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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Samuel Godrén, 
Sverigedemokraterna – Landstingets kost-
nader för tolktjänster 
I en interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, ställs frågan: 

- Återbetalar staten en del av dessa kostnader? I så fall hur mycket? 

- Hur får verksamheten täckning för sina kostnader inom detta område, finns det i 

verksamhetens driftbudget eller på annat sätt? 

 

Landstingets målsättning är att information om hälso- och sjukvård, tandvård och 

demokratiska rättigheter ska vara tillgänglig för alla. Personer med funktionsned-

sättning och personer med ursprung i andra länder ska på ett enkelt sätt kunna ta 

del av informationen från Landstinget. Kravet på att Landstinget ska göra in-

formation tillgänglig för alla anges bland annat i FN:s standardregler, Hälso- och 

sjukvårdslagen och Landstingens handikappolitiska program. 

 

Tolkverksamheten inom Landstinget erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda 

och hörselskadade som bor eller vistas i länet. Vid behov av språktolk används 

kommunens tolk- och översättarservice som förmedling.  

Statsbidrag 
Staten ersätter via Migrationsverket landstingen för bland annat tolkkostnader för 

asylsökande genom en schablonersättning som är baserad på hur många asylsö-

kande som finns i länet. Denna ersättning ska täcka kostnader för sjukvård för 

asylsökande. Denna schablonersättning uppgick 2013 till ca 19 miljoner kronor.  

 

Schablonersättningen som ges för barn är 3 555 kronor för barn till och med arton 

år. För vuxna ges schablonersättning med 4 210 kronor för personer från och med 

nitton år till och med sextio år och med 5 350 kronor  

för personer som är sextioett år eller äldre. 

 

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med vård 

som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen. Förordning 

(2012:840). 

 

Staten ersätter inte kostnader som uppkommer för tolkbehov för de personer som 

är skrivna i länet. 
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Verksamheternas kostnadstäckning för tolkkostnader 
Inom primärvården ersätts verksamheten månadsvis för kostnader avseende tolk. I 

den del av specialistvården som ersätts via DRG i vårt ersättningssystem särredo-

visas och ersätts också dessa kostnader. För anslagsfinansierad verksamhet ingår 

detta i ramanslaget. Inom regionvården och vård enligt SKL överenskommelse 

om utomlänsvård, det så kallade riksavtalet ingår tolkkostnader i det DRG-

baserade priset. 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 


