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Servicenämnden
Datum

2020-11-30

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2020-845

Kommunfullmäktige

Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
STK-2019-819

Servicenämnden beslutade 2020-11-24 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

I en motion av Magnus Olsson (SD) föreslås att tolktjänster ska avgiftsbeläggas.
Servicenämnden ser att Förvaltningslagen inte lämnar utrymme att ta ut avgift för
tolkkostnader i samband med de kontakter som Magnus Olsson avser i sin motion.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yttrande

Servicenämnden utför service och tjänster till Malmö stads nämnder och bolag. Kostnad för
tolktjänster uppstår inom nämndens verksamhetsområde i samband med handläggning av
serviceresor, det vill säga ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö stad. Vid
handläggningen av ansökningar om tolk i samband med färdtjänst- och
riksfärdtjänstansökningar tillämpas Förvaltningslagens bestämmelser om tolk.
Kostnaden för serviceresors tolktjänster under 2019 var 18 451 kr och från 2020-01-01 till
och med 2020-06-30 uppgick de till 20 878 kr.
I motionen anges att andra delar av landet utreder att avgiftsbelägga tolktjänster. Serviceresor
har undersökt om Skånetrafiken, som ansvarar för färdtjänsten i flera skånska kommuner,
har sådana planer men det har de inte.
Förvaltningslagens regler om tolk
Enligt Förvaltningslagen 13 § ska en myndighet använda tolk och se till att översätta
handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten
har kontakt med någon som inte kan svenska. En myndighet ska också, under samma
förutsättningar, använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt
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med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra
eller tala.
I vissa fall kan en myndighet avstå från tolkning eller översättning om ärendet är av mindre
vikt för den enskilde och kostnaden framstår som oproportionerlig. Det är myndigheten som
avgör om tolkning eller översättning ska göras.
Servicenämndens bedömning av förslaget om tolkavgifter
Servicenämnden bedömer att Förvaltningslagens regler om tolk inte tillåter att avgifter för
tolktjänster tas ut av enskilda medborgare. Med hänvisning till detta föreslår servicenämnden
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
Reservation Sverigedemokraterna.
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