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Remissvar - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lämnar härmed sitt yttrande över 
betänkandet Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet, SOU: 2022:11. MTM yttrar sig över 
de delar som rör myndighetens verksamhetsområde.  

Om Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. 
Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga 
medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation 
utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.  
MTM stödjer utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhetstidningen 
8 sidor. I myndighetens regleringsbrev är insatser kopplade till demokrati och val 
återkommande.  8 sidor driver bland annat som resultat av detta webbplatsen "Alla 
väljare" med lättläst nyhetsinformation. 

 
Myndigheten har även ett särskilt ansvar för uppföljningen av Sveriges 
funktionshinderpolitik inom området demokratisk delaktighet. Myndigheten arbetar 
dessutom aktivt med Agenda 2030 för att horisontellt implementera de globala 
målen i myndighetens verksamhet. Detta påverkar myndighetens arbete vad gäller 
demokrati och tillgänglighet. 

 
MTM ska främja tillgängligheten till och universell utformning av litteratur, nyheter 
och samhällsinformation och ge personer som har en funktionsnedsättning 
förutsättningar att följa utvecklingen i samhället genom kompletterande 
samhällsinformation. MTM har i sin förordning med instruktion uppdraget att främja 
teckenspråkig litteratur (2 § p. 12). 

 



 

2 (3) 

Sammanfattning 

 

Myndighetens synpunkter 

9.1 Tolk i utbildning 

MTM delar bedömningen kring behovet av statistik för uppföljning när det gäller 
barn och unga i skolgång, vilket tidigare lyfts av Myndigheten för delaktighet och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. MTM ser samma behov kring uppföljning av 
barn och unga med funktionsnedsättning och deras behov av stöd i de olika 
skolformerna. 

11.2 Insatser för att stärka och främja språkteknologisk utveckling och 

innovation 

MTM delar utredningens bedömning och ser att myndigheten utifrån sitt uppdrag 
att främja teckenspråkig litteratur kan bidra i arbetet. MTM besitter stor 
språkteknologisk kompetens, till exempel har myndigheten en industridoktorand 
anställd som forskar inom fältet.   

MTM uppfattar behovet av offentliga och branschgemensamma initiativ för att driva 
på utvecklingen som stort, och myndigheten ser att sådana initiativ också kan ske 
tillsammans. MTM delar utredningens slutsatser kring att många områden inom 
språkteknologi har och kommer ha stor betydelse för en ökad tillgänglighet.  

Myndigheten ser positivt på att utredningen klargör behovet kring att tillgängliggöra 
det svenska teckenspråket som data och bidrar gärna i arbetet. MTM ser också att 
myndigheten bör ha en del i en sådan samlad innovationssatsning.  

14.3 Huvudmannaskap för en nationell funktion för samordning av 

tolktjänsten 

MTM delar analysen i kapitel 14 kring behovet av samordning, uppföljning och 
information i frågor som rör tolktjänst. Att få till en nationell funktion som 
tillhandahåller information samt sammanställer statistik och annan data för en 
samlad nationell uppföljning av tolktjänsten och dess målgrupp uppfattar 

Myndigheten instämmer med utredningen i att målet bör vara en likvärdig, 
kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv tolktjänst för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet. Tolktjänsten bör, precis som utredningen 
beskriver, ses som en förutsättning för delaktighet och inflytande i 
samhället.  

MTM välkomnar att utredningen lyfter att tolktjänsten så långt som möjligt 
ska utformas och genomföras i samråd med den enskilde.  

MTM delar utredningens bild av behov av statistik och uppföljning, då detta 
är nödvändigt för utvärdering och, i ett senare skede, en utveckling av de 
förslag som presenteras.   

MTM ser utifrån sitt uppdrag att främja teckenspråkig litteratur särskilt 
positivt på att utredningen ser ett behov kring innovation och förslagen 
kring tillgängliggörande av det svenska teckenspråket som data och 
samordning av innovationsinsatser om språkteknologi. 
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myndigheten som väsentligt för att tjänsten ska kunna utvecklas och utvärderas på 
bästa sätt.  

I fråga om huvudmannaskapet för denna funktion delar MTM utredningens 
bedömning att MTM inte bör axla det uppdraget. Myndigheten har idag ett 
begränsat uppdrag kring teckenspråk som inte direkt berör just tolktjänst och ser 
inte hur ett huvudmannaskap skulle rymmas inom verksamheten.  

 

Magnus Larsson 
Generaldirektör 
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