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 Kommunstyrelserna 
 
 

Meddelande från styrelsen - Förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
Ärendenr: 22/00731 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 10 
juni 2022, beslutat  
 
att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. 

att i en skrivelse informera kommunerna beslutet samt be dem meddela SKR sitt 
ställningstagande till förlängningen senast den 1 december 2022. 

Bakgrund 
Styrelsen för SKL (nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018:  

1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023).  

2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift.  

3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

 
I kansliets arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet 
efter 2023 (punkt 3 ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut 
om ett kommande långsiktigt arbetssätt.  
 
Ytterligare skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är att: 

- Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 

mailto:info@skl.se
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- Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

 
Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir 
densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 
kr/inv i kommunen/år. Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet 
deltagande kommuner. 
 
SKR:s kansli kommer senast den 1 september 2022 att återkomma om 
tillvägagångssätt för kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt 
ställningstagande inför 2024.  
 
Överenskommelsen/rekommendationen redovisas i bilaga. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Carola Gunnarsson 
Ställföreträdande ordförande 
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 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 
 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  



 
 8 

• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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Meddelande från styrelsen -  Förbundsavgift år 2023 till 
Sveriges Kommuner och Regioner 
 
Ärendenr: 22/00646 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 10 juni 
2022 beslutat  
 
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till Sveriges Kommuner och Regioner 
att även år 2023 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare 
att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna 

Bakgrund 
Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen 
oförändrad under 2018-2019. Åren 2020-2021 beslutade förbundet att ändra linje och 
lämna förbundsavgiften oförändrad i kronor. Kansliet föreslår att en oförändrad 
promillesats fastslås till 0,1137 för 2023 dvs samma som 2022, vilket innebär att 
förbundsavgiften blir 563 mkr. 

Förbundsavgiften redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Carola Gunnarsson 
Ställföreträdande ordförande 

mailto:info@skl.se


Förslag till Förbundsavgift 2023, per medlem

Avgift 2023, kronor

Medelskattekraft 2022 fastställd 246 177

Befolkning riket 2021 10 443 100

Avgiftssats promille 0,1137

Region Avgift 2023, kronor

Stockholm 60 758 000

Uppsala 11 032 000

Södermanland 8 436 000

Östergötland 13 140 000

Jönköping 10 268 000

Kronoberg 5 689 000

Kalmar 6 913 000

Gotlands Kommun

Blekinge 4 450 000

Skåne 35 292 000

Halland 9 514 000

Västra Götaland 43 916 000

Värmland 7 926 000

Örebro 8 584 000

Västmanland 7 801 000

Dalarna 8 066 000

Gävleborg 8 058 000

Västernorrland 6 836 000

Jämtland 3 692 000

Västerbotten 7 684 000

Norrbotten 6 991 000

Kommun Avgift 2023, kronor

Upplands Väsby 1 332 000

Vallentuna 959 000

Österåker 1 344 000

Värmdö 1 292 000

Järfälla 2 319 000

Ekerö 813 000

Huddinge 3 187 000

Botkyrka 2 659 000

Salem 480 000

Haninge 2 671 000

Tyresö 1 374 000

Upplands-Bro 865 000

Nykvarn 320 000

Täby 2 063 000

Danderyd 918 000

Sollentuna 2 093 000



Stockholm 24 662 000

Södertälje 2 827 000

Nacka 3 021 000

Sundbyberg 1 495 000

Solna 2 359 000

Lidingö 1 346 000

Vaxholm 335 000

Norrtälje 1 808 000

Sigtuna 1 405 000

Nynäshamn 820 000

Håbo 623 000

Älvkarleby 269 000

Knivsta 552 000

Heby 399 000

Tierp 601 000

Uppsala 5 975 000

Enköping 1 325 000

Östhammar 625 000

Vingåker 254 000

Gnesta 322 000

Nyköping 1 611 000

Oxelösund 339 000

Flen 456 000

Katrineholm 974 000

Eskilstuna 3 009 000

Strängnäs 1 063 000

Trosa 408 000

Ödeshög 149 000

Ydre 104 000

Kinda 282 000

Boxholm 154 000

Åtvidaberg 320 000

Finspång 612 000

Valdemarsvik 214 000

Linköping 4 634 000

Norrköping 4 040 000

Söderköping 410 000

Motala 1 222 000

Vadstena 210 000

Mjölby 790 000

Aneby 193 000

Gnosjö 268 000

Mullsjö 208 000

Habo 358 000

Gislaved 827 000

Vaggeryd 411 000

Jönköping 4 016 000

Nässjö 888 000

Värnamo 970 000

Sävsjö 328 000



Vetlanda 773 000

Eksjö 500 000

Tranås 528 000

Uppvidinge 264 000

Lessebo 241 000

Tingsryd 346 000

Alvesta 568 000

Älmhult 502 000

Markaryd 290 000

Växjö 2 683 000

Ljungby 796 000

Högsby 158 000

Torsås 199 000

Mörbylånga 439 000

Hultsfred 393 000

Mönsterås 371 000

Emmaboda 261 000

Kalmar 1 996 000

Nybro 567 000

Oskarshamn 760 000

Västervik 1 028 000

Vimmerby 436 000

Borgholm 304 000

Gotland 3 414 000

Olofström 372 000

Karlskrona 1 867 000

Ronneby 818 000

Karlshamn 904 000

Sölvesborg 490 000

Svalöv 402 000

Staffanstorp 735 000

Burlöv 553 000

Vellinge 1 048 000

Östra Göinge 419 000

Örkelljunga 293 000

Bjuv 441 000

Kävlinge 905 000

Lomma 691 000

Svedala 646 000

Skurup 458 000

Sjöbo 545 000

Hörby 440 000

Höör 474 000

Tomelilla 383 000

Bromölla 354 000

Osby 371 000

Perstorp 211 000

Klippan 498 000

Åstorp 456 000

Båstad 438 000



Malmö 8 843 000

Lund 3 564 000

Landskrona 1 299 000

Helsingborg 4 204 000

Höganäs 768 000

Eslöv 967 000

Ystad 882 000

Trelleborg 1 294 000

Kristianstad 2 427 000

Simrishamn 540 000

Ängelholm 1 219 000

Hässleholm 1 464 000

Hylte 298 000

Halmstad 2 925 000

Laholm 735 000

Falkenberg 1 309 000

Varberg 1 862 000

Kungsbacka 2 386 000

Härryda 1 087 000

Partille 1 108 000

Öckerö 362 000

Stenungsund 768 000

Tjörn 456 000

Orust 430 000

Sotenäs 256 000

Munkedal 296 000

Tanum 364 000

Dals-Ed 134 000

Färgelanda 185 000

Ale 899 000

Lerum 1 214 000

Vårgårda 341 000

Bollebygd 269 000

Grästorp 160 000

Essunga 160 000

Karlsborg 195 000

Gullspång 145 000

Tranemo 333 000

Bengtsfors 264 000

Mellerud 259 000

Lilla Edet 406 000

Mark 984 000

Svenljunga 303 000

Herrljunga 266 000

Vara 452 000

Götene 370 000

Tibro 316 000

Töreboda 258 000

Göteborg 14 778 000

Mölndal 1 962 000



Kungälv 1 347 000

Lysekil 400 000

Uddevalla 1 597 000

Strömstad 371 000

Vänersborg 1 108 000

Trollhättan 1 657 000

Alingsås 1 169 000

Borås 3 192 000

Ulricehamn 696 000

Åmål 346 000

Mariestad 692 000

Lidköping 1 133 000

Skara 526 000

Skövde 1 596 000

Hjo 259 000

Tidaholm 359 000

Falköping 930 000

Kil 339 000

Eda 237 000

Torsby 322 000

Storfors 110 000

Hammarö 470 000

Munkfors 103 000

Forshaga 324 000

Grums 254 000

Årjäng 278 000

Sunne 375 000

Karlstad 2 667 000

Kristinehamn 675 000

Filipstad 291 000

Hagfors 324 000

Arvika 724 000

Säffle 432 000

Lekeberg 240 000

Laxå 156 000

Hallsberg 452 000

Degerfors 268 000

Hällefors 193 000

Ljusnarsberg 129 000

Örebro 4 393 000

Kumla 618 000

Askersund 323 000

Karlskoga 850 000

Nora 300 000

Lindesberg 662 000

Skinnskatteberg 122 000

Surahammar 283 000

Kungsör 247 000

Hallstahammar 464 000

Norberg 160 000



Västerås 4 386 000

Sala 643 000

Fagersta 372 000

Köping 731 000

Arboga 394 000

Vansbro 189 000

Malung-Sälen 284 000

Gagnef 294 000

Leksand 448 000

Rättvik 310 000

Orsa 194 000

Älvdalen 197 000

Smedjebacken 306 000

Mora 577 000

Falun 1 673 000

Borlänge 1 463 000

Säter 314 000

Hedemora 432 000

Avesta 642 000

Ludvika 742 000

Ockelbo 165 000

Hofors 268 000

Ovanåker 328 000

Nordanstig 266 000

Ljusdal 527 000

Gävle 2 888 000

Sandviken 1 099 000

Söderhamn 713 000

Bollnäs 749 000

Hudiksvall 1 055 000

Ånge 259 000

Timrå 502 000

Härnösand 700 000

Sundsvall 2 781 000

Kramfors 505 000

Sollefteå 526 000

Örnsköldsvik 1 563 000

Ragunda 146 000

Bräcke 173 000

Krokom 430 000

Strömsund 322 000

Åre 341 000

Berg 199 000

Härjedalen 282 000

Östersund 1 800 000

Nordmaling 199 000

Bjurholm 67 000

Vindeln 155 000

Robertsfors 190 000

Norsjö 111 000



Malå 85 000

Storuman 162 000

Sorsele 69 000

Dorotea 69 000

Vännäs 253 000

Vilhelmina 182 000

Åsele 79 000

Umeå 3 669 000

Lycksele 344 000

Skellefteå 2 052 000

Arvidsjaur 172 000

Arjeplog 76 000

Jokkmokk 134 000

Överkalix 92 000

Kalix 442 000

Övertorneå 118 000

Pajala 167 000

Gällivare 488 000

Älvsbyn 225 000

Luleå 2 208 000

Piteå 1 185 000

Boden 788 000

Haparanda 266 000

Kiruna 630 000
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Bilaga till regeringsbeslut 2022-09-08 i ärende Fi2022/02571 

Sändlista  
1 Affärsverket svenska kraftnät 

2 Allmänna reklamationsnämnden 

3 Arbetsdomstolen 

4 Arbetsförmedlingen 

5 Arbetsgivarverket 

6 Arbetsmiljöverket 

7 Barnombudsmannen 

8 Blekinge tekniska högskola 

9 Bokföringsnämnden 

10 Bolagsverket 

11 Boverket 

12 Brottsförebyggande rådet 

13 Brottsoffermyndigheten 

14 Centrala studiestödsnämnden 

15 Diskrimineringsombudsmannen 

16 Domarnämnden 

17 Domstolsverket 

18 E-hälsomyndigheten 

19 Ekobrottsmyndigheten 

20 Ekonomistyrningsverket 

21 Elsäkerhetsverket 

22 Energimarknadsinspektionen 

23 Etikprövningsmyndigheten 

24 Exportkreditnämnden 

25 Fastighetsmäklarinspektionen 

26 Finansinspektionen 

27 Finanspolitiska rådet 

28 Folke Bernadotteakademin 
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29 Folkhälsomyndigheten 

30 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

31 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(FORMAS) 

32 Forum för levande historia 

33 Försvarshögskolan 

34 Försäkringskassan 

35 Gymnastik- och idrottshögskolan 

36 Göteborgs universitet 

37 Havs- och vattenmyndigheten 

38 Högskolan Dalarna 

39 Högskolan i Borås 

40 Högskolan i Gävle 

41 Högskolan i Halmstad 

42 Högskolan i Skövde 

43 Högskolan Kristianstad 

44 Högskolan Väst 

45 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

46 Inspektionen för socialförsäkringen 

47 Inspektionen för strategiska produkter 

48 Inspektionen för vård och omsorg 

49 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

50 Institutet för rymdfysik 

51 Institutet för språk och folkminnen 

52 Integritetsskyddsmyndigheten 

53 Justitiekanslern 

54 Jämställdhetsmyndigheten 

55 Kammarkollegiet 

56 Karlstads universitet 

57 Karolinska institutet 
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58 Kemikalieinspektionen 

59 Kommerskollegium 

60 Konjunkturinstitutet 

61 Konkurrensverket 

62 Konstfack 

63 Konstnärsnämnden 

64 Konsumentverket 

65 Kriminalvården 

66 Kronofogdemyndigheten 

67 Kungliga biblioteket 

68 Kungliga Konsthögskolan 

69 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

70 Kungliga Tekniska högskolan  

71 Kustbevakningen 

72 Lantmäteriet 

73 Linköpings universitet 

74 Linnéuniversitetet 

75 Livsmedelsverket 

76 Luftfartsverket 

77 Luleå tekniska universitet 

78 Lunds universitet 

79 Läkemedelsverket 

80 Länsstyrelsen i Blekinge län 

81 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

82 Länsstyrelsen i Gotlands län 

83 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

84 Länsstyrelsen i Hallands län 

85 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

86 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

87 Länsstyrelsen i Kalmar län 
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88 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

89 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

90 Länsstyrelsen i Skåne län 

91 Länsstyrelsen i Stockholms län 

92 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

93 Länsstyrelsen i Uppsala län 

94 Länsstyrelsen i Värmlands län 

95 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

96 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

97 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

98 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

99 Länsstyrelsen i Örebro län 

100 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

101 Malmö universitet 

102 Medlingsinstitutet 

103 Migrationsverket 

104 Mittuniversitetet 

105 Moderna museet 

106 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

107 Myndigheten för delaktighet 

108 Myndigheten för digital förvaltning 

109 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

110 Myndigheten för kulturanalys 

111 Myndigheten för press, radio och tv 

112 Myndigheten för psykologiskt försvar 

113 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

114 Myndigheten för stöd till trossamfund 

115 Myndigheten för tillgängliga medier 

116 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

117 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  
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118 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

119 Myndigheten för yrkeshögskolan 

120 Mälardalens universitet 

121 Nationalmuseum  

122 Naturhistoriska riksmuseet 

123 Naturvårdsverket 

124 Nordiska Afrikainstitutet 

125 Nämnden för hemslöjdsfrågor 

126 Patent- och registreringsverket 

127 Pensionsmyndigheten 

128 Polarforskningssekretariatet 

129 Post- och telestyrelsen 

130 Revisorsinspektionen 

131 Riksantikvarieämbetet 

132 Riksarkivet 

133 Riksgäldskontoret 

134 Rymdstyrelsen 

135 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) 

136 Rättsmedicinalverket 

137 Sameskolstyrelsen 

138 Sametinget 

139 Sjöfartsverket 

140 Skatteverket 

141 Skogsstyrelsen 

142 Skolforskningsinstitutet 

143 Socialstyrelsen 

144 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

145 Spelinspektionen 

146 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

147 Statens centrum för arkitektur och design 
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148 Statens energimyndighet 

149 Statens fastighetsverk 

150 Statens försvarshistoriska museer 

151 Statens geotekniska institut 

152 Statens haverikommission 

153 Statens historiska museer 

154 Statens institutionsstyrelse 

155 Statens jordbruksverk 

156 Statens konstråd 

157 Statens kulturråd 

158 Statens maritima och transporthistoriska museer 

159 Statens medieråd 

160 Statens museer för världskultur 

161 Statens musikverk 

162 Statens servicecenter 

163 Statens skolinspektion 

164 Statens skolverk 

165 Statens tjänstepensionsverk 

166 Statens veterinärmedicinska anstalt 

167 Statens väg- och transportforskningsinstitut 

168 Statistiska centralbyrån 

169 Statskontoret 

170 Stockholms konstnärliga högskola 

171 Stockholms universitet 

172 Strålsäkerhetsmyndigheten 

173 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 

174 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

175 Svenska institutet 

176 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 

177 Sveriges författarfond 



7 (7) 
 

178 Sveriges geologiska undersökning 

179 Sveriges lantbruksuniversitet 

180 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

181 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

182 Södertörns högskola 

183 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

184 Tillväxtverket 

185 Trafikanalys 

186 Trafikverket 

187 Transportstyrelsen 

188 Tullverket 

189 Umeå universitet 

190 Universitetskanslersämbetet 

191 Universitets- och högskolerådet 

192 Upphandlingsmyndigheten 

193 Uppsala universitet 

194 Verket för innovationssystem (Vinnova) 

195 Vetenskapsrådet 

196 Åklagarmyndigheten 

197 Örebro universitet 

198 Överklagandenämnden för studiestöd 

 

 

 



Storfors kommun
2022-04



Inskrivna arbetslösa, april 2022 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,4% -1,2

Gävleborgs län 9,1% -1,1

Skåne län 8,7% -1,5

Västmanlands län 8,5% -1,6

Blekinge län 7,9% -1,7

Kronobergs län 7,4% -1,3

Västernorrlands län 7,3% -1,2

Örebro län 7,2% -1,3

Östergötlands län 7,1% -1,1

Riket 6,8% -1,4

Värmlands län 6,8% -1,2

Stockholms län 6,4% -1,4

Uppsala län 6,3% -0,9

Kalmar län 6,2% -1,3

Dalarnas län 6,1% -1,1

Västra Götalands län 6,1% -1,6

Jönköpings län 5,5% -1,3

Hallands län 5,2% -1,2

Norrbottens län 5,2% -1,3

Jämtlands län 5,1% -1,5

Gotlands län 4,7% -1,8

Västerbottens län 4,6% -1,5

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, april 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 10,5% -0,6

Filipstad 10,0% -0,8

Grums 8,7% -0,7

Kristinehamn 8,7% -1,5

Munkfors 8,3% -0,1

Storfors 7,8% -2,3

Eda 7,4% -1,9

Karlstad 6,9% -1,2

Riket 6,8% -1,4

Värmlands län 6,8% -1,2

Forshaga 6,7% -1,2

Hagfors 6,7% -1,2

Torsby 6,1% -0,6

Kil 5,8% -0,2

Sunne 5,1% -1,0

Årjäng 5,1% -1,8

Arvika 5,0% -2,2

Hammarö 3,9% -0,7

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, april 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 15,3% -1,6

