
Nätverksträff via teams den 29/11 2021 

 

Närvarande: Jenny Therén FST, Lotta Dahl Ordförande nätverket, Johanna Jonsson, Östen Schubert-

Olsson Ombudsman, Beatrice Emilsson, Emma Bernhult Förbundsstyrelsen, Maud Nordwall, Jennifer 

Palevik, Veronica Granberg och Stellan Solgård. 

 

• Yrkesföreningen FST 

FST har bjudit in sina medlemmar till en ZOOM fika, med på mötet är Stellan Solgård som 

representerar Vision. Den 15 - 16/1 - 22 ska FST ha konferens och dom vill ha medverkan från 

Vision som kan prata om arbetsmiljö, men avvaktar med frågan till efter ZOOM fikat.  

 

• Tolktrycket 

Tolktrycket har bett om att vi från Nätverket ska skicka in en skrivelse vad vi har diskuterat på 

våra möten, Beatrice och Johanna skriver ihop ett utkast och mailar nätverket innan den 

skickas till Tolktrycket. 

 

• FHS/Universitetet, studentinformation 

Östen har varit i kontakt med Stockholmcentret och det är bokat ett besök till Södertörn FHS, 

skrivtolksutbildningen. Vi avvaktar vad som kommer ifrån besöket, eventuellt gör vi ett nytt 

besök med verksam tolk. 

Södertörn teckenspråkstolkutbildning har dåligt med elevunderlag så utbildningen kommer 

läggas ner, eleverna får gå klart utbildningen. 

Fellingsbro, kontakt är tagen men p.g.a. tidsbrist är det inte inbokat något datum. Västanvik 

FHS återkommer vi med till nästa träff. 

Stockholms universitet - avvaktar 

 

• Tolkutredningen 

Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet:  

Vi har fått möjlighet att skicka in synpunkter och frågor till kontaktpersoner för utredningen, 

Sarah Cagnell och Tarja Birkoff. Vi behöver ha ett arbetsmiljöperspektiv på frågor och 

tyckande. 

Beatrice och Stellan sammanställer frågor och tyckande. 

- Utredningen gav oss fler frågor än svar, vi fokuserade på hur vi som yrkesverksamma 

tolkar kommer att bli påverkade av förslagen som läggs fram. 

 

- Vi ska inte länge ligga under Hälso- o Sjukvårdslagen utan ingå i en ny språklag, hur 

kommer det påverka oss organisatoriskt. Idag är vi organiserade på olika sätt i 

regionerna.  

 

- Myndighetstolkning: Det fungerar olika i landet men vi ska inte utföra 

myndighetstolkning i begreppet ”vardagstolkning”. Regionen kan utföra om 

myndigheten beställer tolkning från regionen, men med en kostnad. 

 

 



- En väg in: Som vi uppfattat förslaget så ska en tolkanvändare oavsett vad den ska göra 

beställa hos regionens tolkverksamhet som sedan lyssnar till tolkanvändarens önskemål 

om hur den vill att uppdraget ska utföras och av vem. 

 

- Upphandling/Valfrihetsprincipen LOV: Det verkar som utredningen föreslår valfrihet 

före upphandling. Vad ser vi för faror med valfrihet (konkurrens som inte handlar om 

kvalité och kontinuitet). Utan om andra saker som vi kämpat för (arbetstider). 

 

 

- Vardagstolkning: Begreppet vardagstolkning är svårt att greppa, tolka. Utredningen 

föreslår istället ”Allt som hör livet till”. Blir det tydligare? 

 

- Regionerna ska tolka fritidstolkning: Det skulle kunna innebära att vi tolkar en 

kvällsföreläsning på hög nivå, som vi inte har kunskap att utföra eftersom det inte är 

vanligt förekommande i vår vardag. 

 

- Distanstolkning: Vad är det utredningen föreslår? Ska PTS fortsättningsvis tillhandahålla 

bildtelefoni där man med kort varsel ringer och får sin tolkning genomförd och som inte 

är bokningsbar? 

- Hur ser det ut i regionerna, vissa regioner har utbyggd möjlighet att utföra förbokade 

distansuppdrag, andra regioner inte.  

- Hur är förslaget, enhetlig plattform? Finns det en möjlighet att vi når dit och skapar en 

nationell förbokad plattform för distansuppdrag hos regionerna? Eller ska regionerna 

utföra sina egna distansuppdrag? 

 

- Ledsagning: Gränsdragningen mellan kommunens ansvar och regionens ansvar, Vi 

uppfattar det som att tydliggöra när tolkuppdraget börjar och slutar. Vad ingår i tolkens 

arbetsuppgifter och inte.  

- Arbetsplatstolkning: Vad blir konsekvenserna om regionerna tappar 

arbetslivstolkningen, kommer tolkarna lämna sin anställning för att få ett mer varierande 

arbete? Skapar det mer konkurrens inom tolkverksamheterna?  Bra, dåligt? 

 

 

• Tematräff 

Andra yrkesgrupper inom Vision har haft tematräffar. Förslag är att ha en Tematräff digitalt 

under 2022 för medlemmar i Vision för teckenspråkstolkar/skrivtolkar. Förbundet vill få till 

sig aktuella frågor att driva från yrkesverksamma skriv och teckenspråkstolkar. Förslag på 

punkter kan vara: GDPR, lön, karriärmöjligheter m.m.  Återkommer med program längre 

fram. 

Göra reklam för träffen i FST och STTF:s tidning 

 

• Nästa möte 

Digitalt möte den 31/1 – 22 kl. 13-15 

Hoppas på en fysisk träff i maj månad, allt beror på läget med Covid-19 

 

Vid anteckningarna: Stellan Solgård 

 


