
 KF 237       29 OKT 2012 
 

 

 
 

Nr 237. Motion av Ilona Szatmari 
Waldau m fl (alla V) om att erbju-
da boendealternativ på dövas vill-
kor i teckenspråkig miljö 
KSN-2011-0527 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet. 
 
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zet-
terberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gard-
fjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån 
för att kommunfullmäktige ska besluta 
 
att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda hur 
Uppsala kommun kan ta sitt ansvar för äldre 
döva och erbjuda boendealternativ och 
hemtjänst på dövas villkor i teckenspråksmiljö, 
samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
 
Uppsala den 13 juni 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, 
Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan, 
Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna 
(C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter 
Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V). 
 
 
 

 
Ärendet 
I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl 
(alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås 
kommunfullmäktige besluta  
 
att Uppsala kommun ska ta sitt ansvar för äldre 
döva och erbjuda boendealternativ på dövas 
villkor i teckenspråksmiljö 
 
att boendet är anpassat till visuell kommu-
nikation och har tekniska hjälpmedel 
 
att arbeta för en högre standard inom äldre-
vården där personal får teckenspråksutbildning 
 
att äldreomsorgen är förpliktigad att göra kon-
tinuerliga uppföljningar av kvalitén på äldre-
omsorgen för döva 
 
att erbjuda hemtjänst med teckenspråkig 
personal, samt 
 
att Uppsala kommuns hemsida ska vara till-
gänglig för döva,  
 
Motionen återges i bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till äldrenämnden 
(bilaga 2). Nämnden instämmer i att sam-
arbetsformer behöver skapas med berörda lo-
kala föreningar för att förbättra äldreomsorgen 
för döva för att erbjuda gruppen döva äldre en 
värdig omsorg på lika villkor och med samma 
valmöjligheter som andra. Vidare uttrycker 
nämnden i sitt svar att det finns ett fåtal döva 
personer på kommunens äldreboenden och att 
dessa i allmänhet förvärvat hörselnedsätt-
ningen sent i livet, vilket innebär att dessa inte 
behärskar teckenspråk. I dagsläget finns en 
person som efterfrågar vård och omsorgs-
boende med inriktning mot döva. 
 
Nämnden anger också i sitt svar att alla kon-
trakterade producenter enligt lag är skyldiga att 
erbjuda stöd och tekniska hjälpmedel för att 
möta den enskildes behov, men att de 
konstaterar att det finns ett behov av ökade 
kunskaper hos medarbetare om hörhjälpmedel 
för att kunna bistå äldre med behov av detta.  
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Nämnden ser en möjlighet att tillsammans med 
berörda föreningar göra en kartläggning för att 
på detta sätt kunna belysa behovet som finns. 
Nämnden avser också att ta upp en dialog med 
kontrakterade utförare för att undersöka 
möjligheten att inom ramen för gällande avtal 
underlätta för personer med grav hörselned-
sättning. Genom kartläggning och dialog med 
utförarna kring problemets omfattning och 
efterfrågat behov, anser nämnden att adekvat 
stöd och hjälp kan erbjudas.  
 
Reservation har avgivits av (S), (MP) och (V).  
 
Föredragning 
Att personer med hörselnedsättning kan delta 
på samma villkor i samhället som personer 
utan hörselnedsättning är en grundläggande 
rättighet. Motionärens förslag om att kom-
munen ska erbjuda boendemiljö på dövas vill-
kor, samt vara anpassade till visuell kom-
munikation och ha tekniska hjälpmedel är en 
fråga som äldrenämnden är medveten om.  
 
De flesta äldre har fått sin hörselnedsättning 
sent i livet varför dessa inte kan teckenspråk 
utan har behov av andra hjälpmedel för sin 
dagliga tillvaro. Det finns redan idag en laglig 
skyldighet att alla utförare ska erbjuda hjälp-
medel för att möta den individuella personens 
behov av stöd. Äldrenämnden framhåller att 
kunskapen hos medarbetare kring hör-
hjälpmedel behöver öka. Det är därför önskvärt 
att nämnden aktualiserar frågan till sina res-
pektive utförare. Utifrån det faktum att det 
idag finns en person som efterfrågar vård- och 
omsorgsboende med inriktning för döva gör att 
det inte kan ses som befogat med tecken-
språksutbildning på generell nivå i varken 
vårdboenden eller hemtjänst, men utbildning 
bör uppmuntras om behov eller önskemålen 
ökar.  
 
Motionärernas förslag om att göra konti-
nuerliga uppföljningar av äldreomsorgen för 
döva bör ses i ett större perspektiv där olika 
typer av funktionsnedsättning kan behöva 
belysas eftersom personer med funktions-
nedsättning i olika undersökningar ofta skattar 
sin hälsa som lägre än personer utan funk-
tionsnedsättning.  När man blir äldre uppstår 

funktionsbegränsningar ofta som en del i ett 
normalt åldrande, det handlar ofta om be-
gränsningar i den fysiska funktionsförmågan, 
men även andra typer av begränsningar, så 
som nedsatt syn eller hörsel.  
 
I folkhälsosammanhang talas om proportionell 
universalism, vilket innebär att åtgärderna bör 
vara universella, men bör anpassas i om-
fattning och utformning till dem som har störst 
behov av hjälp och stöd. På detta sätt kan goda 
förutsättningar för en mer likvärdig hälsa ska-
pas. I detta sammanhang är det därför viktigt 
att undersöka hur olika gruppers behov kan se 
ut. Nämnden ser en möjlighet att tillsammans 
med föreningar göra en kartläggning av 
berörda gruppers behov. Det kan då vara vik-
tigt att ta hänsyn till även andra grupper som 
kan ha behov av stöd och hjälp utifrån mot 
bakgrund av eventuell funktionsbegränsning.  
 
Motionärernas förslag om att Uppsala kom-
muns hemsida ska vara tillgänglig för döva kan 
redan anses uppfylld genom att en hemsida 
framförallt består av text att läsa. Det kan 
tilläggas att Uppsala kommuns hemsida är 
anpassad för att möta även personer med 
synnedsättning genom att den är tillgänglig i 
form av ljudfiler och anpassad textstorlek.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det 
redan finns en medvetenhet kring de förslag 
som motionärerna lyfter och att kommunen 
arbetar med frågan om att säkra likvärdiga 
villkor för gruppen med hörselnedsättning eller 
döva.  
 
 
 
 