Grums 14,0% -1,8

Munkfors 12,9% -1,2

Kristinehamn 12,6% -5,3

Forshaga 12,5% -4,9

Kil 11,4% -2,2

Storfors 11,2% -6,0

Filipstad 10,7% -1,0

Hammarö 9,8% -4,5

Hagfors 9,6% -3,3

Värmlands län 9,6% -2,9

Torsby 9,1% -2,7

Eda 9,0% -2,0

Arvika 8,8% -4,4

Karlstad 8,3% -2,1

Riket 8,2% -2,3

Årjäng 6,6% -3,1

Sunne 5,3% -4,7

* Jämfört med samma månad 2021



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2019-2022



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2019-2022



Storfors kommun

Tid utan arbete



Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
april 2022



Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2019-2022

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-04



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2022-04



Antal nyanmälda platser i Värmlands län

per månad 2020-2022



Antal nyanmälda platser i Värmlands län

2020-2022, ackumulerat per år



Varsel Värmlands län



Storfors kommun
2022-05



Inskrivna arbetslösa, maj 2022 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,2% -1,2

Gävleborgs län 8,8% -1,1

Skåne län 8,5% -1,4

Västmanlands län 8,1% -1,6

Blekinge län 7,7% -1,6

Kronobergs län 7,1% -1,4

Örebro län 7,0% -1,3

Västernorrlands län 6,9% -1,3

Östergötlands län 6,9% -1,0

Riket 6,6% -1,3

Värmlands län 6,6% -1,2

Stockholms län 6,3% -1,4

Uppsala län 6,2% -0,8

Kalmar län 6,0% -1,3

Dalarnas län 5,9% -1,1

Västra Götalands län 5,9% -1,6

Jönköpings län 5,3% -1,2

Hallands län 5,0% -1,1

Jämtlands län 4,8% -1,5

Norrbottens län 4,8% -1,3

Västerbottens län 4,4% -1,4

Gotlands län 4,3% -1,6

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, maj 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 10,1% -0,8

Filipstad 9,7% -1,0

Kristinehamn 8,5% -1,3

Grums 8,4% -0,8

Munkfors 7,9% -0,1

Storfors 7,6% -1,7

Eda 7,1% -2,0

Karlstad 6,7% -1,3

Riket 6,6% -1,3

Värmlands län 6,6% -1,2

Hagfors 6,4% -1,4

Forshaga 6,3% -0,8

Kil 5,7% 0,1

Torsby 5,6% -0,8

Årjäng 5,0% -1,7

Arvika 4,8% -1,9

Sunne 4,4% -1,3

Hammarö 3,8% -0,6

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, maj 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 14,6% -1,8

Grums 13,0% -0,6

Munkfors 12,9% -0,6

Kristinehamn 12,0% -4,0

Filipstad 11,1% 0,4

Forshaga 10,4% -5,6

Storfors 10,0% -5,6

Kil 9,7% -1,9

Hagfors 9,1% -3,8

Hammarö 9,1% -4,1

Värmlands län 8,9% -2,6

Torsby 8,8% -2,7

Eda 8,6% -1,8

Karlstad 7,8% -2,0

Riket 7,7% -2,3

Årjäng 7,4% -1,2

Arvika 7,1% -4,3

Sunne 4,1% -4,6



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2019-2022



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2019-2022



Storfors kommun

Tid utan arbete



Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
maj 2022



Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2019-2022

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-05



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2022-05



Antal nyanmälda platser i Värmlands län

per månad 2020-2022



Antal nyanmälda platser i Värmlands län

2020-2022, ackumulerat per år



Varsel Värmlands län



Storfors kommun
2022-06



Inskrivna arbetslösa, juni 2022 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,1% -1,2

Gävleborgs län 8,8% -1,0

Skåne län 8,6% -1,3

Västmanlands län 8,1% -1,7

Blekinge län 7,6% -1,4

Kronobergs län 7,2% -1,4

Örebro län 7,1% -1,3

Östergötlands län 7,0% -1,0

Västernorrlands län 6,8% -1,2

Riket 6,6% -1,3

Värmlands län 6,5% -1,1

Stockholms län 6,4% -1,3

Uppsala län 6,3% -0,8

Västra Götalands län 5,9% -1,5

Dalarnas län 5,8% -0,9

Kalmar län 5,7% -1,3

Jönköpings län 5,3% -1,1

Hallands län 5,0% -1,0

Jämtlands län 4,7% -1,4

Norrbottens län 4,5% -1,0

Västerbottens län 4,3% -1,2

Gotlands län 4,1% -1,2



Inskrivna arbetslösa, juni 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 9,8% -1,2

Filipstad 9,5% -0,8

Kristinehamn 8,4% -1,4

Grums 8,1% -0,6

Munkfors 8,0% -0,1

Storfors 7,3% -2,2

Karlstad 6,7% -1,3

Eda 6,6% -2,2

Riket 6,6% -1,3

Värmlands län 6,5% -1,1

Forshaga 6,3% -0,6

Hagfors 6,2% -1,3

Kil 5,7% 0,0

Årjäng 5,1% -1,0

Torsby 4,9% -0,8

Arvika 4,7% -1,6

Sunne 4,0% -1,3

Hammarö 3,8% -0,6

* Jämfört med samma månad 2021



Inskrivna arbetslösa, juni 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 14,7% -2,7

Munkfors 14,2% -1,1

Kristinehamn 13,4% -3,7

Grums 12,8% 0,5

Forshaga 11,9% -3,6

Filipstad 11,1% 0,0

Storfors 10,6% -7,6

Kil 10,3% -2,3

Hammarö 10,0% -3,9

Värmlands län 9,3% -2,8

Karlstad 8,5% -2,4

Hagfors 8,4% -4,9

Riket 8,1% -2,5

Eda 8,0% -1,7

Torsby 7,2% -2,9

Arvika 7,1% -4,4

Årjäng 6,8% -1,8

Sunne 3,9% -4,3

* Jämfört med samma månad 2021



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2019-2022



Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2019-2022



Storfors kommun

Tid utan arbete



Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
juni 2022



Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2019-2022

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-06



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2022-06



Antal nyanmälda platser i Värmlands län

per månad 2020-2022



Antal nyanmälda platser i Värmlands län

2020-2022, ackumulerat per år



Varsel Värmlands län
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KOMMUN 

 
INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-05-19 
 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef 

 
 

Rapport volymer och kostnader barn och unga –
2021/2022 
Placeringar 

Placeringar köpta platser totalt 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 412 073 5 
Februari 355 052 5 
Mars 376 754 4 
April 364 520 4 
Maj 377 910 4 
Juni 345 930 4 
Juli 344 686 3 
Augusti 338 086 3 
September 376 510 4 
Oktober 414 157 4 
November 406 410 4 
December 412 824 4 
Summa 4 524 912  
Januari 423 821 4 
Februari 387 306 4 
Mars 302 949 4 
April 248 518 3 
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 362 594  

 
 
 
 
  



STORFORS RAPPORT Sida 1 (2)
 
 
Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa typ av placeringar, d.v.s. rapporteras om en 
placering är institutions placering eller om det är placering i konsulentstött familjehem 
 

Institutions placeringar 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 192 200 1 
Februari 202 828 1 
Mars 235 631 1 
April 228 030 1 
Maj 235 631 1 
Juni 228 030 1 
Juli 232 931 1 
Augusti 226 331 1 
September 269 630 2 
Oktober 303 631 2 
November 297 030 2 
December 306 931 2 
Summa 2 958 834  
Januari 372 836 3 
Februari 341 376 3 
Mars 251 964 3 
April 199 218 2 
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 165 394  
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Placeringar i konsulentstött familjehem 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 219 873 4 
Februari 152 224 4 
Mars 141 123 3 
April 136 490 3 
Maj 142 279 3 
Juni 117 900 3 
Juli 111 755 2 
Augusti 111 755 2 
September 106 880 2 
Oktober 110 526 2 
November 109 380 2 
December 105 893 2 
Summa 1 566 078  
Januari 50 985 1 
Februari 45 930 1 
Mars 50 985 1 
April 49 300 1 
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 197 200  
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Placeringar familjehem 2021/2022 
Placeringar familjehem egen regi totalt (inkl. vårdnadsöverflyttade) 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 438 899 17 
Februari 418 034 15 
Mars 418 234 15 
April 418 039 15 
Maj 414 298 15 
Juni 411 432 15 
Juli 378 663 13 
Augusti 394 985 14 
September 423 076 15 
Oktober 408 952 15 
November 408 952 15 
December 408 952 15 
Summa 4 942 517  
Januari 408 974 15 
Februari 413 784 15 
Mars 363 184 15 
April 376 745 15 
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 562 687  

 
  



STORFORS 
KOMMUN

Sida 2 (2)

Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa om placering är i familjehem i eget regi eller 
om det är frågan om vårdnadöverflyttade placering.  

Familjehem i egen regi 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 303 251 10 
Februari 282 385 8 
Mars 282 585 8 
April 282 390 8 
Maj 280 935 8 
Juni 278 511 8 
Juli 245 742 6 
Augusti 262 065 7 
September 290 156 8 
Oktober 276 032 8 
November 276 032 8 
December 276 032 8 
Totalt 3 336 116  
Januari 276 054 8 
Februari 280 864 8 
Mars 214 552 8 
April 158 936 7 
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Totalt 930 406  
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Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020/2021 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 135 649 7 
Februari 135 649 7 
Mars 135 649 7 
April 135 649 7 
Maj 133 363 7 
Juni 132 920 7 
Juli 132 920 7 
Augusti 132 920 7 
September 132 920 7 
Oktober 132 920 7 
November 132 920 7 
December 132 920 7 
Summa 1 606 401  
Januari 132 920 7 
Februari 132 920 7 
Mars 148 632 7 
April 217 809 8 
Maj   
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 632 281  
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KOMMUN 
 

INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-06-20
  

Dokumentansvarig 
verksamhetschef 

 
 

Rapport volymer och kostnader placeringar vuxna –
2021/2022 
Placeringar institution totalt 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 90 558 2 
Februari                            64 120                         1 
Mars 101 920 2 
April 60 700 2 
Maj 0 0 
Juni 0 0 
Juli 0 0 
Augusti 0 0 
September 0 0 
Oktober 0 0 
November 0 0 
December 0 0 
Summa 317 298  
Januari 0 0 
Februari 64 900 1 
Mars 25 280 1 
April 75 840 1 
Maj 58 144 1 
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 224 164  



Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån

Ekonomiskt bistånd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec total snitt/mån Budget 

2017 346 397 395 292 402 384 434 405 409 380 429 377 4648 387 3500

2018 476 305 395 363 392 389 268 277 275 309 438 260 4146 345 3609

2019 292 144 379 226 336 328 345 277 297 282 246 386 3539 295 3300

2020 326 271 480 351 144 465 314 290 254 268 254 261 3678 306 3398

2021 247 217 294 214 219 256 247 229 230 232 258 271 2913 243 4000
2022 198 151 303 191 182 1025 205 3500

Ekonomiskt bistånd  2017 - 2022 i tkr/mån
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INDIVID-FAMILJEOMSORG 

Datum 
2022-06-20 
 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef 

 
 

Rapport volymer och kostnader barn och unga –
2021/2022 
Placeringar 

Placeringar köpta platser totalt 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 412 073 5 
Februari 355 052 5 
Mars 376 754 4 
April 364 520 4 
Maj 377 910 4 
Juni 345 930 4 
Juli 344 686 3 
Augusti 338 086 3 
September 376 510 4 
Oktober 414 157 4 
November 406 410 4 
December 412 824 4 
Summa 4 524 912  
Januari 423 821 4 
Februari 387 306 4 
Mars 302 949 4 
April 248 518 3 
Maj 335 089 4 
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 697 683  
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Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa typ av placeringar, d.v.s. rapporteras om en 
placering är institutions placering eller om det är placering i konsulentstött familjehem 
 

Institutions placeringar 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 192 200 1 
Februari 202 828 1 
Mars 235 631 1 
April 228 030 1 
Maj 235 631 1 
Juni 228 030 1 
Juli 232 931 1 
Augusti 226 331 1 
September 269 630 2 
Oktober 303 631 2 
November 297 030 2 
December 306 931 2 
Summa 2 958 834  
Januari 372 836 3 
Februari 341 376 3 
Mars 251 964 3 
April 199 218 2 
Maj 215 729 2 
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 381 123  
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Placeringar i konsulentstött familjehem 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 219 873 4 
Februari 152 224 4 
Mars 141 123 3 
April 136 490 3 
Maj 142 279 3 
Juni 117 900 3 
Juli 111 755 2 
Augusti 111 755 2 
September 106 880 2 
Oktober 110 526 2 
November 109 380 2 
December 105 893 2 
Summa 1 566 078  
Januari 50 985 1 
Februari 45 930 1 
Mars 50 985 1 
April 49 300 1 
Maj 119 360 2 
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 316 560  
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Placeringar familjehem 2021/2022 
Placeringar familjehem egen regi totalt (inkl. vårdnadsöverflyttade) 

Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 438 899 17 
Februari 418 034 15 
Mars 418 234 15 
April 418 039 15 
Maj 414 298 15 
Juni 411 432 15 
Juli 378 663 13 
Augusti 394 985 14 
September 423 076 15 
Oktober 408 952 15 
November 408 952 15 
December 408 952 15 
Summa 4 942 517  
Januari 408 974 15 
Februari 413 784 15 
Mars 363 184 15 
April 376 745 15 
Maj 364 386 16 
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 1 927 073  

 
  



STORFORS 
KOMMUN

Sida 2 (2)

Från april 2020 uppdateras rapporter med att visa om placering är i familjehem i eget regi eller 
om det är frågan om vårdnadöverflyttade placering.  

Familjehem i egen regi 2021/2022 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 303 251 10 
Februari 282 385 8 
Mars 282 585 8 
April 282 390 8 
Maj 280 935 8 
Juni 278 511 8 
Juli 245 742 6 
Augusti 262 065 7 
September 290 156 8 
Oktober 276 032 8 
November 276 032 8 
December 276 032 8 
Totalt 3 336 116  
Januari 276 054 8 
Februari 280 864 8 
Mars 214 552 8 
April 158 936 7 
Maj 207 253 8 
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Totalt 1 137 659  
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Vårdnadsöverflyttade placeringar 2020/2021 
Månad Placeringskostnad per månad Antal placeringar 
Januari 135 649 7 
Februari 135 649 7 
Mars 135 649 7 
April 135 649 7 
Maj 133 363 7 
Juni 132 920 7 
Juli 132 920 7 
Augusti 132 920 7 
September 132 920 7 
Oktober 132 920 7 
November 132 920 7 
December 132 920 7 
Summa 1 606 401  
Januari 132 920 7 
Februari 132 920 7 
Mars 148 632 7 
April 217 809 8 
Maj 157 133 8 
Juni   
Juli   
Augusti   
September   
Oktober   
November   
December   
Summa 789 414  
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2022-05-31
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-16
2022-05-20
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-30
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-03
2022-05-03
2022-05-03
2022-05-12
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-19

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

  -  2022-05-12
  -  2022-05-18
  -  2022-05-18
  -  2022-05-18
  -  2022-05-19

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  2022-05-30
  -  2022-05-03
  -  2022-05-03
  -  2022-05-03

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

- 2022-05-31

Beslutsperiod

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Delegationsbeslut
2022-05-01

Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats

Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslut bistånd
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslut

Avslag begäran om insats enligt LSS
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslutsdatum Beslutsfattare

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Beslutsdatu



2022-05-27
2022-05-03
2022-05-10
2022-05-12
2022-05-18
2022-05-31
2022-05-17
2022-05-19
2022-05-09
2022-05-27
2022-05-25
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-27
2022-05-24
2022-05-12
2022-05-05
2022-05-17
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-13
2022-05-13
2022-05-16
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Josefin Borgsten (Socialsekreterare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

2022-05-16  -  2023-04-
2022-05-23  -  2023-05-
2022-05-23  -  2022-09-
2022-05-26  -  2023-02-
2022-05-24  -  2022-06-
2022-05-26  -  2022-05-

2022-05-05  -  
2022-05-17  -  
2022-05-10  -  2023-05-
2022-05-10  -  2022-08-
2022-05-13  -  2022-06-
2022-05-17  -  2023-05-

2022-06-01  -  2022-11-
2022-06-01  -  2022-11-
2022-06-01  -  2022-12-
2022-05-27  -  2022-07-
2022-05-24  -  2022-10-
2022-05-12  -  2022-11-

2022-06-01  -  2023-05-
2022-05-05  -  2022-05-
2022-06-01  -  2022-08-
2022-05-26  -  2022-07-
2022-05-30  -  2022-09-
2022-06-01  -  2022-12-

2022-05-04  -  2022-05-
2022-05-11  -  2022-06-
2022-05-12  -  2022-06-
2022-05-19  -  
2022-06-01  -  2026-05-
2022-06-01  -  2023-05-

  -  2022-05-27

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL (fortsatt bistånd)
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bifall enl. 9 § 4 p Kontaktperson
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats



2022-05-24
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-23
2022-05-30
2022-05-02
2022-05-10
2022-05-02
2022-05-02
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

2022-05-19  -  2022-06-

2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-

2022-05-11  -  2022-05-
2022-05-17  -  2022-05-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-05-24  -  2022-05-
2022-05-15  -  2022-05-
2022-06-01  -  2022-06-

2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-01  -  2022-05-
2022-05-10  -  2022-05-

2022-06-01  -  2023-05-
2022-05-23  -  2023-01-
2022-06-01  -  2023-05-
2022-05-01  -  2022-11-
2022-05-10  -  2022-11-
2022-05-01  -  2022-05-

2022-05-30  -  2023-05-
2022-05-30  -  2023-05-
2022-06-01  -  2023-05-
2022-06-01  -  2023-05-
2022-06-01  -  2023-05-
2022-06-01  -  2023-05-

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst



2022-05-19
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-06
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-25
2022-05-27

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Sara Andersson (Socialsekreterare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
2022-05-05  -  2022-05-
2022-05-26  -  2022-07-
2022-05-27  -  2022-07-

2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
  -  Tillsvidare

2022-05-01  -  2022-05-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-05-16  -  2022-05-

2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-
2022-06-01  -  2022-06-

107
11

Verkställighetsbeslut 4:1 - BoU
Verkställighetsbeslut 4:1 - BoU

Antal beslut
Antal 

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
FAR - Fastställelse enl 1 kap. 4 § FB (U)
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds 
Verkställighetsbeslut 4:1 - BoU

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL



2022-07-01
2022-07-01
2022-07-04
2022-07-05
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-07
2022-07-11
2022-07-15
2022-07-18
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-21
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-28
2022-07-13
2022-07-01
2022-07-15
2022-07-06

