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Tolktjänst
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Hur kan ni arbeta för att tolktjänsten för döva, hörselskadade, 
vuxendöva och personer med dövblindhet ska bli likvärdig i 
hela landet? 

Det behövs en ny utredning om tolktjänst eftersom nuvarande 
system inte är fullgott. För V är det självklart att tillgången till tolk 
ska vara jämlik över landet. Tolktjänst ökar möjligheterna till delak-
tighet och inflytande i samhället genom att den bidrar till ömsesi-
dig kommunikation, information och erfarenhetsutbyte. Tillgången 
till en välfungerande tolktjänst är både en språkpolitisk och funk-
tionshinderspolitisk fråga samt en fråga om mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet
Målsättningen ska vara att tolktjänsten blir likvärdig i hela landet. 
Det är frustrerande att det finns en bristande likvärdighet över 
landet. Det finns intresse för mer samarbete mellan de olika lands-
tingen. Vi vill driva på samarbetet inom Sveriges kommuner och 
landsting så att skillnaderna minskar.

Socialdemokraterna

Tillgången till tolktjänster är en mycket viktig fråga som är starkt ko-
pplad till tillgänglighet. Vi ville bl.a. att kommunikativ tillgänglighet, 
och däribland tillgång till tolkar, skulle tydliggöras i propositionen 
om lagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminer-
ing. Regeringen har tillsatt en utredning som nu pågår som tittar på 
just samordning av tolktjänsten, som ska utgå från tolkanvändarnas 
perspektiv. Regeringen har även under mandatperioden gjort en  
budgetsatsning på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet.

Miljöpartiet
Självklart ska det inte bero på vart du bor i Sverige. Vi Sver-
igedemokrater arbetar för nationella riktlinjer så att det blir likvär-
digt var än du bor.

Sverigedemokraterna

Det är viktigt att arbeta för att alla ska ha tillgång till jämlik vård 
och att klyftorna minskar. På många håll råder stor brist på teck-
enspråkstolkar. Det finns ett behov av att skapa bättre samordning 
för en mer jämlik tillgång till tolktjänst.

Centerpartiet

Vad gäller tolkfrågan menar vi att eftersom det finns behov av att 
samordna och effektivisera både språktolkning och teckenspråks-
tolkning skulle staten kunna ta ansvar för att kvalificerad tolktjänst 
finns tillgänglig på lika villkor oavsett var i landet man bor. Detta 
underlättas av teknikutvecklingen, där bildtelefoni redan i dag 
medger möjligheter till tolkning även om tolken inte är geografiskt 
närvarande.

Kristdemokraterna
Nuvarande lagstiftning är tydlig med att arbetslivstolkning är ett 
ansvar för samtliga arbetsgivare. Därtill ska landsting/regioner er-
bjuda viss tolkning inom ramen för vardagstolkningen. Frågan om 
ett eventuellt samlat statligt huvudmannaskap för hela tolktjän-
sten kräver ett noga genomarbetat och väl förberett förslag. Dessa 
förberedelser och underlag saknas för närvarande. Därtill är det 
helt centralt att kvaliteten och tillgängligheten av tolktjänst kon-
tinuerligt följs upp och utvärderas.

Moderaterna

Vi vill att ansvaret för tolktjänster samlas, det ska inte vara olika 
beroende på var man bor, och det borde vara en ingång oavsett 
vilken situation man behöver tolkning för. Det är pinsamt att flera 
regeringar trots flera utredningar inte lyckats lösa detta.

Liberalerna

valet


