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Närvarande: Åsa Byléhn, Ivar Västhed, Camilla Eurenius, Camilla Nilsson, Sara Ericsson, Elisabeth 
Ingels, Tina Karlsson, Cecilia Servin, Jessica Målqvist, Stellan Solgård. 

Tomas Dahl - Ombudsman på Vision och Anna Nilsson - Förbundsstyrelsen. 

 

Tomas sänder mejl från nätverket, så vi slipper använda våra egna! 

Ta kontakt med Myndigheten för delaktighet - Andreas Richter! 

Bjud in socialdepartementet. 

 

Tarja Birkoff 

Förslag från socialdepartementet kommer att skickas på remiss och där kan vi vara med och påverka.  

SKL, tolkcentraler, Vision, STTF, FST, brukarorganisationer, med flera kommer att vara med i 
remissförfarandet.  

Uppdraget:  

Titta på konsekvenser om en särskild tolklag införs och föreslå en sådan om det behövs. 

En ingång och samlad administration. 

Teknik för effektivisering. 

Stöd i arbetslivet. 

Tolkning för dövblinda. 

Slutsatser från arbetsgruppen:  

Inga kostnadsökningar, inget statligt huvudmannaskap. 

Reglering i särskild lag: HSL, landstingets ansvar för vardagstolkning.  

Fördelar med egen lag: 

Språkperspektivet, vi är inte patienter säger tolkanvändarna. 

Mer detaljerad reglering av det som ingår i tolktjänst. Det ser olika ut i landstingen om vad som 
beviljas.  Ökad tydlighet vem som ska betala vad. 

Nackdelar:  

Kan inte samla alla bestämmelser i samma lag för att tolkområdet är så stort allt från domstol, skola, 
arbete och högskola, kan inte ha en lag som berör så många källor. Klagomöjligheter, tillsyn och 
sekretess hur ska det fungera om vi inte har HSL, utan en egen lag? 

 



Förslaget:  

Särskild lag där man talar om vad som ska ingå i vardagstolkning samma områden som landstinget 
ansvarar för idag. Definitioner om vad som ingår i db-tolkning för det finns inte i lagen idag. 
Distanstolkning kan erbjudas från landstinget. 

Undantag från lokaliseringsprincipen - möjlighet att landstingen gör undantag och överlåter tolkning 
till andra landsting.  

Överenskommelse mellan landsting och kommun för db-tolkning. 

Förslaget är att det ska träda i kraft den 1 juli 2017. 

 

Konsekvenser: 

Tydliga regler, tydliggör språkperspektivet, ökad samverkan mellan landsting, bättre förutsättningar 
för akutuppdrag och att samverka med t.ex. fortbildningar, gemensamma statisktsystem, 
kvalitetsuppföljningar, gemensamma prioriteringslistor, överenskommelser när det gäller 
dövblindbiten. 

 

En gemensam ingång 

It-baserad funktion av samordning/bokning. Idag 11/2 -2016 har man beviljat VGRs ansökan om  att 
utreda förutsättningarna för att  i vissa delar skapa en nationellt samordnad tolktjänst, gemensam 
samordning. De som har många kontakter med döva ska vara med och kunna koppla in sig i denna 
funktion. 

Konsekvenser:  

Gemensamt telefonnummer, andra aktörer kan vara med, se om det kan utveckla distanstolkning, 
ökad möjlighet för samverkan.  

Förbättring och utveckling av nuvarande tolktjänster: 

1 juni 2016 ökas bildtelefonsamtal som är obokade från 30 minuter till 60 minuter. 

 Myndigheten för delaktighet har fått uppdrag att skapa en digital plattform för erfarenhetsutbyte 
och utveckla tolktjänsten. 

Dessvärre saknas förutsättningar och ekonomiska resurser för att reformera tolk i arbetslivet för 
döva.   

Myndigheten för delaktighet bör få uppdrag att informera arbetsgivare om deras ansvar att 
tillhandahålla tolk till arbetslivet. 

AF ska förenkla administrationen för döva - att de inte ska behöva vara inskrivna på AF. 

 

 

 



Brev från FST ang timanställda. 

Intermittentanställda (Gbg) - jobbar man 720 dagar under en femårsperiod sen ska man anställas. 

 

2016-02-12 

Mikael Forslund, Förvaltningschef VGR - Ansökan om projektmedel för att utreda förutsättningarna 
för att i vissa delar skapa en nationellt samordnad tolktjänst.  

Vi begär pengar från Vision för att kunna vara med på möten, om inte så hoppas vi att projektet har 
pengar för att ersätta representanter .  

Skickar mejl till Mikael och frågar om vi får vara med i projektgruppen. 

Alla mejl går via Thomas.  

Sara och Jessica ansvarar för att brevet kommer till Thomas. 

Jessica M, sammankallande och Jenny T - är representanter från nätverket i gruppen.  

Övriga som ingår i arbetsgruppen för nätverket är: Åsa, Ivar, Camilla E och Sara. 

 

Sara och Tina ska tillsammans med Kjell träffa Tolkledarna. Åsa och Camilla är bakom och jobbar. 
Tolkledarna har årsmöte 12/4-2016. 

 

Måndag och tisdag 5 - 6 september nästa möte. 

 

Sara skickar mejl till Tarja med kontaktuppgifter till Thomas för att få vara remissinstans för 
utredningen. 

Sara och Camilla tar kontakt med brukarorganisationerna, SLL, Timo, Andreas MFD, Tarja mfl. 

 

Vi skickar en ansökan till Thomas för att kunna äska pengar från Vision för att kunna åka på mötet i 
projektet och även ha ett möte med Tolkledarna. 
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