
 Stockholm den 23 november 2018 
  
 Till Tolkcentralen Stockholms Län 
        Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
        Hälso- och sjukvårdslandstingsråd 

Begränsad möjlighet till delaktighet! 

 

Intresseorganisationerna mottog den 19 november en skrivelse från Tolkcentralen med information 

att tolkcentralen kommer att prioritera bort en del tolkuppdrag fram till årsskiftet av ekonomiska 

skäl. 

 

Vi organisationerna reagerar kraftigt på det beskedet då det begränsar våra medlemmars möjlighet 

till ett likvärdigt vardagsliv som alla andra medborgare inom Stockholms Län. 

 

Utdrag från Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
8 kap. Ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård 

1 § Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom landstinget.  

Detsamma gäller i fråga om den som är kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande vistas 

inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god hälsa hos befolkningen. 

 

7 §   Landstinget ska erbjuda dem som avses i 1 §  

   1. habilitering och rehabilitering, 

   2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och 

   3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. 
 

Enligt lagen ska landstinget erbjuda tolktjänst till våra målgrupper och vi organisationerna har 

ständigt påpekat att tolkcentralen och landstinget skall se över budgeten och se till att det skall 

motsvara behovet. 

Vardagstolkning är för vår målgrupp en rättighet att kunna delta i olika vardagsaktiviteter och det är 

även oftast den enda möjligheten att bryta isoleringen i deras vardagsliv.  

Vi anser att Tolkcentralen i detta fall inte agerat korrekt utifrån sin beräknade prognos som visar en 

ökning av beställda uppdrag. Det är även anmärkningsvärt att Tolkcentralen i detta fall inte äskar 

medel från HSF och landstinget för att tillgodose behovet!  

Istället går man ut med ett meddelande att man kommer att neka våra medlemmar tolk fram till 

årsskiftet. 

Vi har tre krav; 

1. Att HSF tillsätter mer medel till tolkcentralen för år 2018. 

2. Att HSF och tolkcentralen ser över budgeten för kommande åren så att det motsvarar behovet. 

3. Att vi har ett möte snarast för dialog kring den uppkomna situationen. 

 

Inskickat av; 

Stockholms Dövas Förening, 

Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholms och Gotlands län,   

Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, 

DHB Östra, en förening för familjer med döva/hörselskadade barn eller barn med språkstörning,  

FHDBF, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Föräldrar,  

Stockholms Dövas Ungdomsråd, 

Unga Hörselskadade i Stockholm och Gotland 

 