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Beslutsdatum Beslutsfattare

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

  -  2022-07-31
  -  2022-07-01
  -  2022-07-15
  -  2022-07-06

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2022-07-01 - 2022-07-31

Delegationsbeslut

Beslutsperiod

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Avslut bistånd
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslut

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslutsdatu



2022-07-26
2022-07-04
2022-07-06
2022-07-14
2022-07-28
2022-07-04
2022-07-06
2022-07-12
2022-07-15
2022-07-08
2022-07-25
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-05
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-08
2022-07-11
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-20
2022-07-21
2022-07-25
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-27
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-28 Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

2022-08-01  -  2023-07-
2022-07-28  -  2022-07-

2022-07-26  -  2022-08-
2022-07-26  -  2022-09-
2022-07-28  -  2022-08-
2022-08-08  -  2022-08-
2022-08-01  -  2023-07-
2022-08-01  -  2023-07-

2022-07-11  -  2023-05-
2022-07-13  -  2022-08-
2022-07-12  -  
2022-07-13  -  2022-11-
2022-08-08  -  2022-08-
2022-07-21  -  2023-01-

2022-07-01  -  2023-06-
2022-07-04  -  2023-02-
2022-07-06  -  2023-07-
2022-07-14  -  2022-08-
2022-07-07  -  2023-02-
2022-07-11  -  2022-07-

2022-07-15  -  2023-06-
2022-07-08  -  2022-09-
2022-08-16  -  2022-09-
2022-07-06  -  2023-05-
2022-07-01  -  2023-06-
2022-07-04  -  2023-07-

2022-07-07  -  
2022-07-15  -  
2022-07-28  -  
2022-07-14  -  2023-07-
2022-07-06  -  2022-10-
2022-07-12  -  2023-01-

  -  2022-07-26
2022-07-14  -  2022-07-

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 10 p Daglig verksamhet
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats



2022-07-28
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-01
2022-07-01
2022-07-04
2022-07-05
2022-07-05
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-06
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-11
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-13
2022-07-13
2022-07-14
2022-07-15
2022-07-15
2022-07-18
2022-07-15
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-20
2022-07-18
2022-07-19
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-20

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Biståndshandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-07-19  -  2022-07-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-07-20  -  2022-07-

2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-07-15  -  2022-07-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-

2022-07-12  -  2022-07-
2022-07-11  -  2022-07-
2022-07-13  -  2022-07-
2022-07-13  -  2022-07-
2022-07-14  -  2022-07-
2022-08-01  -  2022-08-

2022-07-01  -  2022-07-
2022-07-06  -  2022-07-
2022-07-07  -  2022-07-
2022-07-07  -  2022-07-
2022-07-01  -  2022-07-
2022-07-01  -  2022-07-

2022-07-01  -  2022-07-
2022-07-01  -  2022-07-
2022-07-01  -  2022-07-
2022-07-05  -  2022-07-
2022-07-05  -  2022-07-
2022-07-01  -  2022-07-

2022-08-01  -  2023-07-
2022-08-01  -  2023-07-
2022-06-21  -  2023-01-
2022-06-21  -  2023-01-

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL



2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-25
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-01
2022-07-13
2022-07-22
2022-07-26

Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Rothelius (Jourhandläggare)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
2022-07-22  -  2022-12-
  -  Tillsvidare

2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-07-25  -  2022-07-
2022-07-29  -  2022-08-

2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-07-22  -  2022-07-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-

2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-08-01  -  2022-08-
2022-07-21  -  2022-07-
2022-07-22  -  2022-07-

Antal beslut
Antal beslutsfattare

115
12

FAR - Fastställelse enl 1 kap. 4 § FB (U)
FAR - Fastställelse enl 1 kap. 4 § FB (U)
Godkänna avtal umgänge enl. 6 kap. 15a §,17a § FB
Läkarundersökning enl. 9 § LVM

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL



2022-06-02
2022-06-01
2022-06-03
2022-06-03
2022-06-03
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-23
2022-06-29
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-17
2022-06-22

Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)
Emelie Andersson (Vik. Handläggare ekonomiskt bistånd)

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  2022-06-17
  -  2022-06-22

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

- 2022-06-30

Beslutsperiod

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Delegationsbeslut

2022-06-01

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enl. 7 § LVM
Avsluta utredning enl. 7 § LVM

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslut

Avge Yttrande
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslutsdatum Beslutsfattare

Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Beslutsdatu



2022-06-30
2022-06-07
2022-06-08
2022-06-17
2022-06-16
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    2022-03-18 

Följebrev granskning av investeringsprocessen   

Vi har genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess för pågående 
investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet är att översiktligt bedöma 
ändamålsenligheten i kommunens investeringsprocess. 

Rapportens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och 
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för 
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi 
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten saknar en 
tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs. Vi noterar också att det saknas rutiner 
för återrapportering och uppföljning inom kommunens investeringsprojekt. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att: 
- Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen. 
- Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens 

investeringsprojekt. 
- Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten. 

 

Förutom svar på hur kommunstyrelsen avser att hantera de rekommendationer som 
framkommit i granskningen önskar revisionen förtydligande avseende ytterligare några 
områden: 

• I granskningen har framkommit att det för närvarande går 65 elever på skolan och att 
den planerade skolan dimensioneras för 150 elever, detta trots att elevunderlaget i 
kommunen minskat sedan 2011 då beslutet fattades. Vi önskar få beskrivet hur 
verksamheten beräknat behovet.  

• Vi önskar att kommunstyrelsen beräknat räntekostnaden för investeringen 
• Vi ber kommunstyrelsen redogöra för hur man planerat för en effektiv 

skolorganisation inför investeringen.  
• Vi önskar att kommunstyrelsen beskriver hur man ser på koncernens totala 

investeringskostnader och låneutrymme. 
• Vi vill att kommunstyrelsen redogör för den eventuella riskanalys som genomförts 

inför  investeringen. 
 

Utöver ovanstående synpunkter hänvisar vi till vår rapport som helhet. 

Vi önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer utifrån ovanstående 
iakttagelser, senast den 15 augusti 2021. 

För kommunrevisionen 

 
Ingemar Olsson 
Ordförande 

http://www.storfors.se/
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1 Sammanfattning 
Vi har av Storfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
investeringsprocess för pågående investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. 
Syfte med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens 
investeringsprocess.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och 
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för 
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi 
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten 
saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs.   
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom 
kommunens investeringsprojekt.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att: 

— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen. 
— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens 

investeringsprojekt. 
— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Storfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
investeringsprocess för pågående investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. 
I den granskning som kommunrevisionen genomfört under 2020 beskrivs att 
kommunen planerar för en investering i en ny F-6 skola i Kyrksten. Den ska ersätta 
skolan i Bjurtjärn. Beslutet om byggnation har fattats, men beslutet har inte vunnit laga 
kraft. En kalkyl visar på en uppskattad nybyggnadskostnad till ca 80 mnkr exkl. 
kostnader för rivning av befintlig skola. Bedömningen är ändå att kommunen kommer 
att klara av investeringen. I den tidigare granskningen framkommer också att en 
investering i en ny skola kommer att ytterligare sänka kommunens soliditet om den ska 
lånefinansieras helt eller delvis. I årsredovisningen för 2020 framgår att de långfristiga 
skulderna är lite drygt 100 mnkr. En fullständig lånefinansiering av skolan i Kyrksten 
med 80 mnkr skulle alltså innebära en ökning av de långfristiga skulderna med ca 80 
procent. Kommunen är redan exponerad för en ränterisk och den risken skulle alltså 
öka ytterligare.  
De förtroendevalda revisorerna bedömer att det kan finnas risk för brister i styrning, 
kontroll och uppföljning av investeringsprojekt och har sett det som väsentligt att granska 
att kommunen har en ändamålsenlig och tillförlitlig investeringsprocess, särskilt med 
tanke på den ekonomiskt allvarliga situationen.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma ändamålsenligheten i kommunens 
investeringsprocess.  
Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:  

 Finns det en kontrollmiljö med en struktur innehållande tydliga uppdrag, 
ansvarsfördelning, och ansvarsutkrävande, riktlinjer och rutiner?  

 Finns det en fungerande information och kommunikation som är aktuell, 
tillräcklig, begriplig och tillgänglig?  

 Finns tydliga och kompletta beslutsunderlag och omfattar de samtliga utgifter 
förenade med investeringarna? 

 Görs det väsentliga riskbedömningar och analyser som bygger på etablerad 
metodik? 

 Finns det identifierade kontrollaktiviteter, utifrån gjorda riskbedömningar, som 
fungerar förebyggande och upptäckande?  

 Finns det en löpande uppföljning och rapportering i enlighet med plan eller vid 
behov och inkluderar den en övervakning av vidtagna åtgärder? 

 Hur koordineras, sammanställs och prioriteras krav och önskemål från 
verksamheternas olika intressen såsom verksamhetsdrivande krav, IT-krav och 
krav på hållbar miljö och energiförsörjning i byggprojekten? 
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 Hur sker beredning av ärenden inför beslut av investeringar till berörd nämnd? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar pågående investeringar under 2021. Vi har i vår granskning 
gjort fördjupade studier av ett av kommunens investeringsprojekt. Projektet avser en ny 
F-6 skola i Kyrksten. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap  
— Interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med kommunchef, kommunstyrelsens arbetsutskott och rektor som varit samordnare i 
projekteringen av det granskade projektet. 

Dokumentstudier avser bl.a.: 
— Beslutsdokument för utvalda investeringsprojekt  

 Kommunstyrelsens reglemente 

— Investeringskalkyl och beslutsunderlag. 

Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef. 

3 Om det granskade investeringsprojektet 
Inom ramen för denna granskning har ett investeringsprojekt valts ut för en fördjupad 
granskning. Vi har valt att granska ett projekt för att illustrera arbetssättet med 
investeringar i Storfors kommun.  
F-6 skola med integrerad förskola i Kyrksten 
Ett investeringsprojekt som varit pågående i Storfors kommun under år 2021 har avsett 
en ny F-6 skola i Kyrksten. Skolan är dimensionerad för 150 barn uppdelat på fritids, 
förskola och grundskola. Skolan ska även innehålla en mindre idrottshall. I samband 
med byggnationen av skolan har kommunfullmäktige beslutat att riva fem lokaler för att 
eliminera kostnader för bland annat försäkringar, underhåll och besiktningar.  
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I skrivande stund har projektet inte påbörjats efter att kommunfullmäktiges senaste 
beslut i ärendet överklagats till förvaltningsrätten. Byggnationen av den nya skolan har 
således inte inletts.  

4 Resultat av granskningen 
4.1 Organisation 

I Storfors kommun består den politiska organisationen av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och valnämnden. Övriga nämnder är lokaliserade i andra kommuner. 
Kommunstyrelsen har ett tillhörande arbetsutskott och ett individutskott. 
 

 
I Storfors kommunstyrelses reglemente1 framgår att det är kommunstyrelsens ansvar 
att ansvara för den ekonomiska förvaltningen. I uppgiften ingår bland annat underhålla 
och förvalta kommunens egendom. Därutöver fastslår reglementet bland annat att 
kommunstyrelsen ansvarar för: 

• ”köp, försäljning, byte fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd 
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt 
inom av Kommunfullmäktige fastställd kostnadsram  

• Att vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt  

• beslut om planuppdrag samt antagande av detaljplaner och ändring av planer 
av mindre vikt där åtgärderna inte är allmänna eller principiella  

• att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen” 
Kommunstyrelsen har således det övergripande ansvaret för plan, mark och 
samhällsbyggnad. 

 
1 Antagen av kommunstyrelsen 2019-02-11 



 

 6 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Storfors kommun 
 Granskning av investeringsprocessen  
 
 2022-03-10 

4.2 Riktlinjer och styrdokument för investeringsprocessen 
Enligt uppgift saknar Storfors kommun skriftliga rutinbeskrivningar och styrdokument 
som beskriver kommunens investeringsprocess.  
Inför varje mandatperiod antar kommunfullmäktige i Storfors kommun en 
investeringsbudget. I investeringsbudgeten framgår investeringar för de kommande 
fyra åren. Investeringsbudgeten baseras på identifierade behov av kommunens 
samtliga verksamheter, vilka enligt uppgifter lyfts av verksamheterna själva under 
budgetarbetets gång. Enligt uppgift ges kommunens verksamheter uppdraget att ta 
fram sina investeringsbehov årligen. Behoven samordnas senare av verksamhetschef. 
I intervjuer uppges arbetssättet fungera, men det saknas tydliga strukturer för arbetets 
utformning. Detta resulterar i att kommunens verksamheter presenterar sina behov 
olika, vilket medför att vissa verksamheters behov inte framgår eller beskrivs lika tydligt 
som andras. 

4.2.1 Bedömning 
Vi kan utifrån vår granskning konstatera att det saknas formaliserade rutiner för 
kommunens investeringsprocess. Vi bedömer därför att Storfors kommun bör ta fram 
riktlinjer och rutiner för hur kommunens investeringsprocess går till från uppkomna 
behov fram tills projektets genomförande samt avslut. Vi anser att tydliga strukturer för 
investeringsprocessen kan säkerställa en strategisk planering och ett effektivt 
genomförande av kommunens investeringsprojekt.  
Vi bedömer vidare att Storfors kommun har ett behov av tydliga rutiner eller 
instruktioner för hur verksamheter ska presentera sina behov under budgetarbetet och 
vad som ska ingå i behovsanalysen. Genom att ge strukturer i arbetet anser vi att 
samtliga verksamheter ges möjlighet att redovisa sina behov på ett enhetligt sätt och 
på så sätt även öka ändamålsenligheten i kommunens investeringsprocess. 

4.3 Beredning inför beslut och beslutsunderlag 
I granskningen har vi bett att få ta del av dokument som beskriver beredning inför 
beslut och beslutsunderlag, men i kontakten med kommunen uppges att sådana 
dokument inte finns att tillhandahålla.  
I faktakontrollen beskrivs att beredningsgången utgår från ett årshjul som beskriver de 
beslut som ska tas under året. I årshjulet finns ett stoppdatum för inlämnande av 
beslutsunderlag till nämnd, som innan överlämning ska beredas av en 
tjänstepersonsberedning med representation från alla verksamheter samt 
kommunsekreteraren. Därefter sker en ordförandeberedning med kommunstyrelsens 
ordförande och verksamhetschefer. Vidare lämnas underlaget till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vidare beskrivs att ärenden i vissa fall går igenom beredningsprocessen 
flertalet gånger innan de lyfts till kommunstyrelsen arbetsutskott. Vi har efterfrågat 
dokumentation om årshjulet men inte erhållit det.  
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4.3.1 Beredning inför beslut och beslutsunderlag i skolprojektet 

 
Skolprojektet i Kyrksten inleddes med en förstudie år 2011. Förstudien utredde behovet 
av att bygga en ny skola i Bjurtjärn. I förstudien inkluderades bland annat erfarenheter 
från byggandet av Vargbroskolan, en behovsanalys och tekniska aspekter. Förstudiens 
slutsats var att det fanns goda förutsättningar att bygga en ny skola i kommunens östra 
delar. I förstudien redovisades tre lokaliseringsförslag. Förstudien presenterade även 
förslaget att skolan skulle dimensioneras för ungefär 150 barn och 40 medarbetare 
som dagligen har sin arbetsplats i skolan.  
Dimensioneringen av skolan grundar sig enligt uppgifter på skolverksamhetens 
bedömning av antalet elever och barn som kommer att gå på skolan. I dagsläget 
studerar 65 elever på Bjurtjärns skola och det finns två förskolor med totalt 40 barn. 
Inom några år förväntas antalet elever och barn öka. Det finns även en förhoppning om 
att fler elever ska flytta in i kommunen. I intervju konstateras att dimensioneringen av 
skolan inte baserats på någon kalkyl, utan på en analys av nuläget med någorlunda 
marginal för framtida befolkningsstrukturer. Det är inte uppklarat hur antalet 150 elever 
blev fastställt.  
År 2015 genomfördes en PENG-analys2 för att analysera om en nybyggd skola eller 
renovering av den befintliga skolan i Bjurtjärn var att föredra. Analysen genomfördes av 
en upphandlad konsult. Analysen konstaterade att en nybyggd skola i Kyrksten gav 
mer nytta ur ett ekonomiskt perspektiv.   
Kommunfullmäktige beslutade att inleda projekteringen av skolan i Kyrksten vid 
sammanträdet 2018-05-30 (§ 52). I samband med detta beslutade kommunfullmäktige 
att avsätta 5 mnkr för projekteringen. Inför beslutet har ärendet beretts i 
kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) och kommunstyrelsen.  
Vid sammanträdet 2019-06-10 (§ 129) beslutade kommunstyrelsen att utse en 
styrgrupp för projekteringen av den nya skolan. Storfors kommun anordnade inom 
ramen för projektet en arkitekttävling där arkitekter fick presentera skisser och förslag 
på skolans utformning. Ett arkitektbolag blev sedan utvalt och ingick i projektgruppen.  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-11 (§ 105) beslutar 
kommunfullmäktige att bygga en F-6 skola med integrerad förskola i Kyrksten, samt att 
riva ett antal lokaler i samband med byggnationen. Beslutsunderlaget för beslutet 
bestod av följande: 

• PENG-analys 
• Kalkyl 

 
2 PENG står för Prioritera Enligt NyttoGrunder. Modellen försöker fastställa vilka nyttor som en viss 
investering ger. Nyttor kan vara relaterade både till kostnadsbesparingar och intäkter. 
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• Bakgrund och processbeskrivning 
• Skiss fasader, Link arkitektur 
• Skiss plan, Link arkitektur 
• Tjänsteutlåtande från kommunchef 
• Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

I tjänsteskrivelsen presenterades en uppskattad kostnad för skolan som uppgick till ca 
85 mnkr, inklusive projekteringskostnader. Kostnaden baserades på kalkyler som 
genomfördes under augusti 2021. Det poängteras i tjänsteskrivelsen att det sedan 
augusti skett stora prisökningar på byggmaterial, vilket kan komma att påverka den 
beräknade kostnaden. I kalkylen har man dock till viss del beaktat prisökningarna. 
Ränterisken uppges inte vara inkluderad i kalkylen. 
I beslutet fastställs att kommunens låneutrymme skulle utökas med ungefär 85 mnkr. 
Det framkommer även att man behöver göra en budgetförberedelse för att täcka en 
ökad driftkostnad under det första året efter att skolan färdigställts med ca 1,5 mnkr. 
I samband med nybyggnationen har kommunfullmäktige beslutat att riva fem 
byggnader. Kostnaderna för rivningarna är enligt uppgift en uppskattning från Energi 
Funktion Komfort, Skandinavien AB (EFKAB) och uppgår till ungefär 1,8–2,5 mkr. 
Kostnaderna är inkluderade i kalkylen.  

