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Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har via Kommunstyrelsen mottagit en remiss från Socialdepartementet Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet. Utredningen har i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av tidigare lagda
förslag om tolktjänsten och en dialog med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för den
långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. Fritidsförvaltningen ställer sig positiv till framtagande av
handlingsplan samt att det sker i dialog med berörda aktörer. Fritidsförvaltningen anser att en
sådan handlingsplan och framtagande av tolktjänst skulle kunna vara till stor nytta för
förbättrade möjligheter för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att vara
delaktiga i rekreations- och fritidsverksamhet i Malmö.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
2. Fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart

Beslutsunderlag





Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och
personer med dövblindhet (SOU 2022:11)
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220825
Yttrande fritidsnämnden 220825

Beslutsplanering
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Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-08-18
Fritidsnämnden 2022-08-25
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Ärendet

Utredningen har i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av tidigare lagda förslag om
tolktjänsten och en dialog med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för den långsiktiga
utvecklingen av tolktjänsten. Fritidsnämnden anser att en sådan handlingsplan och framtagande
av tolktjänst skulle kunna vara till stor nytta för förbättrade möjligheter för döva, hörselskadade
och personer med dövblindhet att vara delaktiga i rekreations- och fritidsverksamhet i Malmö.
Handlingsplanen är indelad i två åtgärdsområden. Dels åtgärder som medverkar till en mer
sammanhållen och tydlig struktur för tolktjänsten, dels åtgärder som stöder en fortsatt långsiktig
utveckling av tolktjänsten. Analys ska göras i samråd med berörda intresseorganisationer varav
Svenska Dövidrottsförbundet är med, vilket fritidsförvaltningen ser som mycket positivt. Mot
bakgrund av analysen ska ett kunskapsunderlag tas fram och vid behov ska förslag på åtgärder
lämnas för att stärka barnperspektivet i tolktjänstverksamheten
Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor som föreslås av utredningen ska
senast år 2028 följa upp handlingsplanens åtgärder.
I dag har många olika aktörer ansvar för att organisera, tillhandahålla, använda och finansiera
tolk beroende på vad det är för tolksituation. Ett system som är svåröverblickbart med
oklarheter gällande gränssnitt, roller och ansvar. Oklarheter i exempelvis ansvarsfördelning och
kostnadsansvar innebär att den enskilde tolkanvändaren får ta ett stort ansvar för att samordna
sin egen tolktjänst och att tolkbehoven inte alltid kan tillgodoses.
Fritidsförvaltningen ställer sig positivt till att utredningen bedömer att förslaget innebär att
resurser frigörs för tolktjänst i situationer på fritiden och i föreningslivet, vilket bedöms innebära
en förbättring för de flesta tolkanvändare men kanske särskilt för barn och unga. Tolktjänst för
vardagstolkning rör inte bara tolkning inom hälso- och sjukvården utan även t.ex. situationer på
fritiden och i föreningslivet.
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