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S2022/01621Remiss från Socialdepartementet - Handlingsplan för en långsiktig utveckling
av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

Yttrande

Malmö stad ställer sig positiv till utredningens förslag och bedömningar. Vårt yttrande har
fokus på det som rör barn och unga, äldre personer, arbetsliv samt våldsutsatta.
Det är positivt att utredningen genomgående beaktar gruppen äldres perspektiv som kan
vara i behov av tolktjänsten på grund av dövhet, hörselskada och dövblindhet. Önskvärt
vore att utredningen också beaktar gruppen äldre i de lagförslag som presenteras.
Malmö stad är positiv till om regionernas utrymme att tillhandahålla tolk ökar. Det kan gälla i
situationer när barns och unga har behov av tolk, i samband med aktiviteter som ligger utanför den ordinarie undervisningen i skolan samt vid till exempel föräldrars möten med skolan.
Malmö stad vill framföra önskemål om att det tas fram riktlinjer för hur exempelvis en utbildningsanordnare rent praktiskt ska gå till väga när en bedömning av tolkbehovet behöver
genomföras.
8 Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet
Malmö stad instämmer i utredningens bedömning om en väl fungerande tolktjänst i arbetslivet, och förslag om att Arbetsförmedlingen ska ansvara för finansieringen av det allmänna
tolkstödet i arbetslivet eftersom myndigheten har kunskap inom området.
Kommunens verksamheter och personal kan påverkas av tolktjänsten i arbetslivet och
Malmö stad ser därmed även fram emot utvecklingen av förslag inom tolktjänsten vid situationer i arbetslivet.
13 Åtgärder för ökad jämställdhet och ökat barnperspektiv i frågor som rör tolktjänst
13.1.3
Malmö stad instämmer i utredningens bedömning att kvinnor som är döva, hörselskadade
eller har dövblindhet och utsätts för våld och övergrepp är i en mycket sårbar och utsatt

2 (2)
situation. Malmö stad är således positiv till förslaget om hur stödet kan stärkas. Malmö stad
anser att det är viktigt att även utreda hur stödet och kompetensen kan stärkas till barn som
lever i dessa familjer.
13.2.1
En fördjupad analys om barn och ungas erfarenheter och behov av tolk i förenings- och kulturlivet samt i fritidsaktiviteter kan bidra till att fler döva, hörselskadade och personer med
dövblindhet i större utsträckning kan vara delaktiga i rekreations- och fritidsverksamhet än
vad som är möjligt idag.
Alla barn har rätt till fritid, men det förutsätter ibland att det finns tillgång till tolk. Många
gånger kan det vara helt acceptabelt att föräldrar eller andra närstående tolkar – men barn behöver också få vara egna individer och utöva egna intressen på sina egna villkor.
Närståendes engagemang är avgörande för att kunna ha en aktiv fritid och det avspeglas
också hos de barn som behöver fritidshjälpmedel.
Malmö stad instämmer i behovet om fördjupad analys av barns och ungas behov och erfarenheter av tolk i förenings- och kulturliv, lek samt i fritidsaktiviteter.
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