4.3.2 Riskbedömningar 
I intervjuer uppges att viss riskbedömning genomförs i kommunens investeringsprojekt. 
Det är dock oklart huruvida det sker utifrån etablerad metodik och struktur då vi inte har 
tagit del av underlag som styrker detta. I faktakontrollen framhåll att riskbedömning 
sker enligt viss etablerad metodik och struktur.  

4.3.3 Bedömning 
I det granskade projektet anser vi beslutsunderlagen vara tillräckligt tydliga och 
underbyggda. Kalkylerna anses kompletta och innefattar de kostnader som är förenade 
med ett projekt. Vi har i vår granskning inte bedömt kostnadsnivån som behandlas i 
kalkylen. Vi kan konstatera att materialkostnader under de senaste åren har ökat och 
det är därmed svårt att bedöma om kostnadskalkylen kan anses vara realistisk.  
Som tidigare konstaterats finns inte enhetliga riktlinjer för investeringsprocessen, därav 
saknas det även formaliserade rutiner för hur beredning av ärenden inför beslut av 
investeringar ska gå till. Det finns inte heller några mallar för vad kalkyler och 
beslutsunderlag ska innehålla. 
Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det saknas etablerad metodik och struktur 
för att säkerställa att väsentliga riskbedömningar genomförs inom ramen för 
kommunens investeringsprojekt. Enligt vår bedömning är det en svaghet att det inte 
finns tydliga strukturer för analyser av risker och genomförande av  
konsekvensanalyser avseende planerade investeringar.  
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4.4 Projektorganisation 
I intervju framkommer att Storfors kommun inte har en fastställd struktur för 
projektorganisationen för kommunens investeringsprojekt. Projektorganisationen 
anpassas efter varje projekt och dess förutsättningar. Verksamhetsföreträdare 
framhåller att arbetssättet fungerar eftersom all kompetens är samlad inom en 
nämnd/styrelse, vilket underlättar arbetet.  
Genomgående i varje projekt är att projektet alltid tilldelas en uppdragsansvarig och att 
arbetsfördelningen fastställs. 

4.4.1 Projektorganisation för skolprojektet 
Projektorganisationen för det utvalda skolprojektet i Kyrksten är enligt uppgift under 
ombildning och har förändrats under tidens gång. I nuläget består 
projektorganisationen av följande: 

• Kommunchef tillika intern projektledare 
• Extern projektledare 
• Styrgrupp (upplöst tillsvidare) 
• Kärnkompetens från skolverksamheten 
• Arkitekt 
Kommunchefen har varit den som haft det övergripande ansvaret för projektet. 
Kommunchefen har enligt tjänsteutlåtande 2021-09-23 ansvarat för den löpande 
dialogen med upphandlingsenheten, projekteringskonsult, arkitekter samt rapporterat 
till den politiska nivån. 

4.5 Krav från verksamheten 
I intervjuer konstateras att representanter från berörd verksamhet i hög grad inkluderas 
i arbetet med kommunens investeringsprojekt. Ofta får verksamhetsföreträdare ge 
synpunkter och önskemål på exempelvis lokalernas utformning eller liknande för att 
säkerställa att byggnationen överensstämmer med verksamhetens behov. 

4.5.1 Verksamhetens inspel i skolprojektet 
I det granskade skolprojektet blev en rektor utsedd till projektledare tidigt i projektet. 
Vidare har rektorns roll i projektet varit att framföra skolverksamhetens önskemål och 
synpunkter inom ramen för investeringsprojektet. Det framförs i intervju att 
synpunkterna baserades på inspel från personal i både förskola och grundskola, samt i 
dialog med projektets arkitekt och upphandlade konsult. Vidare poängteras att personal 
från skolverksamheten inte gett krav på exakt antal rum, storlek eller yta för skolan, 
utan snarare önskemål på storlek, utformning mm. av skollokalerna. 

4.5.2 Bedömning 
Vi ser positivt på att berörda verksamheter i ett investeringsprojekt har möjlighet att 
framföra sina synpunkter och önskemål. Enligt vår bedömning är det också viktigt att 
inkludera en analys av nuvarande och framtida tänkbar organisation i en investering av 
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lokaler då lokaler och lokalisering har stor påverkan på hur organisationen kommer att 
se ut. I vår granskning har vi inte sett några indikationer om att organisationsfrågan har 
nämnts i diskussionerna med verksamheten.  

4.6 Löpande rapportering och uppföljning 
Enligt uppgifter saknas det beslutade tidsramar och strukturer för när återrapportering 
inom kommunens investeringsprojekt ska ske. Det framförs i intervju att uppföljning 
oftast sker vid revideringen av investeringsbudgeten, men att annan typ av uppföljning 
av projekten inte sker regelbundet. I revideringen av investeringsbudgeten får politiken 
information om hur mycket medel som förbrukats och om det finns några avvikelser 
som måste hanteras. 
Kommunikationen och regelbundenheten i återrapporteringen identifieras av 
verksamhetsföreträdare vara ett utvecklingsområde.  

4.6.1 Löpande rapportering och uppföljning i skolprojektet 
Det har enligt uppgifter ännu inte beslutats en tydlig tidplan för återrapportering i 
kommunens investeringsprojekt som avser en ny skola i Kyrksten. Enligt uppgift 
kommer detta att ske när investeringsprojektet påbörjas. 

4.6.2 Bedömning  
Vår bedömning är att det saknas strukturer för regelbunden rapportering och 
uppföljning inom kommunens investeringsprojekt. Vi bedömer därför att kommunen bör 
fastställa en struktur och tidplan för när återrapportering ska ske i alla 
investeringsprojekt för att säkerställa att information och uppföljning sker med 
regelbundenhet.  
 

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
investeringsprocessen inte är ändamålsenlig. Vi bedömer att det saknas strukturer och 
formaliserade riktlinjer för processen i sin helhet. Det saknas ett tydligt arbetssätt för 
investeringar, från det att behov uppkommer till projektens genomförande. Vidare har vi 
uppmärksammat att de riskbedömningar som görs avseende de planerade projekten 
saknar en tydlig metodik, i den mån riskbedömningar genomförs.   
Vi noterar också att det saknas rutiner för återrapportering och uppföljning inom 
kommunens investeringsprojekt. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att: 

— Ta fram övergripande riktlinjer för investeringsprocessen. 
— Upprätta rutiner för när återrapportering och uppföljning ska ske inom kommunens 

investeringsprojekt. 
— Utarbeta mallar för hur riskbedömningar ska göras i investeringsprojekten. 
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Följebrev beträffande länsgemensam granskning av palliativ vård 

 

Storfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, 
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam 
granskning gällande Palliativ vård. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående 
parterna har varit sammanhållande för projektet. Helseplan har på uppdrag av revisorerna 
genomfört granskningen. 

Det övergripande syftet har varit att granska om Region Värmland och kommunerna – utifrån 
sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner 
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och 
omsorg i livets slutskede. Granskningens utgångspunkt har varit om Regionstyrelsen, 
kommunstyrelserna och ansvariga nämnder genom styrning, uppföljning och intern kontroll 
säkerställt att det finns rutiner och avtal som syftar till en ändamålsenlig palliativ vård 
respektive omsorg i livets slutskede. 

En uppföljning av revisionsrapporten ”Palliativ vård” från 2015 har ingått i granskningen. I 
granskningen har även regionens läkarbemanning, tillgänglig för palliativ vård, belysts.   

Granskningen har avgränsats till att gälla palliativ vård och har omfattat verk-samhet i de i 
granskningen ingående kommunerna samt i regionen.  

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande: 

Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive 
ansvar och uppdrag – delvis har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för 
informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och 
omsorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen 
har delvis implementerats.  

Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbets- 
och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring som leder till ökade risker. 
Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela organisationerna. Det 
bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig 
styrelse och nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende 
palliativ vård. Vidare bedöms att Region Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers 
och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan 
huvudmännens enheter som bristande.  

 

http://www.storfors.se/


 

Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har 
tagits i beaktande. Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att tidigare 
landstinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för samverkan inom 
palliativ vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en 
funktion som ansvarar för att bistå vårdenheterna i detta avseende. Vidare bedöms att Region 
Värmland tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för 
utveckling av den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på regional och 
kommunal nivå. 

Berörda kommunala styrelser och nämnder och Regionstyrelsen samt Hälso- och 
sjukvårdsnämnden rekommenderas, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, att:  

• Säkerställa att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska 
risken för att samverkan blir personbunden.   

• Säkerställa att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter 
avseende att säkerställa att avtal och överenskommelser följs upp löpande, eller vid 
behov.  

• Säkerställa att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs 
utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av ansvariga verksamheter genom så 
kallade egenkontroll inom den interna kontrollen.  

• Säkerställa att regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att 
säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer, exempelvis genom att 
säkerställa systematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i 
verksamhetsplan och uppföljning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse 
eller inom ramen för internkontroll.   

Revisorerna översänder härmed den bilagda rapporten och emotser kommunstyrelsens svar, 
med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i 
rapporten, senast den 10 augusti 2022 

 

Kommunens revisorer 

 

Ingemar Olsson, ordförande  
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Den palliativa vården i Region Värmland bedrivs inom såväl kommunernas som i regionens verksamheter. 
De gemensamma målen för vården är att det ska finnas resurser, kunskap och förmåga att ge patienten i 
behov av palliativ vård ett optimalt fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt omhändertagande. Patient och 
närstående ska uppleva trygghet i kontakten med vårdgivarna och de ska veta hur ansvarig vårdgivare kan 
kontaktas. Förutsättningar ska ges för att patienten ska kunna leva den sista perioden av sitt liv i hemmet 
om han eller hon så önskar.

Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap 
och kompetens i palliativ vård. Denna vårdnivå ansvarar kommunerna för och patienterna kan även vårdas 
inom slutenvårdens alla verksamheter.

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda 
behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ 
vård.

Palliativ vård 
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Socialstyrelsen beskriver 
fyra hörnstenar för en god 
palliativ vård:

• att läkare, 
sjuksköterskor och 
annan personal arbetar 
tillsammans

• att de arbetar för att 
lindra symtom

• att de kommunicerar 
med och bygger en 
relation till den sjuke

• att de ger stöd till 
närstående



Kommunens uppdrag
• Kommunerna ansvarar för hemsjukvården från sju års ålder. För läkarinsatser ansvarar Region Värmland. 
• Vid vård i livets slutskede kan personen under sin sista tid få hjälp och stöd av hemtjänst och hemsjukvård med personlig omvårdnad och 

mediciniska åtgärder. Hemtjänst och hemsjukvård samverkar med läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen, specialistmottagning, 
öppenvårdsteam och vårdavdelning på sjukhus.

Regionens uppdrag 
• Onkologikliniken har det samordnande ansvaret för den specialiserade palliativa vården i Region Värmland. Det finns palliativa vårdplatser på 

Centralsjukhuset Karlstad och på sjukhusen i Arvika och Torsby.
• Onkologiklinikens palliativa uppdrag omfattar såväl specialiserad palliativ öppenvård som slutenvård till vuxna patienter med cancersjukdom.
• De palliativa teamen arbetar dagtid, vardagar, i nära samarbete med kommunens hemsjukvård och hemtjänst som finns tillgänglig dygnet runt. 

Teamens utgångsorter är Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby. 
• De bidrar även med konsultstöd i form av bedömningar, rådgivning och stöd i såväl allmänna som specialiserade palliativa frågeställningar 

oavsett ålder, diagnos och bostadsort inom Region Värmland. 
• Region Värmland har ansvaret för hälso- och sjukvård för barn upp till sju år. Överenskommelse har tagits fram mellan tidigare landstinget och 

länets kommuner avseende palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till sju år och fastställer att tidigare landstinget 
att köpa tillfällig insats av kommunen.  

Närsjukvårdsteam 
• Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov har ofta insatser från fler än en huvudman. Patienter med omfattande vård- och 

omsorgsbehov remitteras till närsjukvårdsteamen och skrivs in efter remissbedömning. När remissen är accepterad tar närsjukvårdsteamet 
över som fast läkarkontakt och fast vårdkontakt, men patienten behåller sin listning på vårdcentral. 

Palliativ vård

4 2022-02-03



Annat i beaktning – Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO genomförde en tillsyn i samband med smittspridning av 
covid-19 bland äldre på särskilda boenden. IVO lämnade tre 
frågor: 

1. Hur regionen arbetat för att säkerställa att regionen 
under pågående smittspridning av covid-19 
upprätthåller en god och jämlik vård för de patienter 
som bor på särskilt boende för äldre inom regionen.

2. Hur regionen arbetat med att säkerställa att patienten 
och deras närstående får individuellt anpassad 
information och görs delaktiga i vård och behandling.

3. Hur regionen arbetat med att säkerställa att vård i livets 
slutskede sker i enlighet med gällande regelverk och att 
beslut om vård i livets slutskede fattas av läkare i 
samråd med sjuksköterska eller annan legitimerad 
personal efter individuell bedömning.

5 2022-02-03

Region Värmlands redovisning: 

1. Region Värmland har genom vårdval vårdcentral tydligt 
kravställt hur och i vilken omfattning läkarresurser ska 
finnas inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det 
finns specificerat vilken läkare som är ansvarig och vilken 
tid som ska finnas avsatt. 

2. Regionen ställer specifika krav på läkare att 

I. Medverka vid upprättande, revidering och uppföljning av 
individuella vårdplaner, samt göra regelbundna besök vid 
boendeenheter enligt överenskommelse med kommunen. 

3. Regionen ställer specifika krav på läkare att 

I. Hålla brytpunktsamtal och planera palliativ vård 

II. Brytpunktssamtal ska genomföras med patient och/eller 
anhöriga, med om möjligt, kommunens sjuksköterska. 

III. Vårdplan ska tas fram vid eventuell försämring av tillståndet 

Uppföljning sker genom vårdvalets ersättningsprocess, och 
genom de samverkansformer som finns etablerade mellan 
regionen och kommunerna. 



Annat i beaktning – Coronakommissionen 
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Kommissionens delbetänkande ”Äldreomsorgen under 
pandemin” (2020) och gör följande övergripande bedömning:

• Strategin att skydda de äldre har misslyckats.

• Äldreomsorgens institutioner har strukturella brister: 
dessa lämnade verksamheten oförberedd och illa rustad 
för en pandemi.

• Besluten om åtgärder för äldreomsorgen var sena och 
otillräckliga.

• Ansvaret för att de strukturella bristerna inte åtgärdats 
delas av flera men vilar ytterst på regeringen och tidigare 
regeringar som känt till dem.

• Regelverket som styr äldreomsorgens möjligheter till nödvändiga 
smittskyddsåtgärder är otillräckligt eller otydligt.

• Fragmenterad organisation med många aktörer.

• Dubbelt huvudmannaskap bland annat för omsorg (kommuner) 
och läkarinsatser (regioner) ställer stora krav på samverkan.

• Bemanning, kompetensbrist och ohållbar arbetssituation.

• Bristande medicinsk kompetens och utrustning på särskilda 
boenden.

Övriga uppmärksammade brister

• Regionerna borde ha säkerställt läkarnärvaro och individuella 
läkarbedömningar i särskilda boenden.

• Läkarbedömningar på distans utan kännedom om patienten borde 
inte ha förekommit.

• Regionala riktlinjer kring vårdnivå bör utformas med försiktighet 
och betona den individuella bedömningen.



Annat i beaktning – Coronakommissionen 

7 2022-02-03



Metod (sida 1 av 4)

• Dokument som avser samverkan mellan region och kommun 
samt samverkan mellan kommuner.

• Patientsäkerhetsberättelse för Region Värmland och länets 
kommuner. 

• Dokument såsom rutiner och riktlinjer, policies och 
uppdragsbeskrivning för palliativa ombud.

• Anvisning för registrering i Svenska palliativregistret.

• Politiska viljeinriktningar för Nya Perspektiv och 
Samverkansnämnden för Mellansverige

• Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet 
upp till 7 år

• Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner

• Uppdragsbeskrivning palliativa ombud

• Överenskommelse för samverkan mellan x kommun och 
vårdcentralen x

• Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus, allmänläkarens 
uppdrag

• Ordination vid palliativ vård i hemmet

• Rond i hemsjukvården i x kommun - samverkansrutin för 
sjuksköterska och läkare

• Vård i livets slutskede utanför sjukhus
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Genomföra Analysera RapporteraPlanera

Övergripande dokumentgranskning Urval av granskade avtal/överenskommelser/rutiner



Intervjuer 
91 intervjuer har genomförts med förtroendevalda och verksamhetsrepresentanter från Region Värmland och deltagande kommuner.

Metod (sida 2 av 4)
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Genomföra Analysera RapporteraPlanera

Funktioner Region Värmland Funktioner kommuner 

Ordförande och vice 
ordförande Regionstyrelsen

Avdelningschef slutenvård 
vårdavdelning

Ordförande Kommunstyrelse, 
Socialnämnd eller ansvarigt 
utskott

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

Regiondirektör Medicinskt ansvarig läkare Förvaltningschef Socialt ansvarig samordnare

Hälso- och sjukvårdsdirektör Chef ekonomiservice Sektorschef Distriktssköterska

Områdeschef slutenvård Ordförande palliativa rådet Verksamhetschef Sjuksköterska

Områdeschef område 
samverkan, område 
vårdkvalitet

Utvecklingsledare Nya 
Perspektiv

Avdelnings- och enhetschef Undersköterska

Verksamhetschef 
vårdcentralsområde

Chef för sjuksköterskor Palliativt ombud 



Metod (sida 3 av 4)
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Region/Kommun Antal journaler

Regionen 43

Arvika 8
Eda 15
Filipstad 13
Forshaga 7
Grums 15
Hagfors 13
Hammarö 10
Karlstad 15
Kil 13
Kristinehamn 15
Munkfors-Ransäter 6
Storfors 6
Sunne 11
Säffle 7
Torsby 15
Årjäng 9

Journalgranskning
Journalgranskning har genomförts av experter, uppdelat per region och vardera kommun. 
Totalt har 178 journaler granskats. 

Vissa frågor från journalgranskning kommer redovisas löpande i rapporten. Hela 
journalgranskningen kommer redovisas som bilaga, samt för vardera kommun i respektive 
bilaga. 

