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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2004:12 av Gunilla Thorsson m. fl. (fp) om ett
regionalt resursteam för döva
Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg

Ärendet
Motionärerna föreslår inrättande av ett dövteam i Stockholms län.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde 25 maj 2004 behandlades
ett ärende om insatser för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade (LS 0307-2208). Förslag lämnades om inrättande av ett länsövergripande resursteam för råd och stöd till döva och hörselskadade personer.
Teamet skulle även kunna ge råd och stöd till personal som i olika sammanhang möter döva och som saknar kunskap om deras speciella situation och
behov. För dövblinda inrättades ett motsvarande team år 2003.
I budgeten för 2005 avsattes medel för ett regionalt resursteam enligt beskrivning i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Beställare Vård har träffat avtal
med Hand ikapp & Habilitering om nämnda verksamhet fr o m 1 juli 2005 och
resursteamet beräknas vara i full drift vid årsskiftet 2005/2006. Teamet är
lokaliserat till Norrtull där dövblindteamet finns sedan tidigare.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2005-04-28
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 oktober 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2005.

M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”Det är bra att ett länsövergripande resursteam för råd och stöd till döva och
hörselskadade personer inrättas. Enligt planerna ska teamet vara i full drift
vid årsskiftet 2005/2006. Motionen om att inrätta en regionalt dövteam har
således lett till ett positivt resultat.”

Ärendet och dess beredning
Gunilla Thorsson m.fl. (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 9 mars 2004
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att inrätta
ett dövteam i Stockholms län.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 17 maj 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen att avge yttrande enligt
direktörens synpunkter i tjänsteutlåtandet.
M-, fp och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att
bifalla motionen.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 april 2005 bifogas (bilaga).
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Bilagor
Motionen
Enligt undersökningar har döva sämre fysisk och psykisk hälsa än hörande.
I Stockholms län finns cirka 2000 döva. Gruppen döva är större i Stockholm
än i övriga delar av landet. Döva tenderar att flytta till stora städer där det
finns andra döva. Många döva som flyttar till Stockholm har dock brister i
sitt sociala nätverk.
De döva har två språk; teckenspråk och svenska. Många döva har svårigheter att ta till sig svenska språket i skriftlig form. Därmed följer svårigheter
att ta del av information i samhället. Kommunikationsproblem uppstår ofta i
kontakter med organisationer och myndigheter. Detta även när teckenspråkstolkar används.
Ett särskilt problem för döva kan föräldraskapet vara. Många vuxna döva har
upplevt svårigheter i kontakterna med de egna föräldrarna. Det medför att de
döva har svårigheter i den egna föräldrarollen. Döva föräldrar som har döva
barn får oftast hjälp av hörselvården. Döva föräldrar med hörande barn har
inte denna möjlighet.
I region Skåne finns ett resursteam för döva sedan år 2001. I teamet ingår
kuratorer, socialpedagog och specialpedagog. Resursteamet ger stöd till
döva. Ett team finns också i Västra Götaland.
Vi föreslår att ett dövteam inrättas i Stockholms län. Teamet bör ge stöd till
socialt svaga döva familjer, stödja föräldrar i föräldrarollen, information och
rådgivning till föräldrarna, träning enskilt och i grupp med stöd av psykolog,
socialpedagogiska behandlingsinsatser m m. Teamet bör inrättas i samarbete
med kommunerna.
Vi föreslår att la ndstingsfullmäktige beslutar
att inrätta ett dövteam i Stockholms län.
Stockholm den 10 februari 2004
Gunilla Thorsson

Cecilia Carpelan

Christina Berlin

Lena Huss

Anita Hagelbeck

Rolf Bromme
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i maj månad 2004
avhandlades ett ärende om insatser för barndomsdöva, dövblinda,
vuxendöva och hörselskadade (LS 0307-2208). Förslag gavs på att ett
länsövergripande resursteam för döva bör inrättas med uppdrag att utan
remiss ta emot teckenspråkiga döva för att erbjuda rådgivning, vägledning,
stöd och hjälp i olika situationer då sådana insatser är påkallade. Exempel på
sådana insatser kan vara hjälp med myndighetskontakter, råd och stöd i
krissituationer, särskilt stöd till döva invandrare, stöd till nyblivna föräldrar
och särskilt stöd till döva och hörselskadade personer med utvecklingsstörning. Teamet ska även kunna ge råd och stöd till personal vid olika
samhällsinstanser som möter enskilda döva och saknar kunskap om dövas
speciella situation och behov.
Det länsövergripande resursteamet för döva föreslogs omfatta kuratorer,
psykolog, socialpedagog och specialpedagog med inriktning mot hörselskador och dövhet. Den totala kostnaden för resursteamet, inkluderande
personal-, lokal-, drift- och utbildningskostnader, beräknas till 3 500 tkr
per år.
Socialpedagogens och specialpedagogens verksamhet antogs till viss del
bestå av arbete i familjer och med enskilda brukare som är en kommunal
angelägenhet. Erfarenheter från motsvarande verksamhet i Region Skåne
visar att sådana tjänster kan säljas till kommunerna.
Beställare vård arbetar med uppdraget och I budgeten för år 2005 finns
medel avsatta för inrättande av ett länsövergripande resursteam för döva och
Beställare Vård arbetar med att genomföra uppdraget.

