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Yttrande angående – Remiss från Socialdepartementet - Handlingsplan för 
en långsiktig utveckling av tolktjänsten (SOU 2022:11). 
 
Sverigedemokraterna anser att Göteborgs kommun ståndpunkt skall vara att 
tolktjänster inom Göteborgs kommun och i riket som helhet endast skall erbjudas 
kostnadsfritt vid de tillfällen då lagstiftningen så föreskriver det.  
Sverigedemokraterna anser att kommuner, landsting och andra berörda parter 
skall ges i uppdrag att, vid övriga (ej lagstadgade situationer), vara behjälpliga 
med att hänvisa personer till/förmedla kontaktinformation till leverantörer av 
tolktjänster samt informera om att ej lagstadgade tolktjänster skall finansieras av 
den som önskar få tolktjänst utförd.  

Vad gäller de som av medicinska skäl har tolkbehov skall tolk endast ges efter 
bedömning och intygande av medicinskt ansvarig läkare. 

Som folkvald politiker är det viktigt att hushålla med kommunens begränsade 
ekonomiska resurser. Dessa begränsade resurser skall i första hand gå till att 
uppfylla de lagstadgade skyldigheter staden har gentemot sin folkbokförda 
befolkning och deras mest angelägna behov. Först när dessa är tillgodosedda, 
kan eventuella kvarvarande resurser läggas utifrån politiska prioriteringar på 
andra icke tvingande kostnadsposter. Stadsledningskontoret i Göteborg har 
tydligt signalerat att det, utifrån ekonomi- och befolkningsprognosen för de 
kommande åren, sannolikt kommer bli betydligt kärvare framöver att få ihop och 
klara finansiera Göteborgs kommuns alla åtaganden, investeringar och 
efterföljande ökade driftskostnader. Att i ett sådant läge lägga redan idag knappa 
resurser på att erbjuda subventionerade tolktjänster utöver vad man är skyldig att 
erbjuda är omdömeslöst och signalerar dålig framförhållning, planering och 
ansvarstagande om skattemedel. Denna situation är på intet sätt unik för 
Göteborgs kommun. När alltmer pekar på att kärvare ekonomiska tider kommer, 
då är det viktigt att så snart som möjligt förbereda sin ekonomi för det, i stället för 
att köra på, hoppas att de sämre tiderna inte slår in och sedan bli överraskad när 
de dåliga tiderna knackar på dörren.  

Det har alltid funnits människor som av olika anledningar har invandrat till 
Sverige. Det har historiskt aldrig tidigare, förutom de allra sista årtiondena, varit 
tal om att erbjuda omfattande tolk- och hemspråksinsatser samt mångåriga 
kurser i svenska. Trots dagens alla insatser har integrationen aldrig fungerat så 
dåligt som nu, aldrig har Sverige haft så stora problem i spåren av invandringen 
som nu. Att erbjuda tolk i för stor omfattning gör det svårare för människor att 
komma in i och bli en del av det svenska samhället. 

Kommunstyrelsen  
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Remiss från Socialdepartementet -
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten (SOU 2022:11) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss av Socialdepartementets Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet SOU 2022:11 i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till stadsledningskontorets förslag till yttrande över 
remiss om Socialdepartementets Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet SOU 2022:11. 
Ärendet inkom till stadsledningskontoret 2022-05-09 och ska efter beviljande av anstånd 
vara Socialdepartementet tillhanda 2022-09-21. 

Utredningens förslag handlar i huvudsak om en handlingsplan som samlar förslag om 
bland annat:  

• en ny lag som reglerar regionens ansvar för vardagstolkning,  
• samlat ansvar för arbetslivstolkningen hos Arbetsförmedlingen,  
• ny utredning om tolk i utbildningssituationer för vuxna,  
• en samordnande nationell funktion. 

Stadsledningskontoret betonar liksom utredningen att kommunicera är en mänsklig 
rättighet och därmed är tolktjänst en förutsättning för att uppnå dessa rättigheter. 
Stadsledningskontoret är positiva till att lagförslaget innebär att vardagstolkning tas bort 
från hälso- och sjukvårdslagen. Förändringen kan medföra att rätten till tolktjänst stärks 
utifrån ett medborgarperspektiv istället för patientperspektiv. Stadsledningskontoret 
ställer sig tveksamma till om den föreslagna lagen i form av en skyldighetslag kommer att 
vara en tillräcklig åtgärd för att säkerställa den enskildes rätt till att kommunicera via tolk 
på det sätt och vid de tillfällen den enskilde har behov av. Stadsledningskontoret anser att 
förslagen i utredningen skulle kunna stärkas ytterligare för att säkerställa att 
barndomsdöva, vuxendöva och hörselskadade personer samt personer med dövblindhet 
som använder tolktjänst ska kunna kommunicera och leva självständigt på lika villkor 
som andra. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-08-29 
Diarienummer 0629/22 
 

Handläggare  
Karin Wallquist 
Telefon: 031 36 80 292 
E-post: karin.wallquist@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningens förslag innebär ingen förändring av kommunernas ansvar för att använda 
och bekosta tolk. 

Enligt utredningen har regionernas samhällsrelaterade tolktjänster uppgått till cirka 36 
mnkr under 2019.  I den summan ingår även sådana kostnader som fortsatt kommer att 
vara regionernas ansvar. Då förslaget innebär ett förtydligande av regionens ansvar för 
vardagstolk skulle förslaget ändå kunna innebära ökade kostnader för kommunen. Detta 
skulle inträffa i de fall vardagstolk tidigare har bekostats av regionen. För Västra 
Götalandsregionen utförde år 2021 tolktjänster för Göteborgs Stad till en kostnad av cirka 
380 000 kr. Stadsledningskontoret gör bedömningen att tillkommande kostnader utifrån 
förslaget inte får några väsentliga ekonomiska konsekvenser. 

Utredningens förslag om att viss ledsagning skulle ingå i regionens ansvar i samband med 
tolk av dövblindhet skulle kunna innebära minskat behov och därmed lägre kostnader av 
ledsagning från kommunen enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Utredningen bedömer att den förändringen kommer att 
få en marginell ekonomisk påverkan för kommunerna.   

Förslaget bedöms inte få någon ekonomisk påverkan för den enskilde. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utredningens förslag om att stärka distanstolkningen kan på sikt leda till färre antal resor 
vilket kan ha en positiv inverkan på miljön. Stadsledningskontoret har utöver det inte 
funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Att kommunicera är en mänsklig rättighet och därmed är tolktjänst en förutsättning för att 
uppnå dessa rättigheter. Tillgång till tolktjänst, eller inte, kan vara skillnaden mellan 
diskriminering eller tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.  

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning utgår 
ifrån de mänskliga rättigheterna och det nationella funktionshinderspolitiska målet. Det 
innebär att staden på ett normmedvetet sätt ska möta allas olikheter och erbjuda likvärdig 
service och öppna och inkluderande arbetsplatser. I programmet anges att stadens 
verksamheter ska anpassa och utveckla sin kommunikation så att alla personer med 
funktionsnedsättning kan förstå information samt uttrycka behov och synpunkter. 

Målgruppen för utredningen är barndomsdöva, vuxendöva och hörselskadade personer 
samt personer med dövblindhet som använder tolktjänst. Utredningens uppskattning är att 
antalet aktiva tolkanvändare i samtliga regioner uppgår till cirka 8 200 personer. Antal 
utförda tolktimmar 187 000 varav andel teckenspråkstolkning 75 procent 
dövblindtolkning 12 procent skrivtolkning/TSS-tolkning 13 procent. En 
funktionsnedsättning kan röra en eller flera svårigheter som att bland annat att se, att höra 
samt att röra sig. Personer med funktionsnedsättning har, liksom alla andra, en mängd 
olika egenskaper och växer upp under olika socioekonomiska förutsättningar, har olika 
etniska tillhörigheter, religioner eller andra trosuppfattningar och har olika åldrar samt 
sexuella läggningar och könsidentiteter. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (19) 
   
   

Utredningen tar avstamp i konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och det nationella funktionshinderpolitiska målet. Uppdraget är att 
utredningens förslag ska underlätta en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. Stadsledningskontoret anser att förslagen i 
utredningen skulle kunna stärkas ytterligare för att säkerställa att barndomsdöva, 
vuxendöva och hörselskadade personer samt personer med dövblindhet som använder 
tolktjänst ska kunna kommunicera och leva självständigt på lika villkor som andra. 

 

Bilagor 
1. Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet 

2. Förslag till yttrande av Socialdepartementets Handlingsplan för en 
långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet SOU 2022:11 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till stadsledningskontorets förslag till yttrande över 
remiss Socialdepartementets Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet SOU 2022:11. 

Stadsledningskontoret har berett ärendet i samarbete med representanter från demokrati- 
och medborgarservice, förvaltningen för funktionsstöd, grundskoleförvaltningen samt 
förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Ärendet ska efter beviljande av anstånd vara Socialdepartementet tillhanda 2022-09-21. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen hade i uppdrag att göra en fördjupad analys av förslagen i betänkandet En 
samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, 
vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2011:83) samt i 
departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) och utifrån den 
analysen ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. 

Tolktjänst 
Tolktjänst är en samhällsservice för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet. Tolktjänst ökar möjligheterna till delaktighet och inflytande i 
samhället genom att bidra till ömsesidig kommunikation, information och 
erfarenhetsutbyte mellan döva, hörselskadade och hörande människor.  

Tolktjänst för den enskilde regleras i dag genom flera olika lagstiftningar. I 
förvaltningslagen (2017:900) anges att en myndighet ska använda tolk och göra 
innehållet i handlingar tillgängligt. Vidare regleras det genom skollagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. I förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och i diskrimineringslagen (2008:567) 
finns bestämmelser om skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Bestämmelser som påverkar tolktjänsten finns även i 
rättegångsbalken och i förvaltningsprocesslagen (1971:291). En viktig nationell 
utgångspunkt är ansvars- och finansieringsprincipen som innebär att varje sektor i 
samhället har ansvar för att verksamheten är tillgänglig för alla personer, inklusive 
personer med funktionsnedsättning. 

