
Nätverksträff för teckenspråkstolkar 16-17 oktober 2014 

 

Närvarande: Cecilia  Servin Kalmar, Elisabet Ingels Dalarna, AgnetaUnger Ekeståhl Västerbotten, 
Johanna Jonsson Linköping, Gunilla Björkholm Östersund, Tina Karlsson Örebro, Ivar Wästhed 
Örebro, Evelina Alenäs STTF, Sara Ericsson Jönköping, Jessica Målqvist Jönköping, Hannadi Elassir 
frilans, Josefin Eriksson Tecken och tolk, Camilla Eurenius frilans/rikstolk , Camilla Nilsson frilans, Eva 
Matsa VGR. 

Vi pratade om: 

Tina förklarade hur man som anställd i ett privat företag som är anslutna till tex Almega och Unionen 
kan bli medlem i Vision, då tar man kontakt med Tommy Löfgren på Vision. 

Det kan vara bra för oss tolkar att representera Vision på tolkutbildningarna för att tala om hur 
yrkesvillkoren ser ut för oss tolkar. 

Att frilansare inte får jobba för många bolag i vissa regioner, utan är bundna till ett eller två.  

Företagen säger att det är upphandlingen som gör att man inte har kollektivavtal. 

Lön + restid, rätt till anställning, förberedelsetid och god fysisk och psykisk arbetsmiljö är det vi vill 
trycka på i nätverket. I Nysams definition står det att tolktid är restid+förberedelsetid och 
uppdragstid!  

Kjell Svahn - Lönepolitiska målsättningar för tolkyrket för att få likvärdiga villkor. 

Träffa arbetsgivare i mindre grupp är Kjells förslag. Annelie kollar med Kjell hur finansiering ska ske. 

SKL vill inte föra en diskussion med nätverket om hur landstingens villkor och upphandlingar ser ut. 

Kvalitetsaspekten finns hos arbetsgivaren men det som avgör är priset. 

Att nå någon på nationell nivå när det gäller upphandling går inte utan det är på varje landsting vi 
måste diskutera. Eller egentligen brukargrupperna som ska ta tag i detta med timpris för tolkar! 

Tolkverksamheten är den sista verksamheten som regleras, andra verksamheter är styrda in i minsta 
detalj och då ska det inte vara svårt att kräva att förberedelsetid ska ingå i priset säger Kjell. 

I psykisk och fysik arbetsmiljö ingår: anspänning, ergonomi, hot/våld situationer, handledning. 

Lönerna: anställningsförhållande styr lön och anställningsvillkor så börja med detta ”rätt till 
anställning”.   

Förberedelsetid: skillnad för anställda och de som jobbar på timme? Vad är en rimlig månadslön och 
vad är en rimlig timersättning? 

Månadslön:  vad finns det för skillnader oss emellan som stationerar skillnad i månadslön -ålder 
påverkar inte- utan det  är individuell lön som gäller, så vi måste definera vad som ger högre  lön. Vad 
i yrket är högre krav på en tolk? Vad ska vi ha betalat för? Det som är förankrat är lättare att få 



genom. Ha en realistisk uppfattning, tex arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar, jämföreselse 
med andra yrken.  

Kostnadseffektivitet – tolktjänstutredningen – tala om de fyra punkterna, villkoren. 

En allians med de brukarorganisationerna när det gäller kvalitet istället för kvantitet!! Vi måste prata 
med dem som har makt att påverka våra villkor, landstingen som har anställda tolkar och 
tolkförmedlingarna som anlitar tolkar.  

 

Tolktjänstutredningen (förberedelse inför träffen med socialdepartementet) 

Sttf kommer att trycka på det som togs upp på årsmötet med Mikael Renberg.  

Swotanalys, tco:s stressundersökning och KES-undersökningen.  Hur dåligt tolkarna faktiskt mår! 
Finns i tolktrycket nr 2, 2012. 

Tolkperspektivet är inte med och det har vi i Vision redan påtalat till utredningen. Varför är vi inte 
med på sändlistan yrkesföreningarna och facken? 

Tillgängligt sverige 2010? Vad har man gjort för våra tolkanvändare?  In med mer pengar! Historien. 

Ung kår! Inte så många som gått i pension. 

Förberedelser då vi inte är där varje gång, tex arbetsplatserna inte kvalitet för brukaren.  

Så fort man tror att det kostar något så beställer man inte tolk, till och med sjukvården. 

Patientlagen 1/1-2015 – måste ge information på det sätt som mottagaren kräver. Gäller även 
äldreboende. 

Översyningsmannen finns? 

Effektivisering - ??!! 

Döva idag driver bolag, de ska inte behöva betala för sin egen tolk. 

Relätolk, döva kontakttolkar – behövs! 

Telefonitjänst är inte tolktjänst. 

Samlade ingången – utöka bildtelefoni – ofullständiga beställningar –närhet och lokalkännedom 

Arbetslivet – egen organisation ? 

 

 

 

 



Struktur mellan möten – nästa möte 

Finanser till att träffa tolkledare/talför på ett förmöte? 

Information till utbildningarna – vem bekostar? Svar från Anneli: prata med landstingsordförande 
och centrat. 

Josefin skapar ett googledocs-dokument. 