Översiktlig sammanfattning från journalerna:

• Journalgranskningen försvåras av att det är olika journalsystem som används i 
kommunerna. 

• Några sjuksköterskor är duktiga på att dokumentera, andra gör det mycket sparsamt. 
Sjukgymnasternas dokumentation ger en bra bild över patientens sjukdomsbild, varför 
vårdgivaren är där samt mål för behandlingen. 

• Lättast att se det palliativa förloppet när NVP-journal bifogats. 



Metod (sida 4 av 4)

• Samtliga intervjuade blev inbjudna samt fick skicka inbjudan vidare.
• Presidierna i de aktuella styrelserna och nämnderna bjöds också in. 
• Totalt 36 deltagare.
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Deltagare

• Det framkom vid workshop att det upplevs saknas ett grunddokument avseende palliativ vård på övergripande nivå, samt både 
rutiner och riktlinjer på mer detaljnivå. 

• Ansvarsfördelningen för styrning och utveckling av den palliativa vården upplevs som otydlig. Det upplevs inte klarlagt vad 
specialiserad och allmän palliativ vård är, att den palliativa vården är till för alla oavsett patientgrupp och hur den nationella 
vårdplanen för palliativ vård ska implementeras. 

• Uppdrag, ansvar och mandat för palliativ rådet behöver tydliggöras. 

Resultat

Workshop
Syftet med workshopen var att förankra preliminära iakttagelser och revisionsresultat samt ge deltagarna en möjlighet till kompletterande 
faktagranskning, utöver ordinarie sakgranskning av rapportutkast. 



Huvudrapporten ger 
samlad information av 
granskningens 
iakttagelser, 
bedömningar och 
rekommendationer för 
både Region Värmland 
och den värmländska 
kommunerna. 
Här ges också en 
jämförande bild av 
kommunerna.

Läsanvisningar
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16 individuella 
kommunbilagor ger 
ytterligare detaljerade 
information om 
respektive kommun.



• Den samlade bedömningen är att Region Värmland och kommunerna – utifrån sina respektive ansvar och uppdrag – delvis har 
inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose berörda patienters behov av 
palliativ vård och omsorg i livets slutskede. De rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen har delvis 
implementerats.

• Det bedöms finnas ett antal brister i Region Värmland och länets kommuner avseende arbets- och samverkansformer samt rutiner 
för informationsöverföring som leder till ökade risker. Kännedom om avtal och brister är inte fullständigt implementerat i hela 
organisationerna. Det bedöms saknas uppföljning avseende avtal och andra styrdokuments efterlevnad av ansvarig styrelse och 
nämnd och Region Värmlands internkontroll bedöms som bristfällig avseende palliativ vård. Vidare bedöms att både Region 
Värmland och kommunernas ansvariga styrelsers och nämnders styrning för att säkerställa arbets- och samverkansformer mellan 
huvudmännens enheter som bristande. 

Samlad bedömning

Bedömning



Iakttagelser (sida 1 av 2)

• Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till 7 år
• Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner
• Uppdragsbeskrivning palliativa ombud
• Överenskommelse för samverkan mellan x kommun och vårdcentralen x
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Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner avseende palliativ vård?
Revisionsfråga 1

Avtal/överenskommelser avseende palliativ vård

• En stor del av avtal och överenskommelser har utgått vid tillfället för granskningen. 
• Kännedom om avtal och överenskommelser varierar. 
• Kommunernas representanter hänvisar till exemplifierade dokument som ”regionens”, att ansvar för dokument upplevs inte åligga

dem utan ska skötas av regionens företrädare. 

Iakttagelser



Iakttagelser (sida 2 av 2)
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Vilka styrdokument har Region Värmland respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter avseende palliativ vård och 
vilken instans har beslutat om styrdokumenten?

Revisionsfråga 2

• De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) i 
Värmland har, genom MAS-nätverket, tagit fram en 
riktlinje palliativ vård. Vid tillfället för granskningen har 
riktlinjen gått ut och det har inom ramen för 
granskningen inte framkommit om riktlinjen är under 
revidering. 

• Dokumenten återkommer från en eller flera kommuner, 
flera kommers representanter känner alltså till och 
hänvisar till samma dokument, även om det också finns 
kommuner i länets vars representanter inte känner till 
dokumenten. 

• Efter genomförda intervjuer kan inte fastställas med 
vilken struktur som kännedom om framtagna avtal 
och/eller styrdokument kring samverkan för palliativ vård 
finns. 

Iakttagelser

Styrande dokument Beslutande organ

Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov 
i hemmet upp till 7 år

Hälso- och sjukvårdschef

Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner MAS-nätverket i 
Värmland

Uppdragsbeskrivning palliativa ombud Hälso- och 
sjukvårdsdirektör

Överenskommelse för samverkan mellan x 
kommun och vårdcentralen x

Verksamhetschef 
vårdcentral och 
verksamhetschef 
kommunal hälso- och 
sjukvård

Styrande dokument avseende palliativ vård



Bedömning och rekommendation
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Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland och berörda kommuner avseende palliativ vård?
Vilka styrdokument har Region Värmland respektive kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter avseende palliativ vård och 
vilken instans har beslutat om styrdokumenten?

Revisionsfråga 1 och 2

• Region Värmland, såsom länets kommuner och MAS-nätverket har tagit fram styrdokument avseende palliativ vård. Dokument är 
beslutade av tidigare landstinget Värmland (områdesledning öppenvård, patientsäkerhetscentrum, hälso- och sjukvårdsledningen 
och Region Värmland). 

• Kännedom om avtal och överenskommelser bedöms variera vilket nödvändigtvis inte behöver vara negativt. 
• Det bedöms finnas behov av att genomföra en översyn av rutiner och processer rörande hantering av avtal och överenskommelser 

för att dels säkerställa att dessa följs upp och revideras när de löper ut, dels att säkerställa kännedom om dem hos relevanta 
tjänstepersoner. 

Bedömning

• Säkerställer att kännedomen kring avtal och överenskommelser ökar för att minska risken för att samverkan blir personbunden. 
• Säkerställer att det finns rutiner framtagna och implementerade i verksamheter avseende att säkerställa att avtal och 

överenskommelser följs upp löpande, eller vid behov. 

Rekommendation



Iakttagelser (sida 1 av 4)

• Överenskommelsen avseende palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet upp till 7 år fastställer att 
”överenskommelsen ska utvärderas och följas upp av palliativa rådets barngrupp minst vartannat år. Resultatet av utvärderingen och 
uppföljningen rapporteras till Beredningsgruppen Nya Perspektiv.” Inom ramen för granskningen har inte framkommit att så har 
skett. 

• Överenskommelse för samverkan mellan respektive kommun och berörd vårdcentral fastställer att avtalet ska följas upp årligen och
uppdateras då större förändringar i respektive organisation sker. Vem som ansvarar för uppföljning och uppdatering framkommer ej. 

• Den framtagna riktlinjen för palliativ vård saknar hänvisning till uppföljning och revidering. Det framkommer inte vem som ansvarar 
för att uppföljning och/eller när revidering ska ske, med vilket intervall eller vad som ska föranleda en uppföljning eller revidering. 
Undantag för enskilda kommuner finns. 

• Vid intervjuer framkommer att det inte finns, eller har funnits, uppföljning av ansvarig styrelse eller nämnd avseende efterlevnad till 
avtal och andra styrdokument. 
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Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Revisionsfråga 4

Iakttagelser



Iakttagelser (sida 2 av 4)

• Palliativa rådet
• Palliativa ombud
• Regional styrning 
• Kommunal styrning

18 2022-02-03

Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets-
och samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Revisionsfråga 5

Styrning 
• Vid intervjuer framkommer delade meningar om palliativa rådets roll och hur de bidrar 

till god palliativ vård. Det uttrycks att de politiska organisationerna får uppföljning från 
palliativa rådet men kännedomen om palliativa rådet och dess arbete skiljer sig mellan 
de intervjuade. 

• Syftet med ett nätverk av palliativa ombud från slutenvård, primärvård och kommunal 
hemsjukvård är att skapa bättre möjligheter att ge en god palliativ vård. Syftet är också 
att med fortbildning och kunskapsutbyte öka intresset och kunskapsnivån inom 
verksamhetsområdet och på den egna arbetsplatsen. Vid intervjuer framkommer god 
kännedom om palliativa ombud och en positiv upplevelse av vad införande av 
palliativa ombud har inneburit för den palliativa vården i Region Värmland och länets 
kommuner.

• Region Värmland och länets kommuner saknar styrning avseende palliativ vård genom 
politiskt antagna planeringsdokument, såsom budget, flerårsplan eller 
verksamhetsplan. 

Iakttagelser



Iakttagelser (sida 3 av 4)

• Patientsäkerhetsberättelse

19 2022-02-03

Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets-
och samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Revisionsfråga 5

Uppföljning
• I Region Värmlands patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt för 2020 saknas 

hänvisning till palliativ vård eller vård i livets slutskede. Ingen uppföljning av 
verksamheten redovisas. Region Värmland redovisar inte heller palliativ vård eller vård 
i livets slutskede i årsredovisning 2019 eller 2020 eller delårsrapporter samma år.

• Kvalitetsbokslut 2020 för Vårdval Vårdcentral Region Värmland innehåller ingen direkt 
hänvisning eller uppföljning av den palliativa vården mer än kriterier för ersättning. 
Inom ramen för granskning har inte framkommit att uppföljning av den palliativa 
vården genomförs av Region Värmland. 

• Majoriteten av länets kommuner har hänvisning till palliativ vård i respektive 
kommuns patientsäkerhetsberättelse. 

Iakttagelser



Iakttagelser (sida 4 av 4)

• Region Värmlands internkontrollplan
• Länets kommuners internkontrollplan 

20 2022-02-03

Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets-
och samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Revisionsfråga 5

Intern kontroll
• För Region Värmland har 2021 års internkontrollplan granskats med avseende på 

palliativ vård eller vård i livets slutskede. I denna ingår inte palliativ vår och vård i livets 
slutskede. Vidare har 2019 och 2020 års internkontrollplaner efterfrågats men inte 
inkommit. 

• Granskning av har också genomförts av följande kommuners internkontrollplaner för 
2019 och 2020. För samtliga saknas palliativ vård eller vård i livets slutskede.

Iakttagelser



Bedömning

• Varken Regionens eller kommunernas ansvariga styrelser och nämnder följer upp om avtal och andra styrdokument efterlevs. 
• Regionens och kommunernas styrelsers och nämnders styrning är delvis tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och 

samverkansformer mellan huvudmännen. 
• Kommunernas styrning är otillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan huvudmännens olika 

enheter. 
• Regionens styrelse och hälso- och sjukvårdsnämndens styrning är inte tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och 

samverkansformer mellan huvudmännens olika enheter genom aktivitet tillhörande fokusområde ”hälso- och sjukvård på lika villkor”. 
• Både Regionens och kommunernas styrelsernas och nämndernas uppföljning är bristfällig. 
• Kommunernas styrelser och nämnders interna kontroll övergripande är tillräcklig med målsättningar direkt kopplade till palliativ 

vård.
• Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll är inte tillräcklig. 
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Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och 
samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Revisionsfråga 4 och 5

Bedömning



Rekommendation

• Säkerställer att uppföljning av avtal och andra styrdokuments efterlevnad genomförs utifrån fastställd struktur, vilket kan utföras av 
ansvariga verksamheter genom så kallade egenkontroll inom den interna kontrollen. 

• Utvecklar och tydliggör den regionala styrningen för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan Regionens 
olika enheter.

• Säkerställer att både Regionens och kommunernas uppföljning är tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och 
samverkansformer, exempelvis genom att säkerställa systematisk uppföljning i form av förslagsvis mätbara mål i verksamhetsplan och 
uppföljning i verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse eller inom ramen för internkontroll. 

22 2022-02-03

Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs?
Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och 
samverkansformer mellan huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?

Revisionsfråga 4 och 5

Rekommendationer



Iakttagelser

• Vid intervjuer framkommer att det är spridd kännedom om Nya Perspektiv och deras arbete. Slutsats dras att det beror i stor grad
på om individen själv är eller har varit aktiv i samverkansforumet. 

• Ett samverkansområde Nya Perspektiv har är Äldrelivet, som handlar om både hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, att 
färre äldre ska falla och skada sig men också om en sammanhållen vård och omsorg, god läkemedelsbehandling samt god vård i 
livets slutskede. Palliativ vård uppges ingå i detta område.

• Nya Perspektiv anordnar seminarium löpande under året, på andra teman än palliativ vård, och flertalet intervjuade har deltagit vid 
dem. Seminarierna upplevs vara en bra källa för information och samverkansmöjligheter.

• Nya Perspektiv tar årligen fram Aktuellt Perspektiv, där bland annat nyckeltal från SKR:s databas Kolada redovisas. Inga nyckeltal för 
palliativ vård inkluderades under 2020 eller 2021. 

• I Nya Perspektivs politiska inriktningsdokument för 2021 saknas hänvisning till den palliativa vården. 
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Vilken roll har Nya Perspektiv?

Revisionsfråga 3

Sammanfattning



Bedömning

• Helseplan bedömer att Nya Perspektivs roll är att vara en samverkansform och forum för länets kommuner och Region Värmland 
inom flertalet områden. Avseende palliativ vård bedöms det inte vara ett område som Nya Perspektiv har varit aktiva kring, men att 
arbetet i Äldrelivet till viss del kan bidra till att utveckla den palliativa vården. 

24 2022-02-03

Vilken roll har Nya Perspektiv?

Revisionsfråga 3

Bedömning

• Ingen rekommendation lämnas. 

Rekommendation



1. Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en övergripande plan för utveckling av 
den palliativa vården utifrån dagens kunskapsläge och synsätt. 

2. Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ 
vård. Landstinget bör utse en lämplig tjänsteman som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende. 

3. Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft 
inom allmän palliativ vård. En första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhusvården och 
landstingets primärvård, med särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt 
att samordna en sådan satsning med utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av respektive 
kommun.

4. Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Palliativregistret, i syfte att ge bättre underlag för 
förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet 
som hittills uppvisat den lägsta registreringsfrekvensen. 

Uppföljning (1/5)

Rekommendationer från tidigare granskning

Har Regionstyrelsen, kommunstyrelserna och ansvariga nämnder vidtagit åtgärder med utgångspunkt från de iakttagelser och 
rekommendationer som lämnades i samband med föregående granskning?

Revisionsfråga 6



• Vid intervjuer framkommer att det saknas kännedom om en övergripande plan för utveckling av den palliativa vården. 
• Det redogörs för många åtgärder som verksamheterna har genomfört, både på regional och på kommunal nivå. 

Iakttagelser uppföljning (2/5)

Uppföljning

Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en övergripande plan för utveckling av den palliativa 
vården utifrån dagens kunskapsläge och synsätt.

Rekommendation 1



• Vid genomförd dokumentgranskning har inte framkommit att enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ 
vård används. Det framkommer inte heller vid intervjuer information om att sådana enhetliga överenskommelse-mallar 
finns. 

• Avseende en lämplig tjänsteperson som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende, hänvisas ofta vid intervjuer 
till områdeschef samverkan i Region Värmland, som är ett nytt område i hälso- och sjukvården för 2021. Områdets fokus är 
ett hålla ihop samverkan med andra aktörer, inte enbart kommunerna, utan även andra samverkansparter, samt ingå i 
beredningsgruppen för Nya Perspektiv. Områdeschefen har inte ett direkt uppdrag att ansvara för att bistå vårdenheter i att 
utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Bedömning av om en lämplig tjänsteperson har 
utsetts är därmed osäker.

Iakttagelser uppföljning (3/5)

Uppföljning

Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Landstinget 
bör utse en lämplig tjänsteman som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta avseende.

Rekommendation 2



Region Värmland och palliativa rådet har initierat införande av palliativa ombud. Nätverket av palliativa ombud är ett 
samarbete mellan Värmlands kommuner och Region Värmland. 

• Målet är att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slut. 
• Ombuden ska arbeta strategiskt och operativt med utbildning, uppföljning och stöd till respektive verksamhet. Nätverket av 

palliativa ombud ska också fungera som stöd till varandra och ge utrymme för gemensamma etiska reflektioner. 
• De palliativa ombuden ska med stöd av sina lokala palliativa teamsköterskor arbeta aktivt för att vidareutveckla den 

palliativa vården inom sitt ansvarsområde.

Iakttagelser uppföljning (4/5)

Kompetenshöjande insatser

Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän 
palliativ vård. En första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare inom både sjukhusvården och landstingets primärvård, 
med särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt att samordna en sådan satsning med 
utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av respektive kommun.

Rekommendation 3



• Inom ramen för granskning har inte framkommit några gemensamma direkta vidtagna åtgärder för att öka täckningsgraden. 
Det framkommer i Riktlinje för palliativ vård (2019), framtagen av MAS-nätverket att ansvarig sjuksköterska har till uppgift 
att rapportera in dödsfall i Svenska palliativregistret, och det ska ske inom tre veckor. 

• Vid intervjuer redogörs att åtgärder initieras och genomförs på lokal nivå. Däribland införande av de palliativa ombuden, 
utbildning till läkare och sjuksköterskor samt säkerställande av att ny personal får behörighet att registrera. 

• De största hindren anses vara dubbelregistrering (samma information ska registreras i patientens journal som i Svenska 
palliativregistret) samt brist på tid att göra detta.

• Vid intervjuer framkommer att Palliativa rådet följer upp Svenska palliativregistret och utbildar i hur registrering ska ske.
• I intervjuer framkommer att MAS-nätverket diskuterar täckningsgrad av Svenska palliativregistret och att uppföljning sker. 

Iakttagelser uppföljning (5/5)

Öka täckningsgraden för Palliativregistret

Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden för Palliativregistret, i syfte att ge bättre underlag för 
förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet som hittills 
uppvisat den lägsta registreringsfrekvensen.

Rekommendation 4



• Helseplan bedömer att rekommendationer från den ursprungliga granskningen till viss del har tagits i beaktande. Det har inom 
ramen för granskningen inte framkommit att tidigare landstinget och länets kommuner utformat enhetliga överenskommelser för 
samverkan inom palliativ vård och det har inte heller framkommit att tidigare landstinget har skapat en funktion som ansvarar för att 
bistå vårdenheterna i detta avseende. 

• Vidare bedöms att Region Värmland tillsammans med länets kommuner inte har utformat en övergripande plan för utveckling av 
den palliativa vården men att flertalet åtgärder har genomförts på både regional och kommunal nivå. 