Att tillhandahålla och finansiera tolk för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet är därmed ett ansvar för statliga myndigheter, regioner, 
kommuner, ideella föreningar, stiftelser och privata företag. Det är den specifika 
situationen som styr vilken aktör som har ansvaret för att tillhandahålla och finansiera 
tolk.  

Relaterade tidigare utredningar 
Betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för 
barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2011:83) 
innehåller ett antal förslag till utveckling av tolktjänsten. Utredningen hade i uppdrag att 
kartlägga och analysera hur reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst 
för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och dövblinda fungerar inom olika 
samhällsområden samt lämna förslag som föranleddes av analysen. Utredningens samlade 
slutsats var att ansvaret för att anlita och finansiera tolktjänster i dagens system vilar på 
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många olika myndigheter och huvudmän och styrs av många olika regelverk. Detta 
begränsar i sin tur samhällets möjligheter att erbjuda en resurseffektiv tolktjänst av hög 
kvalitet samt begränsar även till viss del tillhandahållandet av de olika tekniska lösningar 
som tolkanvändare nyttjar. Systemet är dessutom svåröverblickbart och oförutsägbart för 
tolkanvändarna. Vidare anfördes att tolkyrkets status och villkor är en viktig aspekt när 
det gäller frågan om att skapa förutsättningar för en väl fungerande tolktjänst. Mot denna 
bakgrund föreslog utredningen att huvudmannaskapet för samhällets tolktjänst skulle 
samlas hos staten genom en särskild myndighet och lag om tolktjänst. Utredningen 
remitterades aldrig. 

I departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) föreslås en lag 
om tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet. Vidare behandlas frågor som rör en gemensam administrativ 
ingång för bokning av tolk, insatser för att effektivisera tolktjänst genom digitalisering 
samt vissa frågor om tolk i arbetslivet. Förslaget om en ny lag om tolktjänst för 
vardagstolkning skulle enligt promemorian innebära ett tydliggörande av det ansvar 
regionerna har att organisera, tillhandahålla och finansiera tolktjänst för vardagstolkning 
för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet. I förslaget 
till lag anges även att vardagstolkning ska kunna erbjudas genom tolkning på plats eller 
genom distanstolkning.  

Göteborgs Stad gavs möjlighet att yttra sig över förslagen och menade i huvudsak att 
promemorians förslag inte omhändertagit eller löst de problem inom tolksystemet som 
identifierats i föreliggande uppdrag eller i tidigare utredningar. 

Övergripande beskrivning av utredningens förslag 
Utredningen 2022:11 sammanfattar problembilden till att de utredningar som genomförts 
de senaste åren visar att behoven av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet inte är tillgodosedda. Det finns fortfarande 
otydlighet vad gäller ansvar och kostnader. Gränserna är oklara mellan vad som ingår i 
begreppet vardagstolkning, som regionerna ansvarar för, och den tolkning som en annan 
huvudman har ansvar för. Utredningen ger i huvudsak förslag inom följande områden. 

Ny lag 
En ny lag om tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska ersätta 
nuvarande reglering i hälso- och sjukvårdslagen om tolktjänst för vardagstolkning. 

Nationell samordningsfunktion 
Uppgiften för den nationella funktionen ska bland annat vara att tillhandahålla 
information samt sammanställa statistik för en samlad nationell uppföljning av 
tolktjänsten och dess målgrupp samt vid behov samordna utvecklingsinsatser som rör 
tolktjänsten och dess målgrupp. 

Arbetslivstolkning 
Det allmännas stöd till tolk i arbetslivet ska samlas hos Arbetsförmedlingen inom ramen 
för en särskild insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. 

Utbildning 
Förutsättningarna för att samla resurserna för tolkstöd i utbildning för vuxna ska ses över 
i särskild ordning. I översynen ska ingå att närmare analysera omfattningen av 
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tolkbehoven i utbildning för vuxna och att föreslå hur en samlad resurs för tolkstöd i 
utbildning för vuxna kan regleras, organiseras och finansieras. 

Utveckling av tolkprofessionen 
Det framtida behovet av teckenspråks- och dövblindtolkar samt skrivtolkar ska följas upp 
inom en femårsperiod. Uppföljningen innefattar även behoven av döva 
teckenspråkstolkar och tolklärare. 

Nationell handlingsplan 
Handlingsplanen är indelad i två åtgärdsområden. Dels åtgärder som medverkar till en 
mer sammanhållen och tydlig struktur för tolktjänsten, dels åtgärder som stöder en 
fortsatt långsiktig utveckling av tolktjänsten. Den nationella funktionen för samordning 
av tolktjänstfrågor som föreslås av utredningen ska senast år 2028 följa upp 
handlingsplanens åtgärder. Till ärendet bifogas en sammanställning av handlingsplanen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser att det är positivt att utredningen i sitt arbete utgått ifrån de 
mänskliga rättigheterna och att den gör en direkt koppling till det nationella 
funktionshinderspolitiska målet. Där det beskrivs en utveckling från patient till 
medborgare med fullvärdiga rättigheter. Utredningen strävar efter att tolktjänsten skall 
vara likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och kostnadseffektivitet samt att den skall bygga 
på respekt och integritet.  

Stadsledningskontoret anser att förslagen i utredningen kan stärkas ytterligare för att 
säkerställa rättigheter för att barndomsdöva, vuxendöva och hörselskadade personer samt 
personer med dövblindhet som använder tolktjänst ska kunna kommunicera och leva 
självständigt på lika villkor som andra.  

Stadsledningskontoret ställer sig tveksamma till om den föreslagna lagen i form av en 
skyldighetslag kommer att vara en tillräcklig åtgärd för att säkerställa den enskildes rätt 
till att kommunicera via tolk på det sätt och vid de tillfällen den enskilde har behov av.  

Stadsledningskontoret anser att för att uppnå rätten till kommunikation bör det i 
lagförslaget säkerställas att det finnas tolkar så att det täcker de behov som den enskilde 
har. Vidare bör beställningsingången av tolktjänst samlas under ett och samma tak och 
utformningen av tolktjänst behöver ske utifrån den enskildes önskemål, behov och 
specifika situation. Klagomål bör hanteras transparent och sammanställas så väl nationellt 
och lokalt. 

Förslagen i utredningen innebär även att Arbetsförmedlingen har kvar kravet på att den 
enskilde ska vara inskriven som arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga, vilket inte når 
upp till att erbjuda möjligheter till kommunikation på lika villkor. 

Nedan följer en redogörelse av de synpunkter stadsledningskontoret lämnar på förslagen i 
utredningen. 

7.2 Förslag om en ny lag och allmänt om lagen 
Utredningens förslag: En ny lag om tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet ska ersätta nuvarande reglering i hälso- och sjukvårdslagen om tolktjänst för 
vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Lagen 
kommer i likhet med hälso- och sjukvårdslagen att vara en skyldighetslag. I och med 
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detta kommer tolktjänsten inte längre juridiskt höra samman med hälso- och sjukvården. 
Den nya lagen innebär att hänvisningar i annan lag och förordning till bestämmelsen om 
tolktjänst för vardagstolkning i hälso- och sjukvårdslagen ska tas bort. Motsvarande 
hänvisningar till den nya lagen ska inte införas. 

Stadsledningskontoret är positiva till att lagförslaget innebär att vardagstolkning tas bort 
från hälso- och sjukvårdslagen. Förändringen kan medföra att rätten till tolktjänst stärks 
utifrån ett medborgarperspektiv istället för patientperspektiv. Stadsledningskontoret 
ställer sig tveksamma till om den föreslagna lagen i formen av en skyldighetslag kommer 
att vara en tillräcklig åtgärd för att säkerställa den enskildes rätt till att kommunicera via 
tolk på det sätt och vid de tillfällen den enskilde har behov. Den enskildes rätt i utförandet 
behöver bli tydligt, det vill säga att efterfrågad tolktjänst inte bortprioriteras, byts ut eller 
avbokas. Det krävs transparens i hela tolktjänstprocessen samt stärkt tillsyn för att säkra 
rätten för den enskilde. 

Stadsledningskontoret erfar att det kan upplevas som svårt och krångligt för sällanbokare 
att beställa teckenspråkstolk (oavsett om det är i arbetslivet eller vardagstolkning) och 
anser att beställningsingången bör samlas under ett och samma tak. Stadsledningskontoret 
föreslår regeringen att i den fortsatta beredningen överväga att samla all tolkbeställning 
på nationell nivå, förslagsvis hos statens servicecenter. Med en beställningsingång ger det 
stora förenklingar och goda förutsättningar för enskilda och de som har skyldighet att 
anlita tolktjänst. 

7.4.1 Delaktighet vid utformning och genomförande av tolktjänst  
Utredningens förslag: I den nya lagen ska det finnas en bestämmelse som anger att 
tolktjänst för vardagstolkning så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd 
med den enskilde. 

Stadsledningskontoret anser att utformningen av tolktjänst för vardagstolkning behöver 
ske utifrån den enskildes önskemål, behov och specifika situation. I dagsläget 
förekommer det att den enskilde blir erbjuden en distanstolkning vid en beställning av en 
fysisk tolk. Om den enskilde då avböjer distanstolkningen så avbokas hela beställningen. 
Stadsledningskontoret anser att den enskildes rätt att ha inflytande över hur 
kommunikationen ska ske via tolk behöver stärkas. Att byta form för utförandet av 
tolktjänsten bör vara ett beslut som sker i dialog med den enskilde. Den enskilde behöver 
ha möjlighet att klaga på utförandet och kunna följa hanteringen av klagomålet. 

7.4.2 Viss ledsagning ska ingå i tolktjänst för personer med dövblindhet 
I den nya lagen föreslås att viss ledsagning som behövs i anslutning till tolktillfället ingår 
i regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för personer med dövblindhet. 
Utredningens bedömning är att det med ledsagning avses kvalificerat stöd vid orientering, 
förflyttning och samtidig syntolkning och tolkning av vad som sägs. 

