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Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Pensionärsförbund 
yrkar att staten ska inrätta minst en nationell samordnare med 
döv- och teckenspråkskompetens så att äldre döva kan få rätt hjälp 
där de bor. Hur ser ni på SDR:s och SDP:s yrkande?

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att regionala vägledare samt 
nationella samordnare för döva, äldre och dövblinda införs. Detta 
innebär således att Vänsterpartiet instämmer i yrkandet.

Vänsterpartiet
Vi är positiva till äldrevägledare som resurs för äldre döva och som 
finns i exempelvis Göteborg och Malmö. Genom ökad samverkan 
kan sådan verksamhet även erbjudas i mindre kommuner. Möjligen 
kan man pröva någon form av nationell samordning för att stödet 
inom äldreomsorgen ska öka.

Socialdemokraterna

Vi vet att på vissa håll i landet finns det regionala vägledare som ett 
sätt att samordna mellan mindre kommuner och säkerställa att det 
finns kompetens. Det tycker vi är intressanta lösningar. Att kunna 
göra sig förstådd på sitt boende och i kontakten med hemtjänsten 
är en viktig faktor för att kunna känna sig trygg och vi vill att fler 
äldreboenden för teckenspråkiga inrättas. Vi har ännu inte tagit 
ställning till förslaget om en nationell samordnare dock.

Miljöpartiet
Detta låter mycket bra och det ställer vi oss positiva till.

Sverigedemokraterna

Vi tror inte på statliga samordnare. Vi tycker att den äldre ska ha 
rätt att själv välja boende. Att äldre ska få samma möjlighet till god 
vård som yngre är självklart. På samma sätt ska äldre få samma 
möjligheter att välja till och välja bort de som utför vården. Vi vill 
att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom skolan och 
barnomsorgen. När du blir gammal ska du ha samma rätt att själv 
bestämma över din välfärd som när du var yngre.

Centerpartiet

Funktionen som äldrevägledare fyller är viktig. En nationell samord-
nare skulle kunna vara ett bra initiativ, men vi tror att det behövs 
lösningar närmre den äldre. En digital nationell samordnare be-
höver finnas. Vi tror att ny teknik där t.ex. tal översätts till skrift di-
rekt i telefonen är något som kommer alltmer och kan underlätta 
kontakten mellan döva och hörande som inte kan teckenspråk. För 
vissa äldre kan det vara att föredra. Äldre är ingen homogen grupp, 
vissa behöver mer stöd, andra värdesätter självständigheten högt.

Kristdemokraterna
Vi har för närvarande inget sådant förslag. Vi är emellertid beredda 
att se över förslaget noggrant. Det är viktigt att se till så att stöd av 
döv- och teckenspråkskompetens för äldre inte ska vara beroende 
av var i landet man bor.

Moderaterna

Vi arbetar i många kommuner för att införa en lokal äldreombuds-
man. I många fall kanske den lokala äldreombudsmannen skulle in-
nebära ett minst lika bra stöd? Det kan bero på vad som är mest 
angeläget i det enskilda fallet, god kunskap om den lokala äldreom-
sorgen eller god kunskap om dövas villkor. En äldrevägledare med 
dövkompetens kanske skulle skötas bäst av en oberoende organisa-
tion som t.ex. SDR eller SDP? Man skulle kunna tänka sig ett utökat 
offentligt stöd för att sköta en sån funktion.
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