• Region Värmland bedöms ha vidtagit gemensamma åtgärder i syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän 
palliativ vård, mycket genom initierandet och införande av palliativa ombud.

• Slutligen bedöms Region Värmland och länets kommuner delvis ha vidtagit åtgärder för att öka täckningsgraden för Svenska 
palliativregistret även om det inom ramen för granskningen inte har framkommit några direkta gemensamma vidtagna åtgärder. 

Bedömning

Bedömning

Har Regionstyrelsen, kommunstyrelserna och ansvariga nämnder vidtagit åtgärder med utgångspunkt från de iakttagelser och 
rekommendationer som lämnades i samband med föregående granskning?
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Storfors kommun 

Kommunstyrelsen i Storfors kommun ansvarar för övergripande ledning, styrning och 
samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för 
kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Inom Vård och omsorg fullgör 
Kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom följande lagar: 

• Socialtjänstlagen 
• Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
• Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.  

Inom Vård och omsorg ansvarar Kommunstyrelsen för: 

• särskilda boendeformer 
• hemtjänst 
• hemsjukvård 
• rehabilitering 
• anhörigstöd 
• omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet 

 Kommunstyrelsen har även ett individutskott som hanterar individärenden.  

1. Iakttagelser  

 Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Region Värmland 
och berörda kommuner avseende palliativ vård? 

Intervjuade kommunföreträdare uppger kännedom om de avtal och överenskommelser som 
finns. De dokument som tas upp är Palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet 
upp till 7 år och Överenskommelsen om samverkan mellan kommun och vårdcentral, framtagna 
av Regionen. Uppfattningen är att det finns en fungerande samverkan som framför allt bygger 
på muntliga överenskommelser.  
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 Vilka styrdokument har Region Värmland respektive 
kommunerna utfärdat till sina respektive verksamheter 
avseende palliativ vård och vilken instans har beslutat om 
styrdokumenten? 

I intervjuer hänvisas framför allt till Riktlinje palliativ vård, Värmlands kommuner som är 
framtaget av MAS-nätverket. Det nämns också att det ska finnas rutiner för registrering i Svenska 
Palliativregistret samt att kommunen använder sig av nationell vårdplan palliativ vård (NVP). 
Dokumentgranskningen kan inte bekräfta detta.  

 Vilken roll har Nya Perspektiv? 

Nya Perspektiv är samverkan och samordning mellan Värmlands 16 kommuner och Regionen. 
Med övergripande och gemensamma inriktningar och målsättningar tydliggörs 
grupper/områden inom barn och utbildning, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och 
sjukvård inklusive tandvård som särskilt behöver gemensamma insatser. Nya Perspektiv-arbetet 
leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga 
seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna 
Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet samt Äldrelivet. Enligt det politiska inriktningsdokumntet 
för 2021 ansvarar tjänstepersonerna för att överenskommen inriktning och önskat 
resultat/erfarenheter integreras i ordinarie arbete i respektive organisation.  

I Nya Perspektivs politiska inriktningsdokument för 2021 går att utläsa att god vård i livets 
slutskede är en av utmaningarna för Äldrelivet. Vidare hänvisning till palliativ vård framkommer 
ej.  

Nya Perspektivs resultat redovisas årligen i Aktuellt Perspektiv. I Aktuellt Perspektiv för 2020 och 
2021 saknas hänvisning till palliativ vård.  

Vid intervjuer med representanter för Region Värmland och länets kommuner framkommer att 
kännedomen om Nya Perspektiv och deras arbete varierar. Det bedöms i stor omfattning 
grundas i om individen själv haft involvering i Nya Perspektiv eller ej. Det uttrycks vid intervjuer 
att Nya Perspektiv årligen anordnar seminarier med olika teman och flertalet intervjuade har 
deltagit i dessa och uttrycker att de upplever att seminarierna är en bra källa för information 
och samverkansmöjligheter. Enligt uppgift har det inte genomförts ett seminarium om palliativ 
vård.  
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 Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och 
andra styrdokument efterlevs? 

Intervjuade uppger att avtal och andra styrdokument inte följs upp specifikt. Det har inte 
framkommit vid dokumentgranskning att det sker.  

 Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och 
interna kontroll vara tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga 
arbets- och samverkansformer mellan huvudmännen samt 
mellan huvudmännens olika enheter? 

Palliativa rådet arbetar för att skapa en gemensam syn på processen för en god palliativ vård för 
att underlätta planering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer, där den kommunala 
vården är en viktig del. Vid intervjuer framkommer delad mening om palliativa rådets roll och 
hur de bidrar till god palliativ vård. Det uttrycks att de politiska organisationerna får uppföljning 
från palliativa rådet, men kännedomen om palliativa rådet och dess arbete är skiljer sig mellan 
intervjuobjekt.  

Det finns palliativa ombud i Storfors kommun.  Vid intervjuer framkommer god kännedom om 
palliativa ombud och en positiv upplevelse av vad införande av palliativa ombud har inneburit 
för den palliativa vården i Region Värmland och länets kommuner. Intervjuade i Storfors 
kommun känner till uppdragsbeskrivningen för palliativa ombud framtagen av Region Värmland.  

Det har inom ramen för granskningen framkommit att Kommunstyrelsen saknar styrning 
avseende palliativ vård genom politiskt antagna planeringsdokument, såsom budget, flerårsplan 
eller verksamhetsplan. Avseende rapportering av styrning framkommer vid genomgång av 
länets kommuners1 årsredovisningar och delårsrapporter för perioden 2019-2021 att ingen 
kommun redovisar palliativ vård i dessa dokument.  

                                                           

 

1 Forshaga, Kil och Storfors kommuners årsredovisningar och delårsrapport har inte ingått i granskningen 
då de inte inkommit efter efterfrågan. För Grums kommun är delårsrapport 2021 exkluderad, Karlstad 
och Kristinehamns kommuner årsredovisning 2019 och 2020 exkluderade.  
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I kommunens patientsäkerhetsberättelse för både 2020 och 2019 ges hänvisning ges till att 
verksamheterna använder sig av palliativ registret. Målsättning och resultat för palliativ vård ges 
även.  

Dokumentgranskning har gjorts av kommunens internkontrollplaner för 2019 och 2020. Det 
saknas hänvisning till palliativ vård eller vård i livets slutskede.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-25 
Diarienummer 
KS/2022:209 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala 
mottagningar för unga 13-25 år med riskbruk, skadligt 
bruk och beroende 
Diarienummer: KS/2022:209 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Underlaget är ett inriktningsdokument för etablering av en Länsgemensam mottagning och 
lokala mottagningar för unga i Värmland. Tanken är en samverkansöverenskommelser mellan 
Värmlands 16 kommuner och Region Värmland. Målgruppen för mottagningarna är 
ungdomar och unga vuxna 13-25 år som är i riskzonen för eller har utvecklat ett risk- eller 
skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning eller spel om pengar med eller 
utan tillhörande psykiatrisk eller social problematik, samt deras närstående. 
 
Huvudmannaskapet ska vara delat mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kommunerna 
arbetar enligt SoL och hälso- och sjukvården enligt HSL.  
 
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till tidigare 
rapport om en Länsgemensam beroendemottagning för unga samt en Fördjupad analys inom 
Region Värmland. Samtliga länets 16 kommuner och Region Värmland har lämnat 
synpunkter på rapporten som gick ut på remiss 2019/2020.  
 
Den Länsgemensamma mottagningen och de lokala mottagningarna ska vara lättillgängliga 
verksamheter för unga samt dennes anhöriga samt för andra aktörer/verksamheter den unga 
kan vara aktualiserad i. Ett nära samarbete ska finnas mellan de integrerade verksamheterna 
och andra verksamheter som möter unga, unga vuxna, t. ex elevhälsa, socialtjänsten, 
ungdomsmottagningar, Första linjen unga, Barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatriska 
öppenvården, Frivården samt andra former av integrerade mottagningar som 
Beroendecentrum och Riddarnäset. Verksamheterna ska både ha en rådgivande och 
samarbetande funktion med andra aktörer. Målet är att individen ska komma till en 
verksamhet med samlad kompetens och erbjuda samtida vård för olika tillstånd, där 
socialtjänstdelen ansvarar för psykosocial utredning, stödåtgärder och behandling och hälso- 
och sjukvårdsdelen för psykologisk och medicinsk omvårdnad, utredning och behandling. 
 
Verksamheterna ska arbeta med insatser enligt Nationella riktlinjer och medicinska riktlinjer 
inom området samt övrig evidens – med avseende behandling av riskbruk, skadligt 
bruk/beroende, psykisk sjukdom/symtom samt psykosociala stödåtgärder. Kunskap om 
medicinska, psykologiska och sociala aspekter mellan individ, familj och samhälle ska finnas.  
 
Rutiner för sekretess och samtycke utarbetas mellan huvudmännen för att underlätta 
informationsutbyte och säkerställa patientsäkerhet. De planerade integrerade verksamheterna 
går i linje med SKRs Handlingsplan mot missbruk och beroende – Tidig upptäckt, tidiga 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-25 
Diarienummer 
KS/2022:209 

insatser, stöd och behandling för personer 13-29 år (2019), samsjuklighetsutredningens 
inriktning om integrerade mottagningar, den planerade nya socialtjänstlagens del om 
lättillgänglig vård utan biståndsbeslut Hållbar Socialtjänst, God och Nära vårdarbetet i länet 
med inriktning på en mer personcentrerad vård 
 
Inriktningsdokumentet är att betrakta som ett förslag på hur en länsgemensam mottagning och 
lokala mottagningar kan organiseras och bemannas. Slutgiltig bemanning, kompetens och 
andra detaljer kring exempelvis lokaler överlämnas åt parterna att komma fram till i 
kommande överenskommelser. 

Beslutsunderlag 
Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-25 år med 
riskbruk, skadligt bruk och beroende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
- Godkänna rapporten som underlag för samverkan 
- Initiera samverkan i syfte att träffa överenskommelser 

 
 

Beslutet ska skickas till 
par.johansson@forshaga alternativt Värmlands läns vårdförbund Lagergrens gata 2 652 14 
Karlstad, senast 2022-09-30 
 
Marina Collstam enhetschef IFO/barn och unga 
 

mailto:par.johansson@forshaga
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Centrala ledningsgruppen för missbruk- och beroendevården i Värmland 

Framtagande av rapporten 
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Sammanfattning 

Den Länsgemensamma mottagningen och de lokala mottagningarna ska vara lättillgängliga 

verksamheter för unga samt dennes anhöriga samt för andra aktörer/verksamheter den unga 

kan vara aktualiserad i. Ett nära samarbete ska finnas mellan de integrerade 

verksamheterna och andra verksamheter som möter unga, unga vuxna, t. ex elevhälsa, 

socialtjänsten, ungdomsmottagningar, Första linjen unga, Barn- och ungdomspsykiatrin, 

psykiatriska öppenvården, Frivården samt andra former av integrerade mottagningar som 

Beroendecentrum och Riddarnäset. Verksamheterna ska både ha en rådgivande och 

samarbetande funktion med andra aktörer. 

Målet är att individen ska komma till en verksamhet med samlad kompetens och erbjuda 

samtida vård för olika tillstånd, där socialtjänstdelen ansvarar för psykosocial utredning, 

stödåtgärder och behandling och hälso- och sjukvårdsdelen för psykologisk och medicinsk 

omvårdnad, utredning och behandling. Detta innebär personalbemanning av socionomer 

eller likvärdigt, sjuksköterskor, psykolog samt läkare med bemanning enligt tidigare beslut i 

HSN (feb 2020) och godkännande av Värmlands kommuner, utifrån rapporten 

Länsgemensam beroendemottagning för unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år, 

lokala mottagningar samt Hälso- och sjukvårdens Fördjupad analys gällande rapporten 

(2019-11-25) 

Verksamheterna ska arbeta med insatser enligt Nationella riktlinjer och medicinska riktlinjer 

inom området samt övrig evidens – med avseende behandling av riskbruk, skadligt 

bruk/beroende, psykisk sjukdom/symtom samt psykosociala stödåtgärder. Kunskap om 

medicinska, psykologiska och sociala aspekter mellan individ, familj och samhälle ska finnas. 

Rutiner för sekretess och samtycke utarbetas mellan huvudmännen för att underlätta 

informationsutbyte och säkerställa patientsäkerhet. 

De planerade integrerade verksamheterna går i linje med SKRs Handlingsplan mot missbruk 

och beroende – Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer 13-29 år 

(2019), samsjuklighetsutredningens inriktning om integrerade mottagningar, den planerade 

nya socialtjänstlagens del om lättillgänglig vård utan biståndsbeslut Hållbar Socialtjänst, God 

och Nära vårdarbetet i länet med inriktning på en mer personcentrerad vård.  

Inledning   
Uppdraget är att formulera ett inriktningsdokument för etablering av en Länsgemensam 

mottagning och lokala mottagningar för unga, som blir ett underlag för etablering och 

samverkansöverenskommelser mellan Värmlands 16 kommuner och Region Värmland. 

Målgruppen för mottagningarna är ungdomar och unga vuxna 13-25 år som är i riskzonen för 

eller har utvecklat ett risk- eller skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning 

eller spel om pengar med eller utan tillhörande psykiatrisk eller social problematik, samt 

deras närstående. Huvudmannaskapet är delat mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Kommunerna arbetar enligt SoL och hälso- och sjukvården enligt HSL 

Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till tidigare 

rapport om en Länsgemensam beroendemottagning för unga samt en Fördjupad analys 

inom Regionen med följande beslut i HSN 2020-02-04. Kommuner i Värmland och Region 

Värmland har lämnat synpunkter på rapporten som gick ut på remiss 2019/2020. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner och verksamheter inom Region Värmland/hälso- 

och sjukvården inom område öppenvård och samtliga kommuner i länet. Andra huvudmän 

kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.    
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Process 
 

 

 

 

 

Samverkansavtal 
 
 
 

• Underlag rapport Läns- och lokala mottagning unga 13-
25 år

• Underlag Förjupad analys Region Värmland

• Uppdrag Inriktningsdokument - ansvar hälso- och 
sjukvårdsledning feb 2020

Beslut i Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 

feb 2020

• Värmlands läns vårdförbund påbörjar process nov 2021

• Avstämning med Nexus, Karlstad kommuns öppenvård

• Avstämning med IFO-chefer i Grums, Hammarö, 
Forshaga, Kil. Information ut till samtliga IFO-chefer 

Processtart

nov 2021

• Instyrningsdokument påbörjas, beslut i CLG feb 2022

• Omvärldsbevakning feb-mars 2022

Verksamhets-
beskrivning startar

feb-mars 2022

• Arbetsprocess - dialogmöten med representanter från 
Värmlands 16 kommuner

• Dokument med verksamhetsbeskrivning, innehåll, 
ekonomi, professionsbeskrivning, lokalisering färdigställs

• Verksamhetsområde inom HSV tydliggörs

Instyrnings-
dokument             
april 2022

• Dokument ut på remiss för godkännande i kommuner

• Underlag för samverkansavtal kommuner/Region startar

Beslut i kommuner 
och Region

aug 2022

• Styrgrupper utses

• Verksamhets- och ekonomifrågor tydliggörs

• Bemanning och kompetenser tydliggörs

• Samverkansavtal färdigställs mellan kommuner och 
Region Värmland

Samverkansavtal

Hösten 2022

  Verksamhetsstart           

        VT 2023 

 

1. Länsgemensam mottagning startar i Karlstad 
2. Lokala mottagningar startar i Arvika, 

Kristinehamn, Säffle, Filipstad, Hagfors, Torsby, 
Sunne 
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Inriktningsdokument 

Huvudmannaskap 
Verksamheterna har ett delat huvudmannaskap där verksamhetsansvarig inom socialtjänst 

ansvarar för sin personal och verksamhetsansvarig inom hälso- och sjukvård ansvarar för sin 

personal, detta tills vidare beroende på Samsjuklighetsutredningens utfall om ansvarsfrågan 

om vård och behandling, vilket senare kan vara i behov av justering i respektive mottagning 

vad det gäller vård och behandlingsansvaret. Verksamheterna följer det lagar de verkar 

under, SoL och HSL. 

Målgrupp 
Ungdomar och unga vuxna 13-25 år som är i riskzonen för eller har utvecklat ett risk- eller 

skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning eller spel om pengar med eller 

utan tillhörande psykiatrisk eller social problematik, samt deras närstående. 

Unga/unga vuxna är en målgrupp som kan vara aktuell inom många arenor i samhället; 

skola, fritid, ungdomsmottagningar, socialtjänst, Första linjen unga, BUP, psykiatrisk öppen- 

och slutenvård, HVB-hem, SiS, Frivård m.m. Det är av vikt att utveckla en bra 

samarbetsarena med andra aktörer den unge kan vara aktuell inom. Verksamheterna ska ha 

en lättillgänglighet för unga både vad det gäller öppettider samt digital tillgänglighet. Av vikt 

är att verksamheterna verkar för tidig upptäckt i avvikande normbeteende av exempelvis risk- 

och skadligt bruk av preparat – i detta är skolpersonal och anhöriga viktiga aktörer, både vad 

det gäller en rådgivande funktion till dessa samt flexibilitet i att ta emot den unge för hjälp och 

stöd. 

Organisering 
Samordnade integrerade mottagning för unga, så kallade Maria-mottagningar eller Mini-

maria-mottagningar är väl utbyggt i Sverige. Stockholm Göteborg och Malmö har 

tillsammans ca 40 mottagningar. De senaste 5-6 åren har mottagningar etablerats i Västra 

Götaland, Östergötland, Örebro, Uppsala, Norrtälje, Södertälje, Gotland med flera. De 

senaste årens etablering har skett i Örebro 2020, Södra Älvsborg 2021 samt planerad start i 

Alingsås under 2022. Gemensamt med dessa är att mottagningarna är samordnade 

verksamheter mellan region och kommun/er med personalkategorier i huvudsak av 

socionomer, kuratorer, sjuksköterskor, läkare och psykologer, med olika grad av bemanning 

beroende på mottagningens upptagningsområde 

Kommun/kommunerna och Region Värmland (hälso- och sjukvården område öppenvård) ska 

utforma en samverkansöverenskommelse som reglerar ansvarsfrågor, ekonomi och innehåll, 

där Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor och kommunen för psykosocialt stöd 

och insats. Respektive huvudman ansvarar för styrning och ledning vilket i praktiken innebär 

att kommun/kommunerna och Region Värmlands närmsta verksamhetschef ansvarar för sin 

personal med tillhörande personalfrågor. I mottagningar där flera kommuner ingår bör en 

kommunal verksamhet ansvara för styrning och ledning för den kommunala delen. Till 

respektive mottagning tillsätts en styrgrupp, med representanter från kommunal och 

Regional verksamhet som möter unga i åldern 13-25 år, förslagsvis befintliga Lokala 

ledningsgrupper för missbruks- och beroendevården.  