Stadsledningskontoret anser att det tydligt behöver framgå att regionens ansvar för 
tolktjänst för vardagstolkning för personer med dövblindhet omfattar ett 
helhetsperspektiv vad gäller ledsagning samt tolkning till och från samt under 
tolktillfället. Detta behövs för att säkerställa ansvarsfördelningen av ledsagningen samt att 
den enskildes behov tillgodoses i samband med tolktjänst för personer med dövblindhet.  
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7.4.3 Prioriteringar får göras utifrån nytta och behov  
Utredningens förslag: I den nya lagen ska det finnas en bestämmelse om att regionen får 
ge företräde till den som har störst nytta och behov av tolktjänst för vardagstolkning. 

Utredningen anger att frågan om att ge företräde till viss tolktjänst utifrån nytta och behov 
aktualiseras främst när tolkbeställningarna är fler än de tolkar som finns att tillgå vid en 
viss tidpunkt. I sådana situationer får regionen prioritera mellan beställningarna. 
Regionen har då att avgöra vilken nytta och vilket behov som typiskt sett finns av 
tolktjänst i en viss situation för en person som är döv, hörselskadad eller har dövblindhet. 
Nyttan och behovet av tolktjänst kan förstås vara högst individuellt men prioriteringar ska 
göras utifrån objektiva grunder. 

Stadsledningskontoret anser att för att uppnå rätten till kommunikation ska fokus vara att 
säkerställa att det finnas tolkar så att det täcker de behov som den enskilde har. Lagen bör 
därför omfatta krav på att säkerställa tillgången till tolktjänst för vardagstolkning. 
Regionernas möjlighet att prioritera bör följas av en oberoende granskningsmyndighet för 
att följa upp att behov av tolkar säkerställs utifrån den enskildes behov. 
Stadsledningskontoret erfar att tolkning byts ut mot distanstolkning, vilket i sig kan ha 
många fördelar. Distanstolkning kan däremot inte jämställas med annan tolkning och kan 
i vissa fall utgöra ett hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning, 
nyanlända eller vid känsliga tolkuppdrag. 

7.5 Samordning av övrig tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet samt 7.8 Regionen ska få möjlighet att inrätta valfrihetssystem för 
tolktjänster 
Utredningens förslag: Av den nya lagen ska framgå att regionen har ansvar för att vid 
behov hjälpa döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som är bosatta i 
regionen att få sina övriga behov av tolktjänst tillgodosedda genom att samråda med den 
aktör som bekostar tolkning. Det ska även framgå att regionen, efter överenskommelse 
med den aktör som bekostar tolkning, får erbjuda sådan tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. 

Utredningens bedömning: En överenskommelse mellan en myndighet som i en viss 
situation ansvarar för att använda tolk och en region omfattas inte av 
upphandlingsregelverket om överenskommelsen innebär att en enskild väljer utförare från 
ett av regionen inrättat valfrihetssystem för tolkar och att myndigheten står för kostnaden. 
En sådan överenskommelse utgör i stället en del av valfrihetssystemet. 

Utredningens förslag: I lagen ska det införas en bestämmelse som innebär att regionen får 
besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för utförande av tolktjänster åt döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. Det ska även anges i lagen att regionen i 
sådant fall ska tillämpa lagen om valfrihetssystem. 

Utredningens bedömning: De principer som lagen om valfrihetssystem vilar på passar väl 
för regionens tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Stadsledningskontoret saknar en tillräcklig beskrivning av de faktorer som säkerställer att 
till exempel en kommun inte omfattas av upphandlingsregelverket. Stadsledningskontoret 
bedömer att förslaget kan medföra en risk för kommunen om kommunen inte är med som 
avtalspart i valfrihetssystemet. 
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7.6 Allmänna bestämmelser om verksamheten 
Utredningens förslag: I lagen ska införas allmänna bestämmelser om verksamheten. Av 
dessa ska framgå att målet med verksamheten är en god tolktjänst som erbjuds på lika 
villkor för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. I lagen ska även anges att 
tolktjänsten särskilt ska vara av god kvalitet, ha god tillgänglighet och bygga på respekt 
för den enskildes självbestämmande och integritet. Det ska även anges att verksamheten 
ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet och att kvaliteten i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

Stadsledningskontoret bedömer att det behöver finnas höga krav på tillgänglighet till 
verksamheten. Det kan handla om tillgänglig och flexibel kundtjänst för tolkanvändare 
och särskilt för utlandsfödda samt barn- och ungdom som själva lär sig att anlita och 
nyttja tolktjänsten. Kontaktmöjligheterna ska vara på användarnas villkor. 

7.6.1 Särskilda skyldigheter i fråga om barn 
Utredningens förslag: I lagen ska införas en bestämmelse om att när tolktjänst erbjuds 
barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Stadsledningskontoret anser att det är positivt att skyldigheter i fråga om barn särskilt 
betonas i förslag till lag. I det sammanhanget bör beaktas att barn kan vara berörda i 
tolkuppdraget utan att vara den som tolktjänsten erbjuds. 

7.7 Ledning av verksamheten och avtalssamverkan  
Utredningens förslag: I lagen ska även anges att ledningen av regionens tolktjänst ska 
utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd och för gemensam nämnd ska 
bestämmelserna i kommunallagen gälla. Det ska framgå av lagen att en region med 
bibehållet huvudmannaskap får sluta avtal med en juridisk person eller enskild individ om 
att utföra uppgifter enligt denna lag. I lagen ska även framgå att bestämmelsen i 
kommunallagen om avtalssamverkan är tillämplig för tolktjänsten. 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i kommunallagen om avtalssamverkan är väl 
lämpad för regionens tolktjänst. Regionens tolktjänstverksamhet innefattar inte någon 
myndighetsutövning. 

Stadsledningskontoret anser att utredningens bedömning om att regionens 
tolktjänstverksamhet inte omfattar myndighetsutövning kan behöva belysas och 
problematiseras ytterligare i förhållande till möjligheten för den enskilde att få sina 
rättigheter tillgodosedda. Rättigheten till tillgänglig information, kommunikation och ett 
självständigt liv enligt konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör bli en del av den föreslagna tolklagen. Beslut om tolk bör kunna 
prövas mot den nya lagen. 

7.9 Om klagomålshantering och tillsyn 
Utredningens förslag: I den nya lagen ska det införas en bestämmelse som anger att 
regionen har en skyldighet att ta emot klagomål och synpunkter på den egna 
verksamheten från döva, hörselskadade och personer med dövblindhet och deras 
närstående och att klagomålen snarast och på lämpligt sätt ska besvaras. Det ska även 
finnas en bestämmelse som anger att regionen ska ge den som klagat en förklaring till vad 
som har inträffat, och i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som regionen 
avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. 
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Utredningens bedömning: Det finns inte behov av ytterligare tillsyn över verksamheten, 
utöver den som finns i dag genom Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern generellt, 
Kammarkollegiet såvitt avser auktoriserade tolkar och patientnämnderna respektive 
Inspektionen för vård och omsorg såvitt avser tolktjänst inom hälso- och sjukvården, 
tandvården etc. Utifrån att tolktjänsten är en samhällsservice för kommunikation är det 
mer ändamålsenligt att verksamheten följs upp samlat inom ramen för en nationell 
funktion för samordning av tolktjänstfrågor. 

Stadsledningskontoret vill framföra att det tydligare behöver framgå att 
synpunktshanteringen ska vara transparent och möjlig att följa för den enskilde. 
Synpunktshanteringen behöver ske systematiskt och med möjlighet till sammanställning 
och analys av inkomna synpunkter. Stadsledningskontoret anser att synpunktshanteringen 
bör sammanställas och kunna redovisas både på nationell och på lokal nivå. En 
myndighet behöver ansvara för att samla in klagomål från tolkanvändare och utförare 
samt göra en bedömning gentemot konventionen och den nya lagen. 

Stadsledningskontoret anser att det kan finnas behov av ytterligare en oberoende 
tillsynsnivå för att säkerställa den föreslagna lagens tillämpning. Genom att 
tolkverksamheter kontinuerligt har kontakt med en nationell tillsynsmyndighet skulle 
svagheter i systemet kunna identifieras och det kan dessutom bidra till ökad likvärdighet i 
landet. 

7.10.1 Upplysningsbestämmelse om sekretess ska införas 
Utredningen förslag: I den nya lagen ska det införas en bestämmelse som upplyser om att 
regionen inte får lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 

Stadsledningskontoret vill särskilt uppmärksamma vikten av att barn och unga får 
information om regler kring tystnadsplikt för tolkar, samt att det perspektivet beaktas och 
följs upp i det fortsatta utredningsarbetet om tystnadsplikt för tolkar. 

8.2 En ny insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet 
Utredningens förslag: Det allmännas stöd till tolk i arbetslivet ska samlas hos 
Arbetsförmedlingen inom ramen för en särskild insats om bidrag till tolk för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. Insatsen innebär att Arbetsförmedlingen får 
lämna ekonomiskt bidrag för kostnader för tolk åt döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet som behöver tolkstöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett 
arbete eller att utvecklas i sitt arbete som anställd, företagare eller fri yrkesutövare. 
Bidrag får lämnas till arbetsgivaren eller den som har kostnader för tolk med högst 10 
prisbasbelopp per person och år. Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till 
arbetstiden. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 § och 7 § 
socialförsäkringsbalken. Insatsen ska regleras i förordningen om särskilda insatser för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Nuvarande 
bestämmelse som avser ekonomiskt bidrag för kostnader för tolk åt personer med 
hörselnedsättning som tar del av en utbildning som anställd med högst 150 000 kronor 
per år ska upphöra att gälla. Även bestämmelsen om att bidrag inte får lämnas för insatser 
som en region ska svara för ska upphöra att gälla. 

