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Remiss om handlingsplan för en långsiktig utveckling av
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med
dövblindhet (SOU 2022:11)
Sammanfattning
Handlingsplanen är ett betänkande av 2020 års tolkutredning.
Utredningen föreslår åtgärder för att utveckla tolktjänsten i enlighet med
det nationella målet inom funktionshinderspolitiken om full jämlikhet
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Handlingsplanen delas in i två åtgärdsområden. Dels åtgärder för att
möjliggöra en mer sammanhållen och tydlig struktur för tolktjänsten,
dels åtgärder för en fortsatt långsiktig utveckling av tolktjänsten.
Länsstyrelsen Västernorrland tillstyrker utredningen och lämnar härmed
följande synpunkter.

Synpunkter
Länsstyrelsen Västernorrland ser att utredningen är välarbetad, gedigen
och omfattande. Utredningen och dess åtgärdsförslag ligger i linje med
funktionshinderspolitiken och funktionsrätten som ett rättighetsområde.
Att det är en rättighetsfråga tydliggörs inte minst genom att samråd med
den enskilde förtydligas (exempelvis kap 1). Att prioriteringar får göras
efter nytta och behov (kap 7) är också rimligt. Samtidigt finns en risk att
de som kan uttrycka sitt behov på ett starkare eller tydligare sätt får mer
stöd. Länsstyrelsen understryker därför behovet av att följa upp
områdesvis (ex. arbetslivstolkning och vardagstolkning) i vilken
utsträckning kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar, barn
respektive vuxna, får tillgång till tolkstöd. Förslaget om att inrätta en
nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor (kap 14) med
ansvar för uppföljning är mycket bra.
Att roller och ansvarsfördelning förtydligas och ligger inom det egna
verksamhetsområdet, såsom arbetslivstolkning hos Arbetsförmedlingen
är logiskt och bra (kap 8). Det är också positivt att myndigheters ansvar
vid tolkbehov förtydligas.
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Som ett län med både stad och landsbygd ser Länsstyrelsen
Västernorrland särskilt positivt på utvecklingen av distanstolkning (kap
10). Detta kan göra rätten till tolk mer jämlik över landet. Det är dock
viktigt att påpeka att det inte per automatik kan ersätta fysisk tolkservice.
Distanstolkning kräver uppkoppling och digital kompetens och det kan
inte förutsättas att alla tolkanvändare har det.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. länsråd Karin Frejarö med utvecklare
mänskliga rättigheter Hennie Ivarsson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