Mottagningar ska arbeta enlig SoL och HSL samt Nationella riktlinjer och övriga vedertagna 

rekommendationer. Respektive huvudman dokumenterar i sitt dokumentationssystem. 

Samtliga kommunalt anställda bör ha procentuell anställning i Regionen för att säkra 

sekretess- och samtyckesfrågor om delad information inom mottagningen samt underlätta 
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gemensam dokumentation. Vid extern kontakt eller samarbete ska samtycke säkras hos den 

unge. För minderårig under 18 år som söker hjälp vid mottagningen ska ansvaret för 

orosanmälan till socialtjänst beaktas. 

Kompetens och resursnivå 
Den kommunala delen ska utgöras av socionomer eller likvärdigt med psykosocial 

kompetens inom stöd och behandling vad det gäller målgruppen unga i risk, skadligt bruk 

eller beroende. Vägledande i detta är de Nationella riktlinjernas rekommendationer vad det 

gäller bedömningsunderlag och insats. Stort fokus gäller samtidigt familj- och 

anhörigperspektivet.  

Den Regionala delen med sjuksköterskor, psykolog och läkare ska ansvara för hälso- och 

sjukvård, psykologisk utredning, stöd och behandling samt medicinsk utredning och 

behandling.  

Regions- och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Verksamhetsinnehåll 
Den Länsgemensamma mottagningen och lokala mottagningarna ska ha tillgång till personal 

från båda huvudmännen enligt beslut i rapporten Länsgemensam beroendemottagning för 

unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år, lokala mottagningar. Vad det gäller de 

lokala mottagningarna sker samverkan i varierande grad vad det gäller psykolog, läkare och 

sjuksköterska. 

Mottagningarna ska ha en hög tillgänglighet till unga som söker råd, stöd och behandling 

samt dennes anhöriga. Utöver detta ha en rådgivande och samarbetande funktion till andra 

aktörer den unge kan vara aktuell inom. Ungdomar eller föräldrar ska kunna vända sig direkt 

till mottagningarna för att få hjälp. Ärenden ska även kunna komma in via biståndsbeslut från 

socialtjänst eller genom hänvisning/remiss från hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Innehållet inom verksamheterna ska baseras på evidensbaserade metoder, vägledande är 

de Nationella riktlinjerna för missbruk/beroende samt medicinska rekommendationer. 

I verksamheterna ska både medicinska, psykologiska och psykosociala insatser genomföras. 

Detta innebär att medicinska bedömningar, provtagningar och olika medicinordinationer, 

psykologiska samtal och utredningar samt olika stöd- och behandlingsinsatser kan utföras.  

Information, rådgivning och tidiga insatser 
Målgruppen för mottagningarna är ungdomar och unga vuxna 13-25 år som är i riskzonen för 

eller har utvecklat ett risk- eller skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning 

eller spel om pengar med eller utan tillhörande psykiatrisk eller social problematik, samt 

deras närstående. 

Detta innebär bl a att vara informativ till den unge, dennes anhöriga och andra 

funktioner/verksamheter som berör den unge. Rådgivningsfunktion kan innebära samtal och 

stöd till anhöriga, kamrater, den unge själv samt andra aktörer den unge är aktuell inom. 

Tidiga insatser är av vikt för att motverka en destruktiv livssituation. Detta kan innebära både 

rådgivande stöd och insatser – både för den psykiska hälsan och alkohol- och/eller narkotika 

eller annat. I detta behövs en bra tillgänglighet och lyhördhet under och efter kontorstid. 

Verksamheterna bör även ha digitala funktioner – med tydlig information, kontaktuppgifter, 
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tillgänglighetstider samt möjlighet till direkta frågeställningar via chattfunktion och/eller 

jourtelefon. 

Behandling risk, skadligt bruk och beroende och psykiska 

symtom/sjukdom 
Mottagningarna ska utföra samtida vård av samsjuklighet – skadligt bruk/beroende och 

psykisk diagnos/symtom, vilket innebär samtida insats för själva substansbruket och insats 

för det psykiska tillståndet. Enligt nationella riktlinjer (2019) ska de metoder som har hög 

evidens för själva substansbruket användas med samtida insats med relevans för själva 

psykiska tillståndet användas. 

Med samsjuklighet menas att en person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar. 

Det är sedan länge välkänt att personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av 

psykisk ohälsa. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser en 

ökad risk för beroende. Det finns olika sätt att förklara hur samsjuklighet i form av psykisk 

ohälsa och beroendeproblematik uppstår och hur de kan kopplas till varandra. Det är mycket 

vanligt att personer som har ett skadligt bruk eller beroende samtidigt också har psykisk 

sjukdom. Samsjuklighet komplicerar diagnostik och behandling, och ställer krav på 

samverkan mellan beroendevård och psykiatri. Varför sådan samsjuklighet är vanlig kan 

förstås mot bakgrund av åtminstone fyra (inte varandra uteslutande) förklaringsmodeller:  

1) Skadligt bruk eller beroende samexisterar med psykisk sjukdom på grund av 

gemensamma riskfaktorer.  

2) Skadligt bruk eller beroende är en konsekvens av självmedicinering vid existerande 

psykisk sjukdom.  

3) Skadligt bruk eller beroende orsakar bestående psykisk sjukdom som fortskrider 

oberoende av drogkonsumtionen.  

4) Temporär psykisk sjukdom som orsakas som konsekvens av intoxikation eller abstinens 

från specifik drog1  

Utifrån psykiska symtom ska mottagningarna kunna erbjuda samtida behandling/insats för 

tillståndet vilket i sig kan innebära psykologisk/psykiatrisk behandling inklusive medicinsk 

behandling. 

Psykosociala stödåtgärder 
Stödåtgärder kan vara att vara behjälplig till en fungerande boendesituation och/eller 

sysselsättning. I praktiken kan det innebära att lotsa rätt i boendefrågor samt även stöd för 

själva boendesituationen, sysselsättning kan vara att lotsa rätt inom socialtjänstens eller 

arbetsmarknadens insatser i detta men även stötta och motivera för att kunna utföra själva 

sysselsättningen samt stöd och motivation för den unge i aktuell skolgång.  Vidare stöd kan 

innebära olika typer av samtalsstöd som inte benämns som behandling. 

Länsgemensam mottagning 
Länsmottagningen för unga 13-25 år bör ligga i Karlstad kommun där flest unga/unga vuxna 

befinner sig i länet. Länsmottagningen ska enligt rapporten bemannas av Karlstad kommun 

och kranskommuner men samtidigt ha ett länsperspektiv – både vad det gäller insats och 

                                                           
1 Socialstyrelsen Artikelnummer 2019-11-6481 
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stöd till individer som söker hjälp där men också som rådgivande funktion till anhöriga i hela 

länet samt andra aktörer i länet. I granskning av befolkningsunderlag så omfattar Karlstad 

med kranskommuner (Forshaga, Kil, Hammarö, Grums) ca 50% av länets befolkning (144 

734 inv 2021). Karlstad som gymnasieort bedriver 3 kommunala gymnasium och 8 privata 

gymnasium varav 2 809 elever är bosatt i annan kommun än Karlstad (2021). 

Den totala åldersgruppen 13-25 år i Karlstad med kranskommuner består av 22093 individer, 

fördelning enligt Karlstad 15794, Grums 1120, Hammarö 2063, Forshaga 1539, Kil 1577 

(2021). 

Inom socialtjänsten i Karlstad finns en befintlig öppenvårdsmottagning för unga 13-25 år, 

Nexus. Verksamheten består av fyra behandlingskonsulenter som bedriver rådgivning, stöd 

och behandling till den unge samt anhöriga till den unge. Enligt beslut utifrån rapporten 

Länsgemensam beroendemottagning unga 13-25 år bör den aktuella öppenvårds-

mottagningen kompletteras med hälso- och sjukvårdsresurser samt kommunala resurser från 

de kringliggande kommunerna Grums, Forshaga, Kil och Hammarö. Utifrån den kommunala 

bemanningen i den Länsgemensamma mottagningen så beräknas den på sex behandlare, 

vilket utifrån befolkningsunderlag och procentuell beräkning innebär följande kommunala 

fördelning: 

 Karlstad 66 % av tjänsterna motsvarande 4 tjänster 

 Grums 6,3 % av tjänsterna motsvarar 0.3 tjänster 

 Hammarö 11,6 % av tjänsterna motsvarar 0.7 tjänster 

 Forshaga 8,0 % av tjänsterna motsvarar 0.5 tjänster 

 Kil 8,4 % av tjänsterna motsvarar 0.5 tjänster 
 

Länsmottagningens kommunala delar ska komma överens om hur tjänsterna ska bemannas 

vilket kan genomföras på olika sätt, exempelvis att kranskommunerna ordinarie personal i 

respektive socialtjänst bemannar Länsmottagningen enligt den procentuella beräkningen 

eller att kommunen ekonomiskt tillsätter medel för tjänst enligt den procentuella beräkningen. 

Styrning och ledning samt personalfrågor för den kommunala delen bör ligga under Karlstad 

kommuns socialtjänst och där förslagsvis ansvarig chef för den befintliga verksamheten 

Nexus. 

Fördelningen av mottagningens lokal- och overheadkostnader fördelas 50/50 mellan Region 

Värmland och kommunerna. Den kommunala delen enligt procentuell fördelning på lokal- 

och overheadkostnader för hela kostnaden beräknas till: 

 Karlstad 33 % 

 Grums 3,0 % 

 Hammarö 5,8 % 

 Forshaga 4,0 % 

 Kil 4,2 % 
 

Länsgemensamma mottagningens Regionala del är enligt Länsgemensam 

beroendemottagning unga 13-25 år beräknad till två sjukskötersketjänster, en psykolog samt 

en läkare på 75%.  

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler blir anpassade för medicinska 

behov såsom undersökningsrum, provtagning m.m. samt utrustning där till. 

Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till respektive ansvarsområde, 

vilket för Regionen innebär kostnader för exempelvis provtagningar. 
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I rapporten Länsgemensam beroendemottagning unga 13-25 år föreslogs att samtlig 

personal skulle anställas inom Regionen – utifrån tillgänglighetsaspekten till insats utan 

formellt bistånd enligt SoL. Utifrån nya Socialtjänstlagen Hållbar Socialtjänstlag Statens 

offentliga utredningar SOU 2020:47 (12 kap. Insatser utan föregående individuell 

behovsprövning), ges möjligheten att ge insatser utan ansökan, utredning och beslut, därav 

stärks tillgänglighetensaspekten till insats, varav vinsten av att verka med två huvudmän är 

mer fördelaktigt. Nya Socialtjänstlagen väntas träda i kraft jan 2023. 

Även den i rapporten förslag på chef för verksamheten ändras till att befintliga chefer inom 

Region och socialtjänst får ett delat ansvar för mottagningen. 

En samordnade funktion bör finnas i verksamheten vilket kan läggas på befintlig kommunal 

personal med viss del av tjänst för detta. Det kan innebära att utsedd personal i möjligaste 

mån har en hög tillgänglighet för övrig personal, kontakter utanför verksamheten samt för 

fasta telefontider. 

Mottagningen har ett länsperspektiv vilket innebär att unga och anhöriga från andra 

kommuner än Karlstad och kranskommuner kan söka råd, stöd och behandling på den 

länsgemensamma mottagningen. Ärenden ska även kunna komma in via biståndsbeslut från 

socialtjänst eller genom hänvisning/remiss från hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Vad det gäller unga som bor utanför länet och söker hjälp och stöd på Länsmottagningen så 

gäller hälso- och sjukvårdens praxis som ger alla patienter rätten att söka vilken offentligt 

finansierad vårdgivare som helst och få vården betald av sin hemregion. För 

Länsmottagningens kommunala del gäller detta inte, utan mottagningens kommunala del ska 

serva länets kommuninnevånare. Dock kan i vissa fall undantag göras, i detta ska ett 

ekonomisk avtal tas fram mellan den unges hemkommun och mottagningen.  

Den länsgemensamma mottagningen blir en viktig del i en vårdkedja – dels utifrån befintliga 

verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvården och skola, men också utifrån 

pågående integrerade verksamheter mellan Värmlands läns vårdförbund och hälso- och 

sjukvården som Beroendecentrum och nystartade Riddarnäsets HVB för unga 13-20 år. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Lokala mottagningar 
Utifrån närhetsprincipen och tillgängligheten till vård samt kommunstorlek ska lokala 

mottagningar finnas i länet i samverkan mellan kommuner och Region (hälso- och sjukvård). 

I tidigare rapport Länsgemensam beroendemottagning för unga 13-25 år, Vårdavdelning för 

unga 13-17 år, lokala mottagningar föreslogs att det var två mottagningar i norra länet; en i 

Torsby där Sunne kommun skulle ingår samt en i Hagfors där Munkfors skulle ingå. Utifrån 

avstånd och närhetsprincip och kommunstorlek bör Torsby och Sunne ha en egen mindre 

lokal mottagning och Hagfors ha en mottagning där Munkfors ingår. Övriga mottagningar är 

lokaliserade till Säffle, Filipstad, Arvika och Kristinehamn, där Arvika och Kristinehamn är 

mottagning för fler kommuner. 

Den procentuella fördelningen av bemanning ser olika ut. Gemensamt är dock att 

mottagningarna ska samlokaliseras med resurser från socialtjänst och hälso- och sjukvård 

men i olika grad av tjänst samt att en del lokala mottagningar har huvudansvaret för en 

kommun medan andra lokala mottagningar har ansvaret för fler kommuner - vilket i praktiken 

kan lösas genom att viss tid avsätts till fasta tider i kranskommun i befintlig öppenvård inom 

socialtjänstens område eller verksamhet inom hälso- och sjukvård. Samtidigt ska den unge 

https://data.riksdagen.se/fil/A726D412-76DE-413C-92B7-80F4D2A05DE3
https://data.riksdagen.se/fil/A726D412-76DE-413C-92B7-80F4D2A05DE3
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som söker hjälp även fritt kunna söka hjälp där den finner det lämpligt, vilket kan innebära att 

den unge söker sig till en mottagning som inte ligger i sin hemkommun. Detta får inte vara ett 

hinder för att få hjälp och stöd. 

De lokala kommunala mottagningarna där fler kommuner ingår ska komma överens om hur 

tjänsterna ska bemannas vilket kan genomföras på olika sätt, exempelvis att 

kranskommunerna ordinarie personal i respektive socialtjänst bemannar mottagningen enligt 

den procentuella beräkningen eller att kommunen ekonomiskt tillsätter medel för tjänst enligt 

den procentuella beräkningen. 

Mottagningarna ska ha en hög tillgänglighet till unga som söker råd, stöd och behandling 

samt dennes anhöriga. Utöver detta ha en rådgivande och samarbetande funktion till andra 

aktörer den unge kan vara aktuell inom. 

Innehållet inom verksamheterna ska baseras på evidensbaserade metoder, vägledande är 

de Nationella riktlinjerna för missbruk/beroende samt medicinska rekommendationer. 

I verksamheterna ska både medicinska, psykologiska och psykosociala insatser genomföras. 

Detta innebär att medicinska bedömningar, provtagningar och olika medicinordinationer, 

psykologiska samtal och utredningar samt olika stöd- och behandlingsinsatser kan utföras.  

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 

och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde, vilket för Regionen innebär kostnader för exempelvis 

provtagningar. 

De lokala mottagningarna blir en viktig del i en vårdkedja – dels utifrån befintliga 

verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvården och skola, men också utifrån 

pågående integrerade verksamheter mellan Värmlands läns vårdförbund och hälso- och 

sjukvården som Beroendecentrum och nystartade Riddarnäsets HVB för unga 13-20 år. 

Verksamhetsledning 

Samverkan ska ske på verksamhetsnivå och innebär ett delat ledarskap mellan chef inom 

respektive verksamhet inom hälso- och sjukvård och chef inom socialtjänst som står för 

psykosociala insatser. Respektive huvudman/verksamhet ansvarar för sin 

personalbemanning i respektive mottagning. En övergripande styrgrupp bör tillsättas med 

representanter för socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola, förslagsvis lokala 

ledningsgrupper för missbruk och beroende alternativt annan lämplig tillsättning. Till varje 

lokal mottagning bör en funktion ha en samordnade roll i sin befintliga tjänst. 

Lokal mottagning Västra – Arvika, Årjäng, Eda 
Den lokala mottagningen i Arvika skall vara en integrerad verksamhet utifrån 

närhetsprincipen med stort avstånd till den Länsgemensamma mottagningen i Karlstad och 

vara tillgänglig för boende i Arvika, Årjäng och Eda kommun. Bemanningen är beräknad till 3 

socionomer eller liknande, 1 sjuksköterska, 50% psykolog samt 25% läkare. Utifrån 

kommunal beräkning med totalt 44 304 inv (2021) varav 5856 unga 13-25 år fördelat på 

3443 i Arvika, 1420 i Årjäng samt 993 i Eda (2020). Detta motsvarar en kommunal fördelning 

på: 

 Arvika 58.5% av tjänsterna motsvarande 1.75 tjänst 

 Årjäng 22.5% av tjänsterna motsvarande 0.68 tjänst 

 Eda 19% av tjänsterna motsvarande 0.57 tjänst 
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Mottagningens kommunala delar ska komma överens om hur tjänsterna ska bemannas vilket 

kan genomföras på olika sätt, exempelvis att kranskommunerna ordinarie personal i 

respektive socialtjänst bemannar mottagningen enligt den procentuella beräkningen eller att 

kommunen ekonomiskt tillsätter medel för tjänst enligt den procentuella beräkningen. 

Lokal- och overheadkostnader delas 50/50 mellan Region och kommunerna. Den 

kommunala delen enligt procentuell fördelning på lokal- och overheadkostnader för hela 

kostnaden beräknas till: 

 Arvika: 29,2 % 

 Årjäng: 11,2 % 

 Eda: 9,6 % 
 

Verksamhetens Regionala del bör ligga inom område öppenvård. Verksamheten på lokal 

nivå i Arvika är en mindre enhet och lämpligen införlivas i andra befintliga verksamheter 

exempelvis aktuell öppenvård inom socialtjänst, psykiatriska öppenvården eller Första linjen 

unga. 