Stadsledningskontoret anser att det i dag är en för omfattande administrativ process att 
som arbetsgivare tillhandahålla tolk. Stadsledningskontoret bedömer att utredningens 
förslag om att samla stödet till tolk i arbetslivet kan vara ett steg i rätt riktning för att 
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skapa förutsättningar för att underlätta administrationen. Stadsledningskontoret betonar 
att det kommer att krävas hög kompetens på Arbetsförmedlingen om tolktjänst och behov 
av att stödja och underlätta för arbetsgivare och anställda. Stadsledningskontoret anser att 
det för den enskilde inte bör finnas krav på att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga för att få del av tolk i arbetslivet. Den enskilde 
arbetstagaren kan ha behov av tolktjänst utan att ha en nedsatt arbetsförmåga. I övrigt 
anser stadsledningskontoret åter att det mest ändamålsenliga vore att regeringen i den 
fortsatta beredningen övervägde att samla alla tolkbeställningar. 

9.3 Översyn om ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna 
Utredningens förslag: Förutsättningarna för att samla resurserna för tolkstöd i utbildning 
för vuxna ska ses över i särskild ordning. I översynen ska ingå att närmare analysera 
omfattningen av tolkbehoven i utbildning för vuxna och mot bakgrund av den analysen 
föreslå hur en samlad resurs för tolkstöd i utbildning för vuxna kan regleras, organiseras 
och finansieras. Syftet med att samla resurserna för tolkstöd är att säkerställa tillgången 
till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet inom samtliga 
utbildningar för vuxna. Utgångspunkten för en sådan samlad resurs är den enskildes 
behov av utbildning och möjlighet till ett livslångt lärande på lika villkor som andra. 

Stadsledningskontoret anser att utredningens förslag om en särskild översyn är positivt 
och i förlängningen skulle kunna leda till att samla resurserna för tolkstöd i utbildning för 
vuxna för att möjliggöra en likvärdig utbildning. Stadsledningskontoret vill inför 
kommande utredning skicka med att: 

• universiteten bör omfattas, 
• kostnaden för tolk bör inte ligga hos utbildningsanordnaren, 
• tolktjänst bör inte villkoras med att ett minimumantal vill gå utbildningen, 
• den enskildes geografiska hemvist bör inte ha betydelse. I dag kan kommunens 

storlek eller ekonomiska resurser påverka, 
• potentiella elever behöver nås, 
• säkerställa tillgången till tolk på bland annat yrkesutbildningar för de som nyss 

genomfört SFI. 

10.2 Den obokade distanstolkningen med teckenspråkstolk ska långsiktigt 
säkerställas, 10.3 Det kan även finnas behov av obokad distanstolkning med 
skrivtolk samt 10.4 Förutsättningar för fördjupad samverkan mellan regioner 
om distanstolkning 
Utredningens förslag: Det ska på lämpligt sätt i Post- och telestyrelsens förordning med 
instruktion eller i annat lämpligt styrdokument framgå att obokad distanstolkning med 
teckenspråkstolk i Bildtelefoni.net är en del av Post- och telestyrelsens uppdrag och 
medel för tjänstens långsiktiga finansiering ska säkerställas. 

Utredningens förslag: Post- och telestyrelsen ska analysera behovet av en obokad 
distanstolkningsfunktion med skrivtolk och möjligheterna att tillhandahålla en sådan 
funktion på nationell nivå. I uppdraget ingår att göra en konsekvensbeskrivning och 
kostnadsberäkning samt att lämna förslag på hur en sådan funktion på lämpligt sätt kan 
utföras, regleras och finansieras. 

Utredningens förslag: Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor ska i 
samråd med Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, intresserade 
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regioner samt Inera göra en förstudie om hur utvecklingen av en regiongemensam 
distanstolkningsfunktion kan organiseras, regleras och finansieras. Förstudien ska belysa 
de tekniska, ekonomiska, juridiska och praktiska förutsättningarna för att utveckla en 
gemensam funktion för regional distanstolkning. Förstudien ska även beskriva en 
implementeringsprocess och hur tjänsten långsiktigt kan finansieras. 

Stadsledningskontoret anser att det är bra att utredningen lämnar förslag om att 
långsiktigt stärka distanstolkningen och särskilt den obokade distanstolkningen där även 
skrivtolk ingår. Stadsledningskontoret stödjer att valet av tolksätt ska göras i samråd med 
tolkanvändaren. Distanstolkning är bra under vissa förhållanden men inte i andra. 
Distanstolkning förutsätter att den enskilde har tillgång till teknik och 
internetuppkoppling. Stadsledningskontoret anser att mål om antal genomförda 
distanstolkningar ska undvikas eftersom det kan driva på användandet i de situationer då 
det inte är lämpligt. Stadsledningskontoret vill uppmärksamma att utveckling och 
kvaliteten i all distanstolkning behöver följas bland annat utifrån ett kundperspektiv med 
särskilt fokus på jämlikhet där bland annat ålder, utländsk bakgrund, ekonomiska och 
tekniska förutsättningar är en del. 

12.2 Förnyad analys av behoven av tolkar och utbildningar och 12.3 En plan för 
kontinuerlig och systematisk fortbildning och kompetensutveckling av tolkar 
Utredningens förslag: Det framtida behovet av teckenspråks- och dövblindtolkar samt 
skrivtolkar ska följas upp av lämplig myndighet inom en femårsperiod. Uppföljningen 
innefattar även behoven av döva teckenspråkstolkar och tolklärare. Uppföljningen ska 
innefatta en analys av hur befintliga utbildningar tillgodoser dessa behov och vilka 
eventuella förändringar som krävs för att säkerställa en stark och kompetent 
tolkprofession. Uppföljningen ska även innefatta frågan om tolkutbildningarnas 
finansiering. 

Utredningens förslag: Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor ska i 
samverkan med berörda utbildningsanordnare och arbetsgivare samt företrädare för 
tolkprofessionen och berörda intresseorganisationer utveckla och sammanställa en plan 
för kontinuerlig och systematisk fortbildning och kompetensutveckling för teckenspråks-, 
dövblind- och skrivtolkar samt föreslå hur sådan fortbildning och kompetensutveckling 
kan finansieras. 

Stadsledningskontoret betonar att förslagen om utvecklingsarbete även bör omfatta 
införande av nationellt slutprov för tolkstuderande. 

13.1.1 Ökad jämlikhet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Utredningens förslag: Arbetsförmedlingen ska kartlägga och analysera skillnader i 
tillgång och träffsäkerhet i olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder riktade till kvinnor 
och män som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen och har nedsatt arbetsförmåga. Kartläggningen ska också synliggöra 
de olika förutsättningar som finns bland döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Arbetsförmedlingen ska mot bakgrund av analysen föreslå lämpliga åtgärder 
för att skapa ökad jämlikhet och träffsäkerhet i de arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna 
för denna målgrupp. 

Stadsledningskontoret betonar att gruppen unga vuxna är särskilt viktiga att beakta i 
arbetet med träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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13.1.3 Ökat nationellt stöd till våldsutsatta kvinnor med dövhet, hörselskada 
eller dövblindhet 

Utredningens förslag: En lämplig myndighet ska utreda om och i så fall hur kompetensen 
och stödet till våldsutsatta döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med dövblindhet 
kan stärkas och organiseras nationellt. 

Stadsledningskontoret vill i sammanhanget uppmärksamma utredningen på att beakta 
behovet av säkra arbetssätt och rutiner för tolkmetodik för att skydda våldsutsattas 
identitet vid tolkning. Stadsledningskontoret vill även understryka att våldsutsatthet även 
finns bland teckenspråkiga barn, pojkar och äldre. Andra grupper att beakta är också 
teckenspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, oaktat etnisk bakgrund 
och/eller personer inom HBTQI. Dessa bör uppmärksammas och har rätt till relevant 
stöd. 

13.2.1 Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter och behov av tolktjänst 
Utredningens förslag: Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor ska i 
samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten göra en fördjupad analys av barns 
och ungas behov och erfarenheter av tolk i förenings- och kulturliv, lek samt i 
fritidsaktiviteter. Analysen ska göras efter samråd med berörda intresseorganisationer, 
innefattande barn- och ungdomsorganisationer och föräldraorganisationer, samt med 
Svenska Dövidrottsförbundet. Mot bakgrund av analysen ska ett kunskapsunderlag tas 
fram och vid behov ska förslag på åtgärder lämnas för att stärka barnperspektivet i 
tolktjänstverksamheten. 

Stadsledningskontoret vill uppmärksamma utredningen på att den föreslagna fördjupade 
analysen bör beakta behovet av ökad kontinuitet av tolkar för barn och ungdomar särskilt 
i förenings- och kulturlivet, ökad kunskap hos föräldrar och barn om rättigheter och hur 
tolk kan användas. Stadsledningskontoret uppmärksammar även att utbildningsområdet 
för barn och unga inte omfattas och föreslår att förskolan och grundskolan kan ingå i 
analysen. 

14.2 En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor ska inrättas 
Utredningens förslag: En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet inrättas. Uppgiften för den nationella 
funktionen ska vara att tillhandahålla information samt sammanställa statistik och annan 
data för en samlad nationell uppföljning av tolktjänsten och dess målgrupp samt vid 
behov samordna utvecklingsinsatser som rör tolktjänsten och dess målgrupp. I uppgiften 
ingår även att i övrigt samordna eller hantera frågor som rör tolktjänst och som inte har en 
naturlig hemvist hos någon annan aktör, såsom att samordna en plan för en strategisk 
kompetensutveckling av tolkar, att upphandla tolkservice för förtroendevalda i vissa 
organisationer samt att betala ut statsbidrag till regionerna för tolktjänst. I uppgiften ska 
även ingå att ta fram ett nationellt system för uppföljning av tolktjänsten samt vid behov 
föreslå nödvändiga författningsändringar för ett sådant system. Arbetet ska ske i samråd 
med regioner och berörda intresseorganisationer samt andra berörda aktörer. Den 
nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor ska senast år 2028 följa upp 
åtgärderna i handlingsplanen för en långsiktig utveckling av tolktjänsten. 