Rätt till anställning – alla som vill ha en tillsvidareanställning och heltid, tc som använder mkt frilans – 
anställa istället. 

(Tina, Ivar, Hannadi ) 

Arbetsmiljön – ergonomi, handledning, hot/våld, friskvård, (använd visionsenkäten, swot-analysen) 

(Sara, Cecilia, Elisabet,  Agge) 

Löner och villkor – skälig månadslön/timlön, titta på andra yrken (tolkar i EU) 

(Josefin, Camilla N, Eva ) 

Förberedelsetid -  kvalitet 

(Camilla, Jessica, Johanna ) 

Förmöte – Kjell skriver inbjudan? Tina tar kontakten. 

Förslag färdiga till nästa gång - använd Kjell Svahn! 31/1-2015 sista datum för arbetsgrupper. 

 

Dag nummer två – tolktjänstutredningen - socialdepartemetet 

Sara Cagnell  rättssakskunnig i tolktjänstutredningen. 

Jonas Gumbel – projektledare för arbetsgruppen, började i slutet på maj, jobbar med utredningen tre 
dagar i veckan, har tidigare jobbat med hälsosjukvård och omsorg.   

Tim Overkamp – jobbar linköpings universitet, bolla tankar och samlar data och åsikter om hur 
tolkverksamheten fungerar. 

Fyra från socialdepartetmentet, en från arbetsmarknadsutskottet, en från finansdepartementet sitter 
i den interndepartimentariskautredning.  

Vi gjorde en mycket fin bakgrundsbeskrivning, organisationsbeskrivning och förklarade hur tolkkåren 
mår. (se punkterna från dag ett tolktjänstutredningen) 

Tillägg tilll deras uppdrag från oss är kategorin asylsökande, flyktingar. Migrationsverket betalar för 
relätolk under migrationsprocessen (under förutsättning att det finns att få tag på, vilket det inte gör 
i stora delar av landet) men för övriga tolkuppdrag med asylansökande, anhöriginvandrade, 
kvotflyktingar eller arbetsinvandrare är det ingen som har betalningsansvaret för relätolken. 



Kommenterar ansvar och finansieringsprincipen att det är en fara, man beställer inte tolk för att man 
inte villl ta kostnaden för tolken. 

Vi fick gör ett grupparbete – vad som händer på ett uppdrag från att samordningen får uppdraget till 
det att uppdraget är avslutat. Vi var indelade i en grupp för företagare, en grupp för anställda och en 
grupp för frilanstolkar. Sen fick vi tala om vad som är positivt, negativt och även vilka förslag på 
lösningar vi såg på det vi hade skrivit. Därefter fick vi sätta upp tre saker av det vi har skrivit som vi 
tyckte att detta måste utredningen jobba med. 

Bifogar till protokollet Jonas power point. 

Visions a-kassa 

Niklas Forsgren - försäkringsansvarig 

Sofia Knuts – omprövare 

Kringtiden (restid, förberedelsetid etc) räknas inte vid tex sjukdom för frilansare.  

A-kassan räknar på kontakttolkarna restid, spilltid och tolktid ihop. Varför inte göra samma sak för 
oss? 

Enligt reglerna ska man ha 80 timmar i 6 månader under 12 månaders period för att ha rätt att få a-
kassa. Dock måste frilanstolkarna be arbetsgivaren att spesa upp det.  

Lagen om arbetslöshetsförsäkring  § 47 säger att det finns en skyldighet för arbetsgivaren att skriva 
ut intygen som arbetstagaren behöver för att få a-kassa (att det ska redovisas restid). Detta ska 
spridas till alla våra frilanstolkar, att de har rätt att kräva. 

Bilaga för arbetsgivarintyg finns på visions a-kassas hemsida. 

Heltidsstudier kan frysas – det innebär att du kan tillgodoräkna dig arbete som du gjorde innan du 
började tolkutbildningen och ha rätt till a-kassa. 

Ring till Visions a-kassa så kommer Sofia och Niklas informera de som sitter där och svarar  vilka 
problem som uppstår för oss teckenspråkstolkar. 

Den nya regeringen har förslag på att ändra/förenkla villkoren för att få a-kassa. 

75 dagar är maxtiden att stämpla upp från deltid till heltid av en 300 dagars period. 

Gå gärna in på vision a-kassas hemsida för mer information. 

A-kassan – kollar alltid er redovisning och jämför med arbetsgivarintyget och det ska inte diffa, felet 
kan vara att man inte redovisat restid tex. 

 

 

 



 

 

Innehåll till nästa träff – 26-27 mars 2015 

SDR, HRF, TALFÖR, Tolkledarna, Kjell,  Annika Strandhäll? 

Tors: 

10-11 egen tid 

11-12 Kjell 

13-16 SDR/HRF med fika 

16-17 egen tid 

Fred: 

8.30 – egen tid 

10-12 Socialdepartementet – Annika Strandhäll? 

12-13 Lunch 

13 – 15 Tolkledarna och Talför 

15.00 avslut med fika 

OBS: ordningen på schemat vill vi ha, alltså tiderna och ordningen på dem vi ska träffa. 

Camilla E, Elisabet, Josefin och Ivar är de som har kontakt med socialdepartementet framtill nästa 
möte. 

 

Sekreterare Jessica M 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


