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Förskolenämnden
Datum

2020-12-23

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2020-11728

Kommunfullmäktige

Yttrande över Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster
Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen och dess yrkanden om att uppdra åt berörda
nämnder att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år.
Vidare föreslår motionären att efter genomförd utredning, ge berörda nämnder i uppdrag att
införa avgifter för tolktjänster, samt att ge undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.
Förskolenämnden hänvisar till förvaltningslagen 13§ om tolkning och översättning som
säger att en myndighet ska använda tolk och översätta handlingar om det behövs för att den
enskilde ska kunna ta tillvara sin rätt i kontakterna med myndigheter. Vidare har en kommun
enligt kommunallagen 2 kap 5§ endast rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som
de är skyldiga att tillhandahålla om det följer av lag eller författning. Något sådant vad gäller
avgift för tolkning finns inte.

Yttrande

Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och dess yrkanden att
avgiftsbelägga tolktjänster. En kommun har enligt kommunallagen 2 kap 5§ endast rätt att ta
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det följer av
lag eller författning. Något sådant vad gäller avgift för tolkning finns inte.
I förvaltningslagen regleras att en myndighet är skyldig att använda tolk om det behövs för
att den enskilde ska kunna ta tillvara sin rätt i kontakterna med myndigheter. I förarbetena
till förvaltningslagen framgår att myndigheter har en skyldighet att använda tolkar och
översättare och låta det allmänna stå för kostnaderna.
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Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)
Nämndsekreterare

Louise Säfström
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverade sig mot
beslutet och har lämnat in en skriftlig reservation i ärendet.