Stadsledningskontoret anser att den nationella funktionen bör ha ett uppdrag som 
omfattar att följa upp utvecklingen av de digitala tolktjänsterna, som distanstolkning. 
Stadsledningskontoret anser att det är positivt att arbetet ska ske i samråd med regioner 
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och berörda intresseorganisationer och föreslår även att andra berörda aktörer kan vara 
kommuner, utbildningsanordnare, tolkföretag samt berörda arbetsgivare och 
näringsidkare. 
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Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten 

Inledning 

Utredningen har i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av tidigare 
lagda förslag om tolktjänsten och en dialog med berörda aktörer ta 
fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. 
I det följande sammanfattas de olika åtgärdsförslag som tillsammans 
bildar en handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. För en kom-
plett redogörelse av utredningens förslag till åtgärder hänvisas till  
betänkandets kapitel 7–14. En teckenspråksöversättning av hand-
lingsplanen finns som digital filmbilaga (bilaga 3) på regeringens 
webbplats. 

Om handlingsplanen 

Åtgärdsförslagen i handlingsplanen ska medverka till en tolktjänst som: 

– Är likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv. Tolktjänsten
ska vara en samhällstjänst som i enlighet med det nationella funk-
tionshinderspolitiska målet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet för döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet, oavsett ålder och kön.

– Bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och in-
tegritet där den enskilde så långt möjligt ges inflytande över hur
tjänsten tillhandahålls.

– Har stabila utvecklingsmöjligheter och utvecklas i samverkan och
dialog mellan ansvariga aktörer, tolkar och tolkanvändare.
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– Har en stabil och förutsägbar finansiering och en tydligare regler-
ing som främjar kostnadseffektivitet.

– Tillvaratar och utvecklar den teknik som finns, till exempel olika
digitala lösningar.

– Effektivt och systematiskt säkerställer kompetensförsörjning och
kompetensutveckling av tolkar.

Handlingsplanen är indelad i två åtgärdsområden. Dels åtgärder som 
medverkar till en mer sammanhållen och tydlig struktur för tolk-
tjänsten, dels åtgärder som stöder en fortsatt långsiktig utveckling 
av tolktjänsten.  

Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 
som föreslås av utredningen ska senast år 2028 följa upp handlings-
planens åtgärder.  

Åtgärder för en mer sammanhållen och tydlig struktur 

I dagens tolktjänstsystem har många olika aktörer ansvar för att orga-
nisera, tillhandahålla, använda och finansiera tolk beroende på vad det 
är för tolksituation. Detta innebär ett system som är svåröverblickbart 
med oklarheter gällande gränssnitt, roller och ansvar. Oklarheter i 
exempelvis ansvarsfördelning och kostnadsansvar innebär att den 
enskilde tolkanvändaren får ta ett stort ansvar för att samordna sin 
egen tolktjänst och att tolkbehoven inte alltid kan tillgodoses.  

För att skapa ett mer samordnat och ändamålsenligt och därmed 
effektivt tolktjänstsystem anser utredningen att åtgärder inom regio-
nernas ansvar för tolktjänst, arbetslivstolkning och tolkstödet inom 
vuxenutbildning bör prioriteras. 

Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks 

Utredningen föreslår att en ny lag om tolktjänst för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet ska ersätta nuvarande regler-
ing i hälso- och sjukvårdslagen om tolktjänst för vardagstolkning (se 
kapitel 7).  
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Med förslaget till ny lag ska regionernas ansvar för vardagstolk-
ning inte längre omfatta tolktjänst i arbetslivet. Det ska också för-
tydligas att tolkning vid ärenderelaterade besök hos myndigheter (så 
kallad myndighetstolkning) inte ingår i regionens ansvar.  

I den nya lagen kommer det framgå att: 

– Tolktjänst för vardagstolkning så långt det är möjligt ska utformas
och genomföras i samråd med den enskilde.

– Regionen vid behov får ge företräde till den som har störst nytta
och behov av tolktjänst för vardagstolkning.

– Viss ledsagning i anslutning till tolktillfället ingår i regionens an-
svar vid vardagstolkning för personer med dövblindhet.

– Regionens samordningsansvar innebär att regionen vid behov ska
hjälpa döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att få
andra behov av tolktjänst tillgodosedda genom att samråda med
den aktör som bekostar tolkning.

– Regionens samordningsansvar innebär att regionen, efter överens-
kommelse med den aktör som bekostar tolkning, får tillhandahålla
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

– Målet med verksamheten är en god tolktjänst som erbjuds på lika
villkor, har god kvalitet och tillgänglighet och bygger på respekt för
den enskildes självbestämmande och integritet och där kvaliteten
i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

– Barnets bästa särskilt ska beaktas när tolktjänst erbjuds barn.

– Verksamheten ska vara organiserad så att den främjar kostnads-
effektivitet.

– Regionen får tillhandahålla valfrihetssystem för att tillgodose be-
hovet av att utföra tolkning.

– Regionen ska ta emot klagomål och synpunkter på tolktjänsten
och dessa ska besvaras, och i förekommande fall, återge de åtgär-
der som avser att vidtas.
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Vidare föreslår utredningen att: 

– Statsbidraget till regionerna för tolktjänst för vardagstolkning
ska från och med år 2024 räknas upp med 41 070 000 kronor, från
74 350 000 kronor till 115 420 000 kronor.

– Statsbidraget ska tills vidare fördelas utifrån nuvarande fördelnings-
modell. Dock ska fördelningsmodellen senast år 2028 ses över
av den föreslagna nationella funktionen för samordning av tolk-
tjänstfrågor (se förslag om den funktionen nedan).

Den föreslagna nya lagen innebär att regionernas ansvar delvis för-
ändras och förtydligas. Lagen stärker förutsättningarna för att ut-
veckla en mer flexibel och ändamålsenlig tolktjänst i regionernas regi. 
När regionernas ansvar för vardagstolkning inte innefattar arbets-
livstolkning och så kallad myndighetstolkning frigörs resurser för 
vardagstolkning exempelvis i fritids- och föreningssammanhang och 
de övriga situationer som alltjämt är vardagstolkning. Regionernas 
samordningsansvar skapar ett nav för tolktjänsten och ger den en-
skilde tolkanvändaren en väg in för all tolktjänst. Den föreslagna lagen 
ger också tolkanvändarna ett ökat inflytande över hur tolktjänst för 
vardagstolkning utformas och genomförs. 

Tidsperspektiv för åtgärdsförslaget 

Ikraftträdande av ny lag den 1 januari 2024 
Översyn av fördelningsmodell för statsbidraget till regionerna 
år 2028 

Samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet 

Utredningen föreslår att det allmännas stöd till tolk i arbetslivet sam-
las hos Arbetsförmedlingen inom ramen för en särskild insats om 
bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het (se kapitel 8). Insatsen ska regleras i förordningen om särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  

Bidraget ska stärka tolkanvändares möjligheter att få, behålla eller 
utvecklas i ett arbete som anställd, företagare eller fri yrkesutövare 
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och bidraget ska kunna lämnas för samtliga i ett modernt arbetsliv 
förekommande situationer.  

Den nya insatsen innebär att:  

– Bidrag får lämnas till arbetsgivaren eller den som har kostnader 
för tolk med högst 10 prisbasbelopp per person och år. Ansvaret 
för eventuellt ytterligare kostnader åvilar arbetsgivaren. Vid del-
tidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden.  

– Insatsen ska ersätta regionens ansvar för vardagstolkning i arbets-
livet samt insatsen bidrag till litteratur och tolk för personer med 
syn- eller hörselnedsättning i den del som avser bidrag till tolk. 
I och med att den nya insatsen införs föreslås att insatsen person-
ligt biträde inte längre ska beviljas för att täcka tolkkostnader.  

– För att säkerställa att insatsen svarar mot de behov som finns 
föreslås att den ska följas upp av Arbetsförmedlingen tre år efter 
dess införande. 

Insatsen förbättrar förutsättningarna för var och en som behöver 
tolkstöd i arbetslivet. Den innebär också en förstärkning av de re-
surser som det allmänna avsätter för tolkstöd i arbetslivet. Insatsen 
ökar tydligheten och förutsägbarheten i ansvarsfrågan och minskar 
den administrativa bördan för såväl tolkanvändare, arbetsgivare som 
den aktör som tillhandahåller stödet. 

 

Tidsperspektiv för åtgärdsförslaget  
 
Ikraftträdande av förordningsändring den 1 januari 2024 
Uppföljning av insatsen år 2027–2028  

Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna  

Utredningen föreslår att förutsättningarna för att samla resurserna 
för tolkstöd i utbildning för vuxna ska ses över i särskild ordning (se 
kapitel 9).  

– I översynen ska ingå att närmare analysera omfattningen av tolk-
behoven och föreslå hur en samlad resurs för tolkstöd inom vuxen-
utbildning kan regleras, organiseras och finansieras.  
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– Utifrån utgångspunkten att det är den enskildes behov av utbildning 
som ska avgöra tillgången till tolk bör det även ingå att överväga om 
resurser för tolkstöd i utbildning kan kopplas till den enskilde tolk-
användaren i stället för som i dag till utbildningsanordnaren.  

Vuxenutbildning i olika former spelar en viktig roll för individers 
möjlighet till utbildning under olika skeden i livet och har en central 
roll i att bidra till arbetslivets kompetensförsörjning. Mycket talar 
också för att fler personer framöver kommer att studera inom vuxen-
utbildningen, inte minst den kommunala vuxenutbildningen (kom-
vux). Utbildning för vuxna omfattar flera olika utbildningsformer 
och reglering och ansvar för finansiering av tolktjänst skiljer sig åt 
mellan de olika formerna. Vuxenutbildningens centrala och växande 
funktion ger därför skäl att se över dagens tolkstöd och överväga förut-
sättningar för att samla resurserna och skapa ett mer sammanhållet och 
effektivt system. I detta ingår också att överväga vilka utbildningar 
för vuxna som ska omfattas, innefattande privata utbildningar. 

