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Remiss av SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet 

Trollhättans Stad har getts möjlighet att yttra sig över remissen SOU 2022:11 
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Trollhättans Stad bedömer att förslagen i remissen skapar förutsättningar för 
delaktighet och tillgänglighet som gynnar målgrupperna men att det är 
relevant att fortsatt utredning av de områden som förslås genomförs. Vi 
förstår att landstingets tolkar idag bokas till ärenden som enligt utredningen 
”borde ligga” på kommunen. 

Teckenspråkstolkar är en bristyrkesgrupp, och det finns indikationer från 
samverkande myndigheter att fler huvudmannaansvar för tolkförsörjning är 
problematiskt. 

Trollhättans Stads bedömning är att möjligheten till tolk och säkerställandet 
av kvalitet hos tolkar sker bäst av en regional huvudman och inte genom att 
flera kommuner upphandlar tjänsten. Då tjänsten till tolkbrukaren är av 
karaktären sällananvändare säkerställs kvalitén bäst genom regional 
organisering. 

 

Paul Åkerlund 
Kommunstyrelsens ordförande 

Said Niklund 
Stadsdirektör 
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KS § 209 Dnr 2022/00367135 

Remiss av SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet 

Sammanfattning 

Trollhättans Stad har getts möjlighet att yttra sig över remiss SOU 2022:11 

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet. 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. 

Ärendet remitterades till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 

Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och frivilliga skolformers 

huvudman Kunskapsförbundet Väst för inhämtande av yttrande. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inga synpunkter på 

handlingsplanen och hänvisar till att Omsorgsförvaltningen har störst 

kompetens att svara på remissen. Kunskapsförbundet Väst avstår från att 

yttra sig.  

Utifrån Omsorgsförvaltningens och Utbildningsförvaltningens synpunkter har 

ett förslag till yttrande tagits fram. I yttrandet framför Trollhättans Stad 

sammanfattningsvis att man bedömer att förslagen i remissen skapar 

förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet som gynnar målgrupperna 

men att det är relevant att fortsatt utredning av de områden som förslås 

genomförs. Trollhättans Stads bedömning är att möjligheten till tolk och 

säkerställandet av kvalitet hos tolkar sker bäst av en regional huvudman och 

inte genom att flera kommuner upphandlar tjänsten. Då tjänsten till 

tolkbrukaren är av karaktären sällananvändare säkerställs kvalitén bäst 

genom regional organisering. 
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Forts KS § 209 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2022-08-10 

Yttrande över remiss SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling 

av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.  

Remiss SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande, dat 2022-08-10 över 

remiss SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande, dat 2022-08-10 över 

remiss SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 
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