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Hur vill ni underlätta för döva personer, både nyanlända och 
uppväxta i Sverige, att få in foten på arbetsmarknaden?
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Vi vill tillsätta en ny statlig utredning om tolktjänst. Dagens system 
präglas av stora brister vilket påverkar tolkanvändares möjligheter 
till arbete negativt. Vi vill även modernisera lönestöden. Taket bör 
höjas och stöden bör anpassas efter individens behov. Vi vill också 
förbättra Arbetsförmedlingens arbete med målgruppen och att de 
ska ha hela ansvaret för handläggning av arbetshjälpmedel och ha 
fler specialiserade handläggare. Och så vill vi stärka skyddet mot 
diskriminering.

Vänsterpartiet
Regeringen har i år satsat 15 mkr för att öka möjligheterna till tolk-
tjänst i arbetslivet. Det fixar inte allt, det vet vi. Men det är en början 
att bygga vidare på. Vi vill också att fler personer med funktions-
nedsättning ska få stöd att komma in på arbetsmarknaden. Där-
för har vi gjort förenklingar när det gäller subventionerade anställ-
ningar. Regeringen har också höjt lönebidraget, vilket är viktigt för 
att skapa förutsättningar för fler personer att etablera sig på arbets-
marknaden.

Socialdemokraterna

Den tolkning som krävs för att en döv person ska kunna utföra sitt 
jobb ska bekostas av staten, inte arbetsgivaren. Den ordning som 
råder i dag skapar stor risk för diskriminering i arbetslivet. Vi är posi-
tiva till modellen med så kallade ”Etableringsjobb”  som fack och ar-
betsgivare kommit överens om. Etableringsjobben ska löpa på två 
år, vara på heltid och normalt leda till tillsvidareanställning. Lönen 
ska vara i nivå med de lägsta nivåerna i kollektivavtalen. Och jobbet 
ska innehålla utbildning på betald arbetstid.

Miljöpartiet
Människor med funktionsnedsättning, tex dövhet, där anser vi att 
det är motiverat med lönestöd. Vi vill därav inte förändra dagens 
system på något vis. Subventionerade anställningar är således ett 
bra sätt att få hjälp in på arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna

Vi delar Sveriges Dövas Riksförbunds uppfattning. Det kan inte vara 
den enskilda arbetsgivaren som ska stå för kostnaden. Många har i 
dag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, inte minst unga och 
nyanlända. Vi vill därför att alla ska slippa arbetsgivaravgift under 
de två första åren på arbetsmarknaden.

Centerpartiet

Kostnaderna för exempelvis tolkning ska inte leda till att arbetsgivare 
tvekar att anställa personer i behov av hjälpmedel. Offentliga ar-
betsgivare ska vara föredömen med anpassade arbetsplatser. Det är 
också viktigt att stödformer finns, t.ex. trygghetsanställningar, för 
att skapa varaktiga möjligheter till arbete. Vi vill reformera Arbets-
förmedlingen. Vi vill ha en mer individuell matchning som utgår från 
god kunskap om den arbetssökandes förmåga.

Kristdemokraterna
Fler arbetsgivare, i synnerhet offentliga, behöver ta tillvara på den 
kompetens och de erfarenheter som döva personer har. Att match-
as till rätt arbetsplats, där ens kompetens kommer till sin rätt, är 
kanske särskilt viktigt för den som har en funktionsnedsättning. 
Samtidigt måste det finnas ändamålsenliga stöd för den som an-
ställer. Vi vill att lönestöden för personer med en funktionsned-
sättning förenklas.

Moderaterna

I dag finns en djungel av olika stöd som syftar till att undanröja hin-
der för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Vi vill ha 
färre men mer flexibla stöd. Vi vill lägga ner Arbetsförmedlingen 
och ersätta den med en myndighet som ska fokusera på dem som 
har allra svårast att få arbete. Det är inte rimligt att en enskild ar-
betsgivare ska stå för tolkkostnader. Reglerna för tolktjänst i arbets-
livet behöver ses över så att tolkkostnader inte blir ett hinder för att 
tolkanvändare ska få jobb.

Liberalerna


