
ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-09-05 1  

Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ks § 153 Ks 2022/322 731  

 Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet  

 

 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

 Avstå ifrån att avlämna svar på remissen Handlingsplan för en långsiktig utveckling 

av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 

2022:11).  

 På grund av resursbrist kan vi ej analysera underlaget och avge synpunkter som 

tillför utredningen något konkret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arjeplogs kommun är inbjuden remissinstans och svar ska ha inkommit till 

 Socialdepartementet senast den 15 september 2022. 

 

Åtgärdsförslagen i handlingsplanen ska medverka till en tolktjänst som:  

 – Är likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv. Tolktjänsten ska vara en sam-

hällstjänst som i enlighet med det nationella funktionshinderspolitiska målet främjar 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet, oavsett ålder och kön.  

 – Bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet där den en-

skilde så långt möjligt ges inflytande över hur tjänsten tillhandahålls.  

 – Har stabila utvecklingsmöjligheter och utvecklas i samverkan och dialog mellan 

ansvariga aktörer, tolkar och tolkanvändare. 

 – Har en stabil och förutsägbar finansiering och en tydligare reglering som främjar 

kostnadseffektivitet. 

 – Tillvaratar och utvecklar den teknik som finns, till exempel olika digitala 

lösningar.  

 – Effektivt och systematiskt säkerställer kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling av tolkar.  

 

 Handlingsplanen är indelad i två åtgärdsområden. Dels åtgärder som medverkar till 

en mer sammanhållen och tydlig struktur för tolktjänsten, dels åtgärder som stöder 

en fortsatt långsiktig utveckling av tolktjänsten. Den nationella funktionen för 

samordning av tolktjänstfrågor som föreslås av utredningen ska senast år 2028 följa 

upp handlings-planens åtgärder. 

 Efter att vi har satt oss in i planens huvudsakliga innebörd så ser vi inte att det finns 

något som vi kan tillföra arbetet genom ett remissvar utan vi föreslår att handlingen 

lämnas obesvarad. 

 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

Förslag till beslut Au § 52/2022, 2022-08-22 

Missiv till remissen, 2022-05-09 

Handlingsplan, 2022-05-09 

   Forts. 
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 Expediering 

Kommunchef 

Socialdepartementet 

 ______ 

 


