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Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn
som tolkar

HVO-2019-3351
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att stoppa
användandet av barn som tolkar. Motionen har skickats till samtliga social- och skolnämnder
på remiss. Hoti (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:






uppdra åt stadskontoret att i samrådet med berörda nämnder kartlägga omfattningen
av barntolkning vid både planerade och oplanerade möten inom Malmö stads
verksamheter.
uppdra åt stadskontoret att tillsammans med övriga berörda nämnder ta fram en
handlingsplan med konkreta insatser för att förbjuda barntolkning inom Malmö stad.
Exempelvis se över rutiner och styrdokument, säkerställa att det finns kompetens
inom organisationen gällande användning av tolkar, undersöka vilka tekniska och
andra lösningar behöver komma på plats för att barn inte ska behöva tolka i
fortsättningen.
uppdra samtliga kommunikationsavdelningar att se över befintlig information samt
avsaknaden av information som riktar sig till barn och unga och ta fram
målgruppsanpassad information och material.
uppdra kommunstyrelsen att utifrån slutsatserna i den statliga utredningen Att förstå
och bli förstådd (SOU 2018:83) sätta press mot den nationella politiken och driva på för
en snabb lagändring för att förbjuda barntolkning.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar enligt det: att
godkänna förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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