte skicka ut på remiss. Istället står vi nu flera år senare inför ett 

förslag som vi anser vara helt otillräckligt. Det är upprörande att vi fått vänta flera år på ett nytt 

förslag där vår samlade expertis ignoreras och där våra önskemål helt förbises. Att inte ta 

bristerna i systemet på allvar och skapa hållbara och tillgängliga lösningar är oacceptabelt och 

inget mindre än en förolämpning mot landets alla tolkanvändare vars vardag återkommande 

hänger på tillgången till tolk. Vi ser inga andra alternativ än att helt skrota det aktuella förslaget 

och arbeta fram ett nytt som tar ett helhetsgrepp på alla de problem som finns och som sätter 

tolkanvändarnas behov och förutsättningar i centrum. 

 

Vår absoluta ståndpunkt är att det behövs ett statligt huvudmannaskap för tolktjänsten som 

samlar all vardagstolkning under ett tak. Vi ser återkommande problem med ojämlika 

bedömningar och olikfungerande rutiner runtom i Sverige. Ett statligt huvudmannaskap med 

tydlighet kring vilken instans som är ansvarig tror vi är det enda sättet att komma åt dessa 

problem. Vi ser också ett stort behov av att det skapas en administrativ ingång i systemet för 

tolkanvändare för att underlätta och skapa bättre översyn. Till vår stora förvåning finns inget av 

detta med i förslaget på ny tolktjänst för vardagstolkning som nu lagts fram av 

socialdepartementet. 
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Vi vänder oss också starkt emot att förslaget inte innehåller en konsekvensanalys för 

tolkanvändare. Utgångspunkten för att reformera tolktjänsten måste vara att göra den bättre för 

användarna. Att då inte analysera konsekvenserna av förändringarna utifrån det perspektivet är 

både oansvarigt och naivt och riskerar snarare att skapa ett system som försämrar för 

tolkanvändarna. 

 

Tillgång till tolk är avgörande för att döva och personer med hörselskada ska kunna vara delaktiga 

i samhället. En modern och användaranpassad tolktjänst är ett viktigt verktyg för att kunna göra 

det möjligt. Vår bedömning är att det som presenteras i DS 2016:7 är helt otillräckligt för att 

uppnå detta. 
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