 

Tidsperspektiv för åtgärdsförslaget  
 
År 2022–2025  

Åtgärder som stöder en fortsatt långsiktig utveckling 

Tolkbehoven förändras i takt med den samhällsutveckling som sker, 
vilket ställer nya krav på tolktjänsten. För att samhället över tid ska 
kunna tillförsäkra jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
behöver tolktjänsten ges stabila utvecklingsmöjligheter. För att stödja 
en fortsatt utveckling av detta bedömer utredningen att förslag kopp-
lade till distanstolkning, tekniska lösningar och innovation, tolkprofes-
sionen, jämlikhetsfrågor och kunskapshöjande insatser bör prioriteras.  

Stärkt utbud av distanstolkning 

Distanstolkning har mot bakgrund av den starka digitala utveck-
lingen i samhället och de tekniska innovationer som görs stor poten-
tial att fylla en viktig funktion som ett alternativ och komplement 
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till tolkning på plats. I rätt situation och med rätt teknik kan distans-
tolkning öka både tillgången till och utbudet av tolk (se kapitel 10).  

Obokad tolkning på distans via Post- och telestyrelsen 

I dag erbjuder Post- och telestyrelsen på frivillig väg inom ramen för 
Bildtelefoni.net distanstolkning med teckenspråkstolk för obokade 
och spontana samtal. Med spontana samtal avses samtal av enklare 
karaktär som inte kräver förberedelsearbete av tolken. Post- och 
telestyrelsens tjänst är ett viktigt komplement till regionernas tolk-
tjänst. Det saknas en motsvarande funktion för obokade, spontana 
samtal på distans med skrivtolk.  

Utredningen föreslår att:  

– Det på lämpligt sätt i Post- och telestyrelsens förordning med 
instruktion eller i annat lämpligt styrdokument ska framgå att 
obokad distanstolkning med teckenspråkstolk i Bildtelefoni.net 
är en del av myndighetens uppdrag samt att medel för tjänstens 
långsiktiga finansiering säkerställs. 

– Post- och telestyrelsen ges i uppdrag att analysera behovet av en 
obokad distanstolkningsfunktion med skrivtolk och möjligheterna 
för att tillhandahålla en sådan tjänst på nationell nivå. I uppdraget 
ingår att lämna förslag på hur en sådan funktion på lämpligt sätt 
kan utföras, regleras och finansieras.  

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslagen  
 
År 2022–2024  

Regiongemensam distanstolkningsfunktion  

Distanstolkning kan vara ett effektivt sätt att med kort framförhåll-
ning säkerställa tillgång till tolk och öka utbudet av tolktjänst till  
exempel för personer som bor eller vistas i glesbygd. Distanstolkning 
kan också öka tillgången till tolkar med specifik ämneskompetens 
eller flerspråkig kompetens.  
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I dag erbjuder regionernas tolkcentraler i olika utsträckning tolk-
ning på distans utifrån olika digitala plattformar och teknisk utrustning. 
En tillgänglig, säker och effektiv distanstolkning med god kvalitet är 
resurskrävande och tekniskt utmanande för enskilda regioner. Att 
utveckla en distanstolkningsfunktion som flera regioner kan använda 
sig av är därför både ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  

Utredningen föreslår att:  

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) i samråd med Post- och tele-
styrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, intresserade regioner 
samt Inera ska göra en förstudie om hur utvecklingen av en region-
gemensam distanstolkningsfunktion kan organiseras, regleras och 
finansieras.  

– Förstudien ska belysa de tekniska, ekonomiska, juridiska och prak-
tiska förutsättningarna för att utveckla en gemensam funktion 
för regionernas distanstolkning och ska även beskriva en imple-
menteringsprocess och hur tjänsten långsiktigt kan finansieras.  

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2024–2026  

Stärkta förutsättningar för innovation och teknikutveckling 

Tekniska lösningar och innovationer innefattar många områden. Ut-
redningen har därför valt att avgränsa sina åtgärdsförslag till området 
språkteknologi som har en direkt och logisk koppling till möjlig-
heten att genom innovation och teknikutveckling stärka tolktjänst-
utbudet för tolkanvändare (se kapitel 11).  

Svenska teckenspråket tillgängligt som data  

För det svenska teckenspråket har hittills lite gjorts inom det språk-
teknologiska området. Det finns utvecklad teknik men system och 
tjänster finns inte tillgängliga för allmänt bruk. En nyckel för en 
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fortsatt utveckling inom området är att det svenska teckenspråket i 
snabbare takt kartläggs för att omvandlas till data.  

Utredningen föreslår att:  

– Institutet för språk och folkminnen (Isof), i samarbete med 
Stockholms universitet, ska öka genomförandetakten i att kart-
lägga, systematisera och dokumentera det svenska teckenspråket 
för att tillgängliggöra språket som data. Arbetet ska ske i samråd 
med berörda intresseorganisationer och andra berörda aktörer. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2023–2028 

Stärkt samordning av innovationsinsatser  

Dagens snabba teknikutveckling i kombination med den stora ut-
vecklingspotential som språkteknologi innefattar förstärker behovet 
av styrning och samordning av innovations- och utvecklingsinsatser 
som görs med tolkanvändare som målgrupp.  

Utredningen föreslår att: 

– Verket för innovationssystem (Vinnova) under en femårsperiod 
ska leda och samordna befintliga och tillkommande aktörer inom 
området språkteknologi. 

– Arbetet ska främja utveckling och innovation av satsningar som 
särskilt främjar användningen av språkteknologi och artificiell in-
telligens för att öka delaktigheten i samhällslivet för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet samt personer med andra 
kommunikativa utmaningar.  

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) får i uppdrag att i samarbete 
med Isof löpande följa Vinnovas arbete. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2023–2028 



Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten SOU 2022:11 

24 

Åtgärder för att stärka tolkprofessionen 

Kompetensförsörjning av utbildade tolkar och systematisk kompetens-
utveckling av yrkesverksamma tolkar är grundläggande för en väl-
fungerande och kvalitativ tolktjänst. Då utredningen inte har i uppdrag 
att särskilt ta ställning till området lämnas endast ett antal avgrän-
sade åtgärdsförslag kopplat till tolkprofessionen (se kapitel 12).  

Förnyad analys av behovet av tolkar  

Statistik visar att såväl antalet tolkanvändare som antalet utförda tolk-
timmar successivt har ökat de senaste åren. Samtidigt minskar antalet 
sökande till tolkutbildningar vilket gör kompetensförsörjningsfrågan 
inom tolktjänsten till en utmaning.  

Utredningen föreslår att: 

– Det framtida behovet av teckenspråks- och dövblindtolkar samt 
skrivtolkar ska följas upp av lämplig myndighet inom en femårs-
period. Uppföljningen innefattar även behoven av döva tecken-
språkstolkar och teckenspråkstolklärare. 

– Uppföljningen ska innefatta en analys av hur befintliga utbildningar 
tillgodoser dessa behov och vilka eventuella förändringar som 
krävs för att säkerställa en stark och kompetent tolkprofession. 
Uppföljningen ska även innefatta frågan om tolkutbildningarnas 
finansiering. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2023–2028 

Stärkt samordning av kompetensutveckling för tolkar 

Teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkars behov av kontinuerlig och 
kvalitativ kompetensutveckling är en nyckel för en hållbar tolktjänst 
och utredningen har i sitt arbete kunnat konstatera att utbudet av 
kompetensutveckling inte tillgodoser de behov som finns.   



SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

25 

Utredningen föreslår att: 

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) i samverkan med berörda ut-
bildningsanordnare och arbetsgivare samt företrädare för tolk-
professionen och berörda intresseorganisationer, ska utveckla och 
sammanställa en plan för kontinuerlig och systematisk fortbild-
ning och kompetensutveckling av tolkar samt föreslå hur sådan 
fortbildning och kompetensutveckling kan finansieras. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2024–2025 

Enhetlig reglering av administrativa frågor för tolkar  

Betänkandet Att förstå och bli förstådd (SOU 2018:83) redovisar en 
översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk 
samt den offentliga sektorns tolkanvändning i syfte att utveckla och 
säkerställa ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system. En del i 
detta system är de förfaranden och regleringar som finns kopplat till 
tolkprofessionen. I dessa delar lämnar utredningen vissa förslag. Kon-
sekvensen om förslagen i betänkandet (SOU 2018:83) genomförs är 
att förfarandena och regleringarna för tolkar i talade språk och mot-
svarande för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar kommer att 
skilja sig åt i vissa avseenden.  

Utredningen föreslår att:  

– En översyn ska göras för att säkerställa att administrativa för-
faranden och regleringar för teckenspråks-, dövblind- och skriv-
tolkar respektive tolkar i talade språk så långt som möjligt är en-
hetliga. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2028 
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Ökad jämställdhet och ökat barnperspektiv 

Utredningen har i uppdrag att belysa om det finns omotiverade skill-
nader mellan män och kvinnor och även analysera möjligheten för 
tolkanvändare att i möten med myndigheter på ett tryggt sätt kunna 
berätta om känsliga situationer, till exempel vid våldsutsatthet. Ut-
redningen har även i sitt arbete analyserat barns och ungas förut-
sättningar att med tolkstöd kunna ta till vara sina rättigheter och vara 
delaktiga på lika villkor som andra barn och unga (se kapitel 13).  

Tillgång och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Undersökningar om arbetsmarknadsdeltagande för människor med 
funktionsnedsättning har visat på omotiverade skillnader mellan kvin-
nor och män. Den data som finns går dock inte att bryta ner på grup-
pen tolktjänstanvändare varför det finns skäl att vidare analysera detta.  

