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UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100 

Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 91 Remiss: Tolktjänst för vardagstolkning -  
S2016/02162/FST 
Diarienummer: RJL 2016/933 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslås besluta 

 Godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet  

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts 

tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. 

Förslaget innebär att nuvarande bestämmelser om tolktjänst för 

vardagstolkning utmönstras ur hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

och införs i ny lag. Synpunkter är inhämtade från 

Habiliteringscentrum samt ansvariga på Tolkcentralen med en 

återkoppling i Länsrådet för funktionsnedsättning 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm   

Ordförande   
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100 

Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

MISSIV  

2016-05-17 RJL 2016/933 

  

 

Regionledningskontoret  

Avsändare  

Regionstyrelsen  

Yttrande över departements-
promemorian Ds 2016:7 Tolktjänst för 
vardagstolkning, S2016/02162/FST 
 

Förslag till beslut  
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet.   

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig 

över rubricerad promemoria.  

 

Information i ärendet 
Förslaget innebär att nuvarande bestämmelser om tolktjänst för vardagstolkning 

utmönstras ur hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och införs i ny lag. Syftet med den 

nya lagen är förtydliga det ansvar som regioner och landsting i dag har för att 

organisera, tillhandahålla och finansiera tolktjänst för vardagstolkning för 

barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet.  

 

Regionledningskontoret har inhämtat synpunkter från Habiliteringscentrum och 

ansvariga för Tolkcentralen.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

Agneta Jansmyr  Siw Kullberg 

Regiondirektör  Kanslidirektör 

 

 

 



 

YTTRANDE  

2016-06-14 RJL 2016/933 

  

 

Regionledningskontoret Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter  

Kansliavdelningen E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

55111  Jönköping     

     

   

Regionstyrelsen  

Avsändare  

Socialdepartementet 

Yttrande över departements-
promemorian Ds 2016:7 Tolktjänst för 
vardagstolkning, S2016/02162/FST 
 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig 

över rubricerad promemoria och lämnar följande synpunkter.  

 

Allmänna synpunkter 
Ansvaret för att anlita och finansiera tolktjänst i samhället vilar på många olika 

myndigheter och huvudmän och styrs av så många olika regelverk. Som 

arbetsgruppen själv konstaterar innebär olika regelverk med olika huvudmän 

problem med överskådlighet och gränsdragningar (s. 38-39 i promemorian). Det 

kan ifrågasättas om det aktuella förslaget är tillräckligt för att bringa reda i roll- 

och ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna för tolktjänsten. Regionen 

förordar därför att frågan utreds vidare i den fortsatta beredningen. Det är 

angeläget, inte minst för tolkanvändarna, att det bringas klarhet i ansvarsfrågan.  

 

Övriga synpunkter 
Begreppet vardagstolkning är centralt och bör förtydligas så långt möjligt. Vidare 

bör begreppet tolkanvändare göras så brett att t.ex. inte döva personer med 

språkdeprivation exkluderas. Den föreslagna skyldigheten att ingå 

överenskommelse med kommunen i fråga om personer med dövblindhet som har 

behov av tolktjänst från regioner/landsting och ledsagarservice från kommunen 

förutsätter ett klargörande av förväntat arbetsinnehåll vid ledsagning. En ledsagare 

måste ha grundläggande kommunikationskompetens så att personer med 

dövblindhet kan bryta sin isolering och ledsagaren kommunicera med personen 

med dövblindhet. Den möjlighet (som i och för sig faller utanför aktuell 

lagstiftning och måste vara förenlig med kommunallagen och lagen om offentlig 

upphandling) som regioner/landsting har att själva avgöra om de ska hjälpa andra 



 

YTTRANDE  

2016-06-14 RJL 2016/933 

 
 

 

offentliga verksamheter eller inte, kan medföra en ökad ojämlikhet för 

användargrupperna. 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN  

 

 

Malin Wengholm   Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande  Regiondirektör  

 

 

 

 












































































































































































