
Nätverksträff 24-25 oktober, Stockholm 

Närvarande: Angelica Grann, Jessica Målqvist, Ivar Västhed, Elisabeth Ingels, Camilla Nilsson, Josefin 
Eriksson , Eva Matsa, Agneta Unger-Ekestål, Ola Berlin, Johanna Franzén och Camilla Eurenius som 
representant för STTF.  

Genomgång av föregående protokoll.  

Jessica kollar vad FST (föreningen skriv och tss-tolkar) vill ha för yrkestitel i Vision. 

Två representanter har träffat Kjell Svahn för att tala om yrkets villkor. 

Kolla på hemsidan om vi är nöjda med informationen om teckenspråkstolkar – Angelica. 

Meddela medlemmarna på hemmaplan att ändra titel på Visions hemsida. 

Alla kollar hemma, har våra frilansare pensionsgrundande inkomst på landstinget och bolag. 

Vilka bolag använder landstinget, har de frilanstolkar, får de pensionsgrundande inkomst. 

Nätverksträff för skrivtolksnätverket kollar Agneta med sin kollega. 

Nyhetsbrev till tolkarna på Visions hemsida – Ewa.  

Camilla E kontaktar Chris Kosanovic, ordf för Rikstolkavdelningen för att få samverkansavtal och 
domen kring restidsersättning.  

Ny kontakt person blir Angelica Grann.  

Ewa Storm-Åström tar upp frågan kring om Vision ska finnas med på Rikstolk då förslaget om att 
redovisa resultatet kring hur tolkar mår idag borde redovisas på Rikstolkkonferensen.  Hon lyfter 
även frågan om att bli medlem i STTF för att få ta del av Tolktrycket och vad som händer inom yrket.  

Chris Kosanovics mail läste Ewa upp för oss, om att vi är välkomna att bilda en sektion under rikstolk. 

Elisabeth och Agneta arrangerar och ansvarar för att ordna nästa nätverksträff med stöttning av med 
Ewa. Innehållet kommer vara Kjells fråga och enkäten.  

Ivar skickar Tolktrycket till Ewa. 

  

Vem tar vilka landsting: 

Agneta:  Jämtland, Luleå, Umeå 

Eva: Göteborg, Halland, Värmland  

Ola, Ivar och Josefin: Gotland, Örebro, Eskilstuna  

Elisabeth: Dalarna, Härnösand, Gävle 

Angelica:  Östergötland, Blekinge,  



Jessica:  Kalmar, Kronoberg, Jönköping 

Camilla N: Skåne, Stockholm 

Johanna: Uppsala 

  

Tarja Birkoff – tolktjänstutredningen 

Samarbetar mycket med Sylvia Lång, VGR. Tarja vill veta vad vi tycker om tolktjänstutredningen.   

300-400 miljoner kronor uppskattas det att tolktjänsten kostar idag.  Varför utredningen inte 
remitterades var för att analysen inte var noggrant utredd. Hennes arbete har varit att fördjupa 
utredningen och se om det kan läggas under en befintlig myndighet. Brukarorganisationer säger att 
det på det stora hela fungerar bra idag, men det finns prioriteringsmodeller som brukarna inte tycker 
är bra. Eller när man inte får tolk, tex vid fritidsintressen, träffa kompisar, släktkalas, arbetslivet och 
fackliga uppdrag. 

En lag ger inte bästa resultat för budgeten måste följa.  Hur ser framtiden ut när man använder 
tekniken mer, kommer tolkbehovet att minska? Kommer fler att resa utomlands, fler som studerar.  

I år kommer inte remissen ut. Vi behöver ha mer underlag, mer utredningar.  

Den politiska viljan är att få till en förändring för att brukarna vill ha det. Och konventionen ligger till 
grund för detta.  Det är komplext med tolkyrket. 

Handisam och hjälpmedelsinstitutet ska få ett namn Myndigheten för delaktighet. 

Måste finnas regionala kontor, för lokalkännedom och brukarkännedom. 

Kostnadsneutralt, med god styrning av budget, tydligt regelverk med befintlig organisation, kan 
staten ha en roll? 

Ser staten att tolkyrket går tillbaka, 20-30 år i tiden? 

75 mkr från staten, 140 mkr från landstingen, bildtfn/txttfn 50 mkr, AF 15-20 mkr, ansvars och 
finansieringsprincipen, utbildningsväsendet. Vi vill ha ett samlat ansvar och ett kostnadsställe. 

Frågan får ta den tid den förtjänar för att det ska bli det bästa. Inget före valet! 

Bred politisk enighet i denna fråga. 

Försämrar man för tolkarna – så försämras det för de döva! 

Arbetslivet för döva, döva egna företagare måste fördjupas! 

Skicka gärna förslag till Tarja om förbättringar och synpunkter om den framtida tolktjänsten. 

//Jessica Målqvist 

  



  

  

  

  

 


