
Motion till Umeå Arbetarekommun 

 

 

Umeå kommun bör skapa ett boende med särskild inriktning för döva och dövblinda äldre. 

Det finns en stor kunskapsbrist i kommuner och regioner om denna grupps särskilda situation och 

behov. Även Ulla Wester (s) och Barbro Hietala Nordlund (s) har gett uttryck för äldre dövas situation 

i ett motionsförslag till riksdagen 2003. "Allt för många av de äldre döva lever helt utan möjlighet till 

kommunikation på servicehus eller i egna bostaden. Mycket få får tillgång till hemtjänstpersonal som 

behärskar deras språk. Samma förhållande gäller inom sjukvård och andra samhällsfunktioner. Vi 

hörande vill gärna tro att de döva kan kommunicera genom att läsa läppar eller genom lappskrivning. 

Svårigheterna med dessa lösningar är att svenskan ju är ett andraspråk för den döve. Dessa tekniker 

kan därför aldrig uppfylla kravet på det vi brukar benämna kommunikation. Många äldre lever allt för 

isolerade".  Möjlighet finns att beställa teckenspråkstolk via regionen men det är inte möjligt vid 

hemtjänstbesök. 

Äldre döva och dövblinda med behov av hemtjänst är särskilt utsatta då personalen oftast inte har 

kunskap i teckenspråket. Vi som är hörande och seende kan aldrig förstå den situation som dessa 

grupper befinner sig i. När de blir så gamla att de inte längre kan bo kvar hemma finns stor risk att de 

blir totalt isolerade på ett äldreboende där det saknas personal som använder teckenspråk och den 

teknik som finns idag. 

Teckenspråkiga döva kan betraktas som en språklig minoritet med egen kultur och värderingar, så 

kallad dövkultur. Sveriges Dövas Riksförbund definierar dövkultur som ”dövkultur är levnadssätt, 

synsätt, erfarenheter, kunskaper och normer som genomlevs och sprids och som tillsammans med 

teckenspråket blir gemensamma för döva”. Samhörigheten inom dövkulturen är ofta stark och man 

har ett stort behov av att träffas, kommunicera och dela erfarenheter med varandra 

Det står i socialtjänstlagen (SoL 5 kap 4 §) att äldre människor har rätt att leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. De ska ha möjligheter att kunna leva och bo under förhållanden som ger dem 

ett tryggt och självständigt liv. De äldre ska trots fysiska eller psykiska hinder kunna leva ett 

meningsfullt och aktivt liv i ett socialt sammanhang. Socialtjänstlagen fastslår också att alla 

kommuner i Sverige har ett ansvar för dagens äldreomsorg och ska hålla en god kvalitet som ser till 

alla äldres livssituation och hela behovet av service, vård och omsorg så långt som möjligt. När det 

gäller äldre döva har de stöd av språklagen (2009:600) om teckenspråkets ställning och av FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har ratificerats i Sverige. 

Trots detta har det svenska teckenspråket inte fått en likadan status som andra nationella 

minoritetsspråk som finns med i socialtjänstlagen. När äldre döva inte längre klarar sig själva, ser 

deras möjligheter oftast mer begränsade ut. Äldre döva utgör en del av den äldre befolkningen och 

de har i princip samma rätt som andra äldre. Trots det har de inte samma valmöjligheter som andra 

äldre att tillgodose sina behov när det gäller val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, beroende på 

att de är en bortglömd och utsatt grupp som är marginaliserad i det svenska välfärdssamhället. 

Frågan är hur äldre döva och dövblinda ska kunna få rättighet till ett värdigt liv och känna 

välbefinnande inom den svenska äldreomsorgen.  

Vi föreslår representantskapet besluta 

att Socialdemokraterna i Umeå arbetar för att driva frågan om ett 

 gruppboende/seniorboende för äldre döva och dövblinda i Umeå kommun 



att Personal inom hemtjänsten och äldreboenden vidareutbildas i teckenspråk och hur 

 man kommunicerar med de som har afasi.  

att  de som genomfört utbildning ska få högre lön. 
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Styrelsen för Gamla Gardets S-förening 

 

Motionssvar  gällande  

Umeå kommun bör skapa ett boende med särskild inriktning för döva och dövblinda äldre 

Motionärer: Styrelsen för Gamla Gardet 

Motionen berör äldre döva och dövblindas situation och behov och alla äldre människors rätt att leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande. Motionärerna ställer sig frågan hur äldre döva och dövblinda 

ska kunna få rättighet till ett värdigt liv och känna välbefinnande inom den svenska äldreomsorgen. 

Motionärerna föreslår att:  

att Socialdemokraterna i Umeå arbetar för att driva frågan om ett 

gruppboende/seniorboende för äldre döva och dövblinda i Umeå kommun 

att Personal inom hemtjänsten och äldreboenden vidareutbildas i teckenspråk och hur man 

kommunicerar med de som har afasi.  

att  de som genomfört utbildning ska få högre lön. 

Personalen inom äldreomsorgen i Umeå arbetar personcentrerat inom både hemtjänst och särskilt 

boende. Det vill säga att personalen bemöter individen utifrån individens behov, oavsett om 

personen har en funktionsvariation eller flera. 

Idag finns det inte något behov av gruppboende/seniorboende för äldre personer med funktions-

nedsättningen dövhet och dövblindhet i Umeå kommun. Detta med anledning av att det inte finns 

någon efterfrågan på just en sådan specifik insats. 

Som motionärerna tar upp i sin motion, har alla äldre rätt till ett värdigt liv och känna välbefinnande 

inom den svenska äldreomsorgen. Det är därför oerhört viktigt att vi använder de medel vi har på 

bästa sätt. 

Det är också angeläget att vi fortsatt arbetar personcentrerat och ser över att individer med 

funktionsvariation bemöts efter just deras behov. För att kunna möta personer med dövhet som 

funktionsnedsättning på bästa sätt, finns till exempel idag personal inom hemtjänsten som själva har 

dövhet som funktionsnedsättning och som främst arbetar med att ge stöd till äldre personer med 

samma funktionsnedsättning. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen Representantskapet besluta    

att   avslå motionen i sin helhet 

 

 