Utredningen föreslår att: 

– Arbetsförmedlingen ska kartlägga och analysera skillnader i till-
gång och träffsäkerhet i olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgär-
der riktade till kvinnor och män som är döva, hörselskadade eller 
har dövblindhet som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och har 
nedsatt arbetsförmåga.  

– Arbetsförmedlingen ska mot bakgrund av analysen föreslå lämp-
liga åtgärder för att skapa ökad jämlikhet och träffsäkerhet i de 
arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2025 

Ökad kunskap om stöd till våldsutsatta kvinnor som är döva, 
hörselskadade eller har dövblindhet 

De studier som har gjorts i inom området våldsutsatthet klarlägger 
att förekomsten av våld och övergrepp mot kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning är minst lika vanligt förekommande som i 
andra grupper. Mycket tyder också på att kvinnor med funktions-
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nedsättning har svårare än andra grupper att få stöd i utsatta situa-
tioner. De kunskapsunderlag som finns går dock inte att bryta ner 
på gruppen kvinnor som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet 
varför det finns skäl att vidare analysera detta.  

Utredningen föreslår att:  

– En lämplig myndighet ska utreda om och i så fall hur kompeten-
sen och stödet till våldsutsatta döva och hörselskadade kvinnor och 
kvinnor med dövblindhet kan stärkas och organiseras nationellt. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2025 

Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter och behov  

För barn och unga i behov av tolk är tolktjänsten många gånger en 
förutsättning för att kunna tillvarata sina rättigheter och vara delaktiga 
på lika villkor som andra barn och unga i exempelvis förenings- och 
kulturliv, lek och andra fritidsaktiviteter. Det saknas i dag samlat 
kunskapsunderlag om barns och ungas behov av tolktjänst och barns 
och ungas eget perspektiv på tolktjänsten behöver också förstärkas.  

Utredningen föreslår att:  

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) i samarbete med Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten ska göra en fördjupad analys av barns 
och ungas behov och erfarenheter av tolk i förenings- och kultur-
liv, lek samt i fritidsaktiviteter.  

– Analysen ska göras efter samråd med berörda intresseorganisatio-
ner, innefattande barn- och ungdomsorganisationer och föräldra-
organisationer, samt med Svenska Dövidrottsförbundet.  

– Mot bakgrund av analysen ska ett kunskapsunderlag tas fram och 
vid behov ska förslag på åtgärder lämnas för att stärka barn-
perspektivet i tolktjänstverksamheten. 
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Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2025 

En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor 

Det saknas en samlad, nationell överblick av tolktjänsten och dess 
utveckling vilket väsentligt försvårar möjligheten till löpande upp-
följning och långsiktig utveckling av tolktjänsten (se kapitel 14). 

Utredningen föreslår att:  

– En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet inrättas. Funktio-
nens arbete ska ske i samråd med regioner och berörda intresse-
organisationer samt andra berörda aktörer.  

– Funktionen ska tillhandahålla information samt sammanställa 
statistik och annan data för en samlad nationell uppföljning av 
tolktjänsten samt vid behov samordna utvecklingsinsatser.  

– Funktionen ska samordna eller hantera frågor som rör tolktjänst 
och som genom utredningens förslag inte har en naturlig hemvist 
hos en annan aktör, till exempel samordna en plan för strategisk 
kompetensutveckling av tolkar, upphandla tolkservice för för-
troendevalda i vissa organisationer (rikstolktjänst) samt betala ut 
statsbidrag till regionerna för tolktjänst.  

– Funktionen ska ta fram ett nationellt system för uppföljning av 
tolktjänsten samt vid behov föreslå nödvändiga författningsänd-
ringar för ett sådant system. 

– Funktionen ska senast år 2028 följa upp handlingsplanen för en 
långsiktig utveckling av tolktjänsten. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslagen  
 
År 2022–2023 
Uppföljning av handlingsplanen senast år 2028 
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Handlingsplanen i översikt  
Åtgärder för en mer sammanhållen och tydlig struktur  
Förslag Tidsperspektiv genomförande 

Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks  
– förslag till ny lag 
– översyn fördelningsmodell statsbidrag 

Ikraftträdande 1 januari 2024 
 
År 2028 

Samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet  
– förslag till ny insats i befintlig förordning 

Ikraftträdande 1 januari 2024 
Uppföljning år 2027–2028 

Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna  
– förslag om översyn 

År 2022–2025 

Åtgärder som stöder en fortsatt långsiktig utveckling 

Förslag 
Tidsperspektiv 
genomförande 

Permanentad och säkerställd obokad distanstolkningsfunktion med 
teckenspråkstolk via Post- och telestyrelsen 

År 2022–2023 

Analys av obokad distanstolkningsfunktion med skrivtolk via Post - 
och telestyrelsen  
– uppdrag till Post- och telestyrelsen 

År 2022–2024 

Analys av regiongemensam distanstolkningsfunktion  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2024–2026 

Tillgängliggörande av det svenska teckenspråket som data  
– uppdrag till Institutet för språk och folkminnen 

År 2023–2028 

Ökad samordning av innovationsinsatser om språkteknologi  
– uppdrag till Verket för innovationssystem  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor  

År 2023–2028 

Förnyad analys av behovet av tolkar  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2023–2028 

Samordning och förstärkning av kompetensutveckling för tolkar  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2024–2025 

Analys av enhetlig reglering av administrativa frågor för tolkar  
– förslag om översyn 

År 2023–2028 

Analys av tillgång och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som rör döva, hörselskadade och personer med dövblindhet  
– uppdrag till Arbetsförmedlingen 

År 2023–2025 

Ökad kunskap och kompetens om stöd till våldsutsatta kvinnor med 
dövhet, hörselskada eller dövblindhet  
– uppdrag till lämplig myndighet 

År 2023–2025 

Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter och behov av tolktjänst  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2023–2025 

Inrättande av en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor  År 2022–2023 
Uppföljning av handlingsplanen  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2028 
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     Bilaga 2 

Socialdepartementet 

Datum 2022-09-21                                     s.remissvar@regeringskansliet.se 

Diarienummer 0629/22                       Diarienummer S2022/01621 

Yttrande över remiss från 
Socialdepartementet över Handlingsplan för 
en långsiktig utveckling av tolktjänsten för 
döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet SOU 2022:11 
Sammanfattande bedömning 
Göteborgs Stad anser att det är positivt att utredningen i sitt arbete utgått ifrån de 
mänskliga rättigheterna och att den gör en direkt koppling till det nationella 
funktionshinderspolitiska målet. Där det beskrivs en utveckling från patient till 
medborgare med fullvärdiga rättigheter. Utredningen strävar efter att tolktjänsten skall 
vara likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och kostnadseffektivitet samt att den skall bygga 
på respekt och integritet. 

Göteborgs Stad anser att förslagen i utredningen kan stärkas ytterligare för att säkerställa 
rättigheter för att barndomsdöva, vuxendöva och hörselskadade personer samt personer 
med dövblindhet som använder tolktjänst ska kunna kommunicera och leva självständigt 
på lika villkor som andra. 

Göteborgs Stad ställer sig tveksamma till om den föreslagna lagen i form av en 
skyldighetslag kommer att vara en tillräcklig åtgärd för att säkerställa den enskildes rätt 
till att kommunicera via tolk på det sätt och vid de tillfällen den enskilde har behov av. 

Göteborgs Stad anser att för att uppnå rätten till kommunikation bör det i lagförslaget 
säkerställas att det finnas tolkar så att det täcker de behov som den enskilde har. Vidare 
bör beställningsingången av tolktjänst samlas under ett och samma tak och utformningen 
av tolktjänst behöver ske utifrån den enskildes önskemål, behov och specifika situation. 
Klagomål bör hanteras transparent och sammanställas så väl nationellt och lokalt. 

Förslagen i utredningen innebär även att Arbetsförmedlingen har kvar kravet på att den 
enskilde ska vara inskriven som arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga, vilket inte når 
upp till att erbjuda möjligheter till kommunikation på lika villkor. 

Nedan följer en redogörelse av de synpunkter Göteborgs Stad lämnar på förslagen i 
utredningen. 

7.2 Förslag om en ny lag och allmänt om lagen 
Göteborgs Stad är positiva till att lagförslaget innebär att vardagstolkning tas bort från 
hälso- och sjukvårdslagen. Förändringen kan medföra att rätten till tolktjänst stärks 
utifrån ett medborgarperspektiv istället för patientperspektiv. Göteborgs Stad ställer sig 
tveksamma till om den föreslagna lagen i formen av en skyldighetslag kommer att vara en 
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tillräcklig åtgärd för att säkerställa den enskildes rätt till att kommunicera via tolk på det 
sätt och vid de tillfällen den enskilde har behov. Den enskildes rätt i utförandet behöver 
bli tydligt, det vill säga att efterfrågad tolktjänst inte bortprioriteras, byts ut eller avbokas. 
Det krävs transparens i hela tolktjänstprocessen samt stärkt tillsyn för att säkra rätten för 
den enskilde. 

Göteborgs Stad erfar att det kan upplevas som svårt och krångligt för sällanbokare att 
beställa teckenspråkstolk (oavsett om det är i arbetslivet eller vardagstolkning) och anser 
att beställningsingången bör samlas under ett och samma tak. Göteborgs Stad föreslår 
regeringen att i den fortsatta beredningen överväga att samla all tolkbeställning på 
nationell nivå, förslagsvis hos statens servicecenter. Med en beställningsingång ger det 
stora förenklingar och goda förutsättningar för enskilda och de som har skyldighet att 
anlita tolktjänst. 

7.4.1 Delaktighet vid utformning och genomförande av 
tolktjänst 
Göteborgs Stad anser att utformningen av tolktjänst för vardagstolkning behöver ske 
utifrån den enskildes önskemål, behov och specifika situation. I dagsläget förekommer 
det att den enskilde blir erbjuden en distanstolkning vid en beställning av en fysisk tolk. 
Om den enskilde då avböjer distanstolkningen så avbokas hela beställningen. Göteborgs 
Stad anser att den enskildes rätt att ha inflytande över hur kommunikationen ska ske via 
tolk behöver stärkas. Att byta form för utförandet av tolktjänsten bör vara ett beslut som 
sker i dialog med den enskilde. Den enskilde behöver ha möjlighet att klaga på utförandet 
och kunna följa hanteringen av klagomålet. 

