
 

 

Minnesanteckningar nätverket 7-8/9 2017 
 
Närvarande: 
Agneta Ekeståhl Unger 
Agneta Holmner 
Eva Enblom 
Elisabet Ingels 
Johanna Jonsson 
Tina Karlsson 
Cecilia Servin 
Stellan Solgård 
Annica Vallberg 
Ida Sintring 
Åsa Byléhn 
Jessica Målquist 
Camilla Nilsson 
Anna Nilsson 
Jenny Therén 
Thomas Dahl 
 
 
Torsdag fm.  
  
Inledningsvis var STTF:s representant Åsa Byléhn med för att föra fram önskemål kring frågor att 
arbeta med gemensamt.  
Två frågor lyftes.  

- ”icke-anställda” (frilans, timanställda, intermittentanställda mfl) behöver information om hur 
de är skyddade samt vad som ersätts genom dessa typer av anställning.  
STTF önskar göra en lathund för att denna tolkgrupp ska få mer insikt i vad de olika formerna 
innebär. Önskar kommentarer och idéer av nätverket.  

- Liksom Visions nätverk redan ämnat göra, vill även STTF få en konsekvensanalys på 
upphandling av tolktjänst i Stockholm.  

  
Vi diskuterade möjligheten att få en enkät genomförd hos ”icke-anställda” tolkar via Vision. Detta 
kräver dock att vi försöker ta reda på var dessa tolkar finns. Vision har enbart möjlighet att se 
medlemmars kontaktuppgifter och når enbart de som har uppdaterade mejladresser i registret.  
  
Vidare pratade vi om att nå ut med facklig information till studenter. Detta för att stärka kunskaper 
kring villkor i det kommande yrket samt rättigheter och skyddsnät beroende på anställningsform.  
  
En tanke dyker upp kring en större konferens under 2019 för att nå yrkeskåren och då få möjlighet 
att stärka tolkar i yrkesrollen och på sikt stärka status på yrket.  
Då det finns fler fackförbund skulle det vara önskvärt med ett samarbete mellan facken i frågan 
(Vision, Unionen, DIK). Detta ska undersökas. Det kan även vara så att ett samarbete med STTF kan 
vara möjligt.  
  
Torsdag em.  
  



 

 

Nätverket diskuterar tidigare tankar kring skyddad yrkestitel och efterforskar mer information kring 
om och hur detta kan genomföras.   
Vi diskuterar mer kring hur löner och villkor kan förbättras samt begreppet ”förste tolk” som en 
karriärsmöjlighet.  
För att stärka yrket ytterligare behöver ordföringarna i de olika landstingen/regionerna samverka 
mer och föra diskussion kring hur vårt yrke kan stärkas. Vision har både medlemmar som är tolkar 
och döva.  
Ytterligare ett sätt att stärka yrket är att informera om yrket i Visions tidning. Nätverket diskuterar 
vidare hur en sådan artikel kan väcka intresse för yrket hos de som inte känner till yrket.  
  
Indelning i 2 grupper. En grupp gör översyn av Visions hemsida för teckenspråkstolkar och den andra 
arbetar med verksamhetsplanen 2018/2019.  
  
Torsdag kväll. 
  
Umgänge och middag på utsökt restaurang HOBO! Väl värt ett besök! Med efterföljande visit på TAK. 
En restaurang/bar på taket! 
  
Fredag fm. 
  
Fortsatta arbeten i respektive grupper.  
  
Fortsatta diskussioner kring hur lönesituationen. Trots brister på skrivtolkar höjs inte lönerna vid 
nyanställningar. Brist inom yrkesgrupper har tenderat att höja lönerna men inte inom vårt område.  
Under detta nätverksmöte har vi försökt att fokusera på vad vi VILL, KAN och SKA/BÖR göra 
framöver.  Vi VILL stärka kåren/höja status och därmed rättssäkerheten för våra målgrupper. Vi KAN 
ge yrkesinformation, skapa skyddad yrkestitel som ett sätt att höja status på yrket. Vi SKA ta kontakt 
med myndigheter, skolor, press och anordna större konferens ev. 2019.  
  
Förbereder punkter och ansvarsområden till nästa träff 25-26 januari 2018. Detta möte får Örebro ha 
med två representanter.  
  
Noterat av  
Tina Karlsson 


