
Nätverksträff via teams den 6 oktober 2021 

Närvarande: Stellan Solgård, Jenny Theren, Lotta Dahl, Emma Bernhult, 

Johanna Jonsson, Ötsen Schubert-Olsson, Emma Larsson och Veronica 

Granberg. 

*Information om vision på tolkutb: Av en förekommen anledning efter att 

Emma Bernhult varit på besök på fellingsbro fhsk så diskuterade vi vikten av att 

komma ut till tolkutbildningarna och informera om arbetsmiljö och om yrket 

som teckenspråk-, dövblind-, skrivtolk. Emma och Östen ska undersöka på 

varsitt håll hur denna information ska kunna nå ut till alla tolkstudenter i landet 

och vem som betalar. 

*Arbetstidens förläggning: Veronica Granberg frågade hur de andra 

tolkcentralerna i landet förlägger sin arbetstid och om de använder sig av 

förskjutning. Det är lite olika med grunden är ändå att ett fastställt schema är 

fastställt och resten är på övertid. 

*GDPR: Än så länge har inte GDPR nämnvärt påverkat tolkarnas arbete, man 

vissa saker en tolk behöver veta inför ett uppdrag skrivs inte ner i 

bokningssystemet utan är ”tyst kunskap” tolkarna emellan. Information inför 

uppdrag kan vara avgörande för jäv, säkerhet (tex en röntgen om du har en 

pacemaker eller är gravid) och om du ens har tillräcklig kompetens för 

uppdragets innehåll. Denna fråga ska vi diskutera vidare vid nästa tillfälle. 

*Karriärsutvecklingsmodell: Stellan undrarde om vi andra använder sig av KUM 

”karrärsutvecklingsmodell eller hur det ser ut på de olika tolkcentralerna. I 

KUM finns uppfattningen för att man ska kunna göra karriär, så måste man ta 

på andra uppgifter än bara det man är anställd för (administrativa uppgifter el 

likn). Dock har inte denna modell ännu implementeras för just tolkarna ännu 

utan för andra yrkesgrupper först. I övriga landet så till viss del är det via vad 

man värderar i lön som kan styra vilka ”karrriärssteg” man kan ta, men det 

finns också kompetensutvecklingsmöjligheter eller befattningsutveckling  

(grund ->steg->steg) 

*Nästa möte: Blir det 29 november 13-15 via teams och till detta tillfälle 

hoppas vi på att förstärkt tolktjänst kan komma och berätta hur det går 

(tolkutredningen) 

Vid tangentbordet 

Veronica Granberg 