7.4.2 Viss ledsagning ska ingå i tolktjänst för personer med 
dövblindhet 
Göteborgs Stad anser att det tydligt behöver framgå att regionens ansvar för tolktjänst för 
vardagstolkning för personer med dövblindhet omfattar ett helhetsperspektiv vad gäller 
ledsagning samt tolkning till, från samt under tolktillfället. Detta behövs för att säkerställa 
ansvarsfördelningen av ledsagningen samt att den enskildes behov tillgodoses i samband 
med tolktjänst för personer med dövblindhet.  

7.4.3 Prioriteringar får göras utifrån nytta och behov 
Göteborgs Stad anser att för att uppnå rätten till kommunikation ska fokus vara att 
säkerställa att det finnas tolkar så att det täcker de behov som den enskilde har. Lagen bör 
därför omfatta krav på att säkerställa tillgången till tolktjänst för vardagstolkning. 
Regionernas möjlighet att prioritera bör följas av en oberoende granskningsmyndighet för 
att följa upp att behov av tolkar säkerställs utifrån den enskildes behov. Göteborgs Stad 
erfar att tolkning byts ut mot distanstolkning, vilket i sig kan ha många fördelar. 
Distanstolkning kan däremot inte jämställas med annan tolkning och kan i vissa fall 
utgöra ett hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning, nyanlända eller vid 
känsliga tolkuppdrag. 
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7.5 Samordning av övrig tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet samt 7.8 Regionen ska få 
möjlighet att inrätta valfrihetssystem för tolktjänster 
Göteborgs Stad saknar en tillräcklig beskrivning av de faktorer som säkerställer att till 
exempel en kommun inte omfattas av upphandlingsregelverket. Göteborgs Stad bedömer 
att förslaget kan medföra en risk för kommunen om kommunen inte är med som 
avtalspart i valfrihetssystemet. 

7.6 Allmänna bestämmelser om verksamheten 
Göteborgs Stad bedömer att det behöver finnas höga krav på tillgänglighet till 
verksamheten. Det kan handla om tillgänglig och flexibel kundtjänst för tolkanvändare 
och särskilt för utlandsfödda samt barn- och ungdom som själva lär sig att anlita och 
nyttja tolktjänsten. Kontaktmöjligheterna ska vara på användarnas villkor. 

7.6.1 Särskilda skyldigheter i fråga om barn 
Göteborgs Stad anser att det är positivt att skyldigheter i fråga om barn särskilt betonas i 
förslag till lag. I det sammanhanget bör beaktas att barn kan vara berörda i tolkuppdraget 
utan att vara den som tolktjänsten erbjuds. 

7.7 Ledning av verksamheten och avtalssamverkan 
Göteborgs Stad anser att utredningens bedömning om att regionens tolktjänstverksamhet 
inte omfattar myndighetsutövning kan behöva belysas och problematiseras ytterligare i 
förhållande till möjligheten för den enskilde att få sina rättigheter tillgodosedda. 
Rättigheten till tillgänglig information, kommunikation och ett självständigt liv enligt 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli en del av den 
föreslagna tolklagen. Beslut om tolk bör kunna prövas mot den nya lagen. 

7.9 Om klagomålshantering och tillsyn 
Göteborgs Stad vill framföra att det tydligare behöver framgå att synpunktshanteringen 
ska vara transparent och möjlig att följa för den enskilde. Synpunktshanteringen behöver 
ske systematiskt och med möjlighet till sammanställning och analys av inkomna 
synpunkter. Göteborgs Stad anser att synpunktshanteringen bör sammanställas och kunna 
redovisas både på nationell och på lokal nivå. En myndighet behöver ansvara för att 
samla in klagomål från tolkanvändare och utförare samt göra en bedömning gentemot 
konventionen och den nya lagen. 

Göteborgs Stad anser att det kan finnas behov av ytterligare en oberoende tillsynsnivå för 
att säkerställa den föreslagna lagens tillämpning. Genom att tolkverksamheter 
kontinuerligt har kontakt med en nationell tillsynsmyndighet skulle svagheter i systemet 
kunna identifieras och det kan dessutom bidra till ökad likvärdighet i landet. 

7.10.1 Upplysningsbestämmelse om sekretess ska införas 
Göteborgs Stad vill särskilt uppmärksamma vikten av att barn och unga får information 
om regler kring tystnadsplikt för tolkar, samt att det perspektivet beaktas och följs upp i 
det fortsatta utredningsarbetet om tystnadsplikt för tolkar. 
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8.2 En ny insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet 
Göteborgs Stad anser att det i dag är en för omfattande administrativ process att som 
arbetsgivare tillhandahålla tolk. Göteborgs Stad bedömer att utredningens förslag om att 
samla stödet till tolk i arbetslivet kan vara ett steg i rätt riktning för att skapa 
förutsättningar för att underlätta administrationen. Göteborgs stad betonar att det kommer 
att krävas hög kompetens på Arbetsförmedlingen om tolktjänst och behov av att stödja 
och underlätta för arbetsgivare och anställda. Göteborgs Stad anser att det för den 
enskilde inte bör finnas krav på att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga för att få del av tolk i arbetslivet. Den enskilde 
arbetstagaren kan ha behov av tolktjänst utan att ha en nedsatt arbetsförmåga. I övrigt 
anser Göteborgs Stad åter att det mest ändamålsenliga vore att regeringen i den fortsatta 
beredningen övervägde att samla alla tolkbeställningar. 

9.3 Översyn om ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna 
Göteborgs Stad anser att utredningens förslag om en särskild översyn är positivt och i 
förlängningen skulle kunna leda till att samla resurserna för tolkstöd i utbildning för 
vuxna för att möjliggöra en likvärdig utbildning. Göteborgs Stad vill inför kommande 
utredning skicka med att: 

• universiteten bör omfattas, 
• kostnaden för tolk bör inte ligga hos utbildningsanordnaren, 
• tolktjänst bör inte villkoras med att ett minimumantal vill gå utbildningen, 
• den enskildes geografiska hemvist bör inte ha betydelse. I dag kan kommunens 

storlek eller ekonomiska resurser påverka, 
• potentiella elever behöver nås, 
• tillgången till tolk bör säkras på bland annat yrkesutbildningar för de som nyss 

genomfört SFI. 

10.2 Den obokade distanstolkningen med teckenspråkstolk 
ska långsiktigt säkerställas, 10.3 Det kan även finnas behov 
av obokad distanstolkning med skrivtolk samt 10.4 
Förutsättningar för fördjupad samverkan mellan regioner om 
distanstolkning 
Göteborgs Stad anser att det är bra att utredningen lämnar förslag om att långsiktigt stärka 
distanstolkningen och särskilt den obokade distanstolkningen där även skrivtolk ingår. 
Göteborgs Stad stödjer att valet av tolksätt ska göras i samråd med tolkanvändaren. 
Distanstolkning är bra under vissa förhållanden men inte i andra. Distanstolkning 
förutsätter att den enskilde har tillgång till teknik och internetuppkoppling. Göteborgs 
Stad anser att mål om antal genomförda distanstolkningar ska undvikas eftersom det kan 
driva på användandet i de situationer då det inte är lämpligt. Göteborgs Stad vill 
uppmärksamma att utveckling och kvaliteten i all distanstolkning behöver följas bland 
annat utifrån ett kundperspektiv med särskilt fokus på jämlikhet där bland annat ålder, 
utländsk bakgrund, ekonomiska och tekniska förutsättningar är en del. 
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12.2 Förnyad analys av behoven av tolkar och utbildningar 
och 12.3 En plan för kontinuerlig och systematisk 
fortbildning och kompetensutveckling av tolkar 
Göteborgs Stad framför att förslagen om utvecklingsarbete även bör omfatta införande av 
nationellt slutprov för tolkstuderande. 

13.1.1 Ökad jämlikhet och träffsäkerhet i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Göteborgs Stad betonar att gruppen unga vuxna är särskilt viktiga att beakta i arbetet med 
träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

13.1.3 Ökat nationellt stöd till våldsutsatta kvinnor med 
dövhet, hörselskada eller dövblindhet 
Göteborgs Stad vill i det sammanhanget skicka med att beakta behovet av säkra arbetssätt 
och rutiner för tolkmetodik för att skydda våldsutsattas identitet vid tolkning. Göteborgs 
Stad vill även understryka att våldsutsatthet även finns bland teckenspråkiga barn, pojkar 
och äldre. Andra grupper att beakta är också teckenspråkiga personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, oaktat etnisk bakgrund och/eller personer inom HBTQI. Dessa bör 
uppmärksammas och har rätt till relevant stöd. 

13.2.1 Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter och 
behov av tolktjänst 
Göteborgs Stad vill uppmärksamma att den föreslagna fördjupade analysen bör beakta 
behovet av ökad kontinuitet av tolkar för barn och ungdomar särskilt i förenings- och 
kulturlivet, ökad kunskap hos föräldrar och barn om rättigheter och hur tolk kan 
användas. Göteborgs Stad uppmärksammar även att utbildningsområdet för barn och 
unga inte omfattas och föreslår att förskolan och grundskolan kan ingå i analysen. 

14.2 En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor 
ska inrättas 
Göteborgs Stad anser att den nationella funktionen bör ha ett uppdrag som omfattar att 
följa upp utvecklingen av de digitala tolktjänsterna, som distanstolkning. Göteborgs Stad 
anser att det är positivt att arbetet ska ske i samråd med regioner och berörda 
intresseorganisationer och föreslår även att andra berörda aktörer kan vara kommuner, 
utbildningsanordnare, tolkföretag samt berörda arbetsgivare och näringsidkare. 

 

Göteborg den 21 september 2022  

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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