För att bevaka närhetsprincipen till vård och insats till angränsande kommuner till Arvika bör 

viss mobil rörlighet kunna utföras av mottagningen. Detta innebär att delar av mottagningen i 

Arvika besöker Årjäng och Eda kommuns sociala del som arbetar specifikt med unga 13-25 i 

stöd- och behandlingsinsats. I praktiken innebär detta en fast tid där framför allt hälso- och 

sjukvårdsresurs (sjuksköterska, psykolog) är tillgänglig i aktuell verksamhet i Årjäng och Eda 

kommun. 

Lokal- och overheadkostnad är beroende av om nya lokaler och inventarier behöver 

införskaffas. Praxis är att samtliga kostnader ska fördelas enligt 50/50 kommun och Region. 

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 

och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Lokal mottagning Östra – Kristinehamn, Storfors 
Den lokala mottagningen skall vara en integrerad verksamhet och ligga i Kristinehamns 

kommun utifrån närhetsprincipen till vård med stort avstånd till Länsgemensamma 

mottagningen och vara tillgänglig för boende i Kristinehamn och Storfors kommun. 

Bemanningen är beräknad till 3 socionomer eller likvärdigt från kommunerna, 1 

sjuksköterska, 50% psykolog samt 25% läkare från Regionen. Utifrån kommunal beräkning 

med totalt 28 091 inv (2021), varav 3673 unga 13-25 år fördelat på 3158 i Kristinehamn samt 

515 i Storfors (2020). Detta motsvarar en kommunal fördelning på: 

 Kristinehamn 86% av tjänsterna motsvarar 2.6 tjänst 

 Storfors 14% av tjänsterna motsvarar 0.4 tjänst 
 

Mottagningens kommunala delar ska komma överens om hur tjänsterna ska bemannas vilket 

kan genomföras på olika sätt, exempelvis att kranskommunerna ordinarie personal i 

respektive socialtjänst bemannar mottagningen enligt den procentuella beräkningen eller att 

kommunen ekonomiskt tillsätter medel för tjänst enligt den procentuella beräkningen. 
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Lokal- och overheadkostnader delas 50/50 mellan Region och kommunerna. Den 

kommunala delen enligt procentuell fördelning på lokal- och overheadkostnader för hela 

kostnaden beräknas till: 

 Kristinehamn 43 % 

 Storfors 7,0 % 
 

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 

och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde. 

Verksamhetens Regionala del bör ligga inom område öppenvård. Verksamheten på lokal 

nivå i Kristinehamn/Storfors är en mindre enhet och lämpligen införlivas i andra befintliga 

verksamheter exempelvis aktuell öppenvård inom socialtjänst, psykiatriska öppenvården 

eller Första linjen unga. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Lokal mottagning Nordöstra - Filipstad 
Filipstad består av 10 440 inv (2021) varav 1480 unga 13-25 år (2020). Den lokala 

mottagningen i Filipstad skall vara en integrerad verksamhet utifrån närhetsprincipen till vård 

med stort avstånd till den Länsgemensamma mottagningen. Mottagningen bör bestå av 2 

socionomer eller liknande, 50% sjuksköterska, 25% psykolog samt 10% läkarresurs. 

Mottagningens Regionala del bör ligga inom område öppenvård. Mottagningen på lokal nivå i 

Filipstad är en mindre enhet och lämpligen införlivas i andra befintliga verksamheter 

exempelvis Första linjen unga eller socialtjänstens befintliga öppenvård. 

Lokal- och overheadkostnad är beroende av om nya lokaler och inventarier behöver 

införskaffas. Praxis är att samtliga kostnader ska fördelas enligt 50/50 kommun och Region. 

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 

och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Lokal mottagning Södra - Säffle 
Säffle består av 15453 inv (2021) varav 2136 unga 13-25 år (2020). Den lokala 

mottagningen i Säffle skall vara en integrerad verksamhet utifrån närhetsprincipen till vård 

med stort avstånd till Länsgemensamma mottagningen i Karlstad. Verksamheten bör bestå 

av 2 socionomer eller liknande, 50% sjuksköterska, 25% psykolog samt 10% läkarresurs. 

Mottagningens Regionala del bör ligga inom område öppenvård. Mottagningen på lokal nivå i 

Säffle är en mindre enhet och lämpligen införlivas i andra befintliga verksamheter exempelvis 

aktuell öppenvård inom socialtjänst, psykiatrisk öppenvården eller Första linjen unga. 

Lokal- och overheadkostnad är beroende av om nya lokaler och inventarier behöver 

införskaffas. Praxis är att samtliga kostnader ska fördelas enligt 50/50 kommun och Region. 

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 
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och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Lokal mottagning Norra 1 – Hagfors, Munkfors 
Hagfors och Munkfors kommun består av 15 227 inv (2021) varav 1798 unga 13-25 år 

(2020). Den lokala mottagningen skall vara en integrerad verksamhet och ligga i Hagfors 

kommun utifrån närhetsprincipen till vård med stort avstånd till Länsgemensamma 

mottagningen. Bemanningen beräknas till 2 socionomer eller likvärdigt, 50% sjuksköterska, 

25% psykolog samt 10% läkarresurs. Detta motsvarar en kommunal fördelning på: 

 Hagfors 76% av tjänsterna motsvarar 1.5 tjänst 

 Munkfors 24% av tjänsterna motsvarar 0.5 tjänst 
 

Mottagningens kommunala delar ska komma överens om hur tjänsterna ska bemannas vilket 

kan genomföras på olika sätt, exempelvis att kranskommun ordinarie personal i respektive 

socialtjänst bemannar mottagningen enligt den procentuella beräkningen eller att kommunen 

ekonomiskt tillsätter medel för tjänst enligt den procentuella beräkningen. 

Mottagningens Regionala del bör ligga inom område öppenvård. Mottagningen på lokal nivå 

är en mindre enhet och lämpligen införlivas i andra befintliga verksamheter exempelvis 

aktuell öppenvård inom socialtjänst, psykiatrisk öppenvården eller Första linjen unga. För att 

bevaka närhetsprincipen till vård och insats till angränsande kommunen Munkfors bör viss 

mobil rörlighet kunna utföras av mottagningen. Detta innebär att delar av mottagningen i 

Hagfors besöker Munkfors befintliga öppenvård inom socialtjänst som arbetar specifikt med 

unga 13-25 i stöd- och behandlingsinsats. I praktiken innebär detta en fast tid där framför allt 

hälso- och sjukvårdsresurs (sjuksköterska, psykolog) är tillgänglig i aktuell verksamhet i 

Munkfors kommun. 

Lokal- och overheadkostnad är beroende av om nya lokaler och inventarier behöver 

införskaffas. Praxis är att samtliga kostnader ska fördelas enligt 50/50 kommun och Region. 

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 

och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Lokal mottagning Norra 2 – Torsby 
Torsby kommun består av 11 479 inv (2021) varav 1431 unga 13-25 år (2020). Den lokala 

mottagningen skall vara en integrerad verksamhet utifrån närhetsprincipen till vård med stort 

avstånd till den Länsgemensamma mottagningen. 

Mottagningen på lokal nivå är en mindre enhet och lämpligen införlivas i andra befintliga 

verksamheter exempelvis aktuell öppenvård inom socialtjänst, psykiatrisk öppenvården eller 

Första linjen unga. Bemanningen beräknas till 2 socionomer eller likvärdigt, 50% 

sjuksköterska, 25% psykolog samt 10% läkarresurs. Mottagningens Regionala del bör ligga 

inom område öppenvård.  
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Lokal- och overheadkostnad är beroende av om nya lokaler och inventarier behöver 

införskaffas. Praxis är att samtliga kostnader ska fördelas enligt 50/50 kommun och Region. 

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 

och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Lokal mottagning Norra 3 - Sunne 
Sunne kommun består av 13 387 inv (2021) varav 1832 unga 13-25 år (2020). Den lokala 

mottagningen skall vara en integrerad verksamhet utifrån närhetsprincipen till vård med stort 

avstånd till den Länsgemensamma mottagningen. Mottagningen på lokal nivå är en mindre 

enhet och lämpligen införlivas i andra befintliga verksamheter exempelvis aktuell öppenvård 

inom socialtjänst, psykiatrisk öppenvården eller Första linjen unga. Bemanningen beräknas 

till 2 socionomer eller likvärdigt, 50% sjuksköterska, 25% psykolog samt 10% läkarresurs. 

Mottagningens Regionala del bör ligga inom område öppenvård.  

Lokal- och overheadkostnad är beroende av om nya lokaler och inventarier behöver 

införskaffas. Praxis är att samtliga kostnader ska fördelas enligt 50/50 kommun och Region. 

Den Regionala delen ansvarar för att säkerställa att lokaler är anpassade för medicinska 

behov (provtagningar m.m.) alternativt att medicinska behov säkerställs via befintlig hälso- 

och sjukvårdsenhet. Respektive huvudman ansvarar för specifikt material som hör till 

respektive ansvarsområde. 

Regionala och kommunala resurser i Länsgemensam- och lokala mottagningar i 

Inriktningsdokumentet är förslag på bemanning. Slutgiltig kompetens och bemanning 

behöver fastställas i samverkan mellan respektive huvudman. 

Uppföljning 
Ett uppföljningssystem ska tas fram för att säkerställa kvalitet i mottagningarna och möjlighet 

att på ett tydligt sätt kunna förbättra och utveckla mottagningarna. Vägledande i detta är 

SKRs material Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som baseras på 

Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2011:92.  Resultat i uppföljning handlar om att definiera vad 

som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppen 

synvinkel. För att kunna styra behövs också mått för volymer, aktiviteter och processer. Även 

Brukarorganisationer ska vidtalas vid uppstart för att efter en tid genomföra Brukarstyrda 

brukarrevisioner 

Samverkansöverenskommelser 
Samverkansavtal ska tas fram för den Länsgemensamma mottagningen och de lokala 

mottagningarna. Det ska framgå omfattning av tjänster, lokal och overheadkostnader från 

respektive huvudman på läns- och lokal nivå. En budgetmodell ska formuleras som 

anpassas efter lokala förutsättningar. Parterna ska delfinansiera lokalkostnad, utrustning och 

                                                           
2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 

 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
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förbrukningsmaterial samt vissa övriga kostnader som kompetensutveckling, handledning, 

informationsmaterial och grupprelaterade aktivitet. Respektive huvudman bär sina egna 

personalkostnader och insatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Rekommendationer för insatser 
Vägledande rekommendationer för unga (13-18 år) och unga vuxna med skadligt bruk och 

beroende - Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

(2019). För unga och unga vuxna med riskbruk - nationella riktlinjer för prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, inom området spelproblem -

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem, inom område doping - nationellt 

vårdprogram Missbruk av AAS och andra hormonläkemedel 

Bedömningsinstrument – unga (13-18 år) och unga vuxna 

För identifiering och kartläggning av alkohol- och narkotikaproblem rekommenderas AUDIT, 

DUDIT, Alcohol-E, DUDIT-E, ADDIS, SCID I, MINI, ADAD, ASI. För spel även NODS, PGSI 

samt ASI-spel (en särskild modul för bedömning av spelproblem).  

Medicinska test 

Medicinska test är ett komplement till självrapportering och strukturerad intervju, vilket 

omfattar provtagning och efterföljande analys. För alkohol och nyligt intag rekommenderas 

alkometer, för att påvisa långvarigt alkoholintag rekommenderas CDT eller PEth i blodprov. 

För mätning av pågående eller viss tids användning av narkotika rekommenderas 
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användning av urinprov, även urinprov med snabbsticka kan förekomma. Användning av 

salivprov kan även användas, dock med försiktighet utifrån kostnadseffektivitet, provsvarets 

svarstid samt kort tidsfönster för cannabis och bensodiazepiner. 

Läkemedelsbehandling 

För unga (13-18 år) ingår inte läkemedelsbehandling i nationella riktlinjer för missbruk och 

beroende. För unga vuxna kan medicinsk behandling förekomma. Enligt nationella riktlinjer 

rekommenderas flertalet läkemedel beroende på vilket eller vilka regelbundna intag av 

preparat som skett.  

Psykologisk och psykosocial behandling 

Specifika metoder för unga 13-18 år rekommenderas framför allt A-CRA, FFT, MET, MET i 

kombination med KBT. För unga vuxna A-CRA, CRA, MET, Återfallsprevention, KBT. För 

långvarigt cannabismissbruk rekommenderas KBT eller HAP (Haschavvänjningsrogram) 

samt för alkohol- och centralstimulerande missbruk 12-stegsprogram. Nätverksterapi som 

tillägg till manualbaserade insatsprogram 

Sociala stödinsatser 

Olika varianter av arbetsrelaterade insatser, boendeinsatser, Case management samt 

insatser för anhöriga. Det som tas upp i nationella riktlinjer är framför allt IPS (individual 

placement and support), arbetstränande modeller, boendetrappa, boendestödsformer samt 

CRAFT (community reinforcement and family training) 

Nationella riktlinjer - vård och stöd vid missbruk och beroende (2019 

Nationella riktlinjer - prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

(2018) 

Folkhälsomyndigheten - spelprevention-spelproblem 

Dopingjouren - Nationellt vårdprogram 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-spelproblem/
https://dopingjouren.se/Missbruk%20av%20AAS_sept2012.pdf
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Bilaga 2 

Visuell bild 
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•13-19 år, grund- och gymnasieskola

•elevhälsoteam
Skola/elevhälsa

•13-25 år

•Barn- och familj, vuxenavdelningar
Socialtjänst

•FrivårdKriminalvård

•Unga 18-25 år, planerad eftervårdBeroendecentrum

•Unga 13-18 år, planerad eftervårdRiddarnäset

•13-25 år

•BUP, Psykiatrisk öv/sv, VC m.m.
Hälso- och sjukvård

    Unga 

Unga vuxna 

  Anhöriga 



18 
 

BILAGA 3 

Insatser utan behovsprövning 
17.3.1: Ny bestämmelse att socialnämnden får tillhandahålla insatser till enskilda utan 

föregående individuell behovsbedömning. Bestämmelsen är ett komplement till 

biståndsbestämmelserna i 4 kap. 1 och 2 § SoL och innebär ingen begränsning av den 

enskildes rätt till bistånd. Det ankommer på varje enskild kommun att ta ställning till om och 

hur bestämmelsen ska tillämpas inom ramen för dess socialtjänst. 

Regelverket för att tillhandahålla insatser till enskilda behöver vara flexibelt och lämna 

utrymme för socialnämnderna att i större utsträckning än idag anpassa verksamheten efter 

lokala förutsättningar och behov. Möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 

individuell behovsbedömning bör därför tydliggöras och utvidgas. På så sätt kan enskildas 

delaktighet och självbestämmande öka såväl som det förebyggande arbetet kan stärkas. 

Vidare skapas bättre förutsättningar för effektivare resursanvändning. 

17.3.5: Informationsskyldighet: Vid insatser utan föregående individuell behovsbedömning 

ska information ske om möjligheten att ansöka om bistånd enligt SoL. Informationen ska 

lämnas till enskilda som vänder sig till verksamheten. Informationsskyldigheten gäller i 

förhållande till alla som vänder sig till utföraren dvs när en enskild tar kontakt för att söka 

information om eller ta del av en viss insats. 

17.5.1: Dokumentation och uppföljning: Samma huvudregel bör gälla vid genomförande av 

alla insatser och att bestämmelserna i 11 kap. 5§ SoL omformuleras så att handläggning av 

ärenden som rör enskilda samt genomförande av insatser ska dokumenteras. Det innebär att 

kravet på dokumentation kommer att gälla vid genomförande av alla insatser oavsett om de 

ges efter behovsprövning eller utan behovsprövning. Med insats avses rådgivning, omsorg, 

vård, stöd och annan hjälp. Kravet på dokumentation syftar till att stärka den enskildes 

rättssäkerhet och möjliggör effektiv tillsyn av verksamheten. Utan dokumentation blir det 

svårt att bedöma om en insats bidrar till positiv utveckling på sikt och för vilka grupper – detta 

gäller oavsett om insatsen tillhandahålls efter behovsprövning eller utan behovsprövning. 

Socialnämnd ska kunna göra undantag vid genomförande av insats utan föregående 

individuell behovsprövning, detta utifrån särskilda skäl som t. ex våld i nära relation, 

hedersrelaterat våld och förtryck, missbruk och prostitution. Undantagen från dokumentation 

ska endast gälla uppgifter om enskilda personliga förhållanden; namn, personnummer eller 

adress, andra uppgifter som krävs för att följa upp och kontrollera verksamheten får inte 

undantas t. ex omfattning av insatser eller/och verksamhetens resultat på gruppnivå. 

17.5.3: Kvalitet och uppföljning: Av 3 kap. 3§ SoL följer att insatser ska vara av god kvalitet. 

Det övergripande ansvaret för att verksamheter är av god kvalitet och att kvaliteten följs upp 

vilar på socialnämnden. Vidare ansvarar varje utförare oavsett regi för att verksamheten 

bedrivs enligt gällande lagstiftning. Det gäller även utförare som tillhandahåller insatser utan 

behovsprövning dvs utförare ansvarar för att verksamheten är av god kvalitet och att 

kvaliteten följs upp. Grunden för systematisk uppföljning är insamling av uppgifter på 

individnivå, det innebär att brukare följs upp efter genomförda insatser för att ta reda på om 

insatserna har varit till nytta. När enskilda tar del av insatser utan behovsprövning kommer 

möjligheten till individuell uppföljning begränsas till socialnämnden, detta eftersom nämnden 

inte är den som beviljat insatsen. I dessa fall är det i stället utförarna som samlar in och 

sammanställer uppgifter på individnivå. 

Hållbar Socialtjänst SOU 2020:47 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-14 
Diarienummer 
KS/2022:5 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Tertial 1 2022 Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2022:5 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Tertial 1 2022 Storfors kommun 
Ekonomisk rapport för Tertial 1 2022, som avser utfall för perioden januari till april 2022 och 
prognos för helår, är klar. 
Utfallet för perioden är – 1 718 tkr vilket beror till största delen på nedskrivning av värdet på 
andelarna i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. Prognos för hela 2022 visar på ett 
positivt resultat på 4 113 tkr vilket beräknas täcka kvarstående återställning av 2019 års 
negativa resultat på 2 339 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Tertial 1 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-05-30 
Diarienummer 
KS/2022:158 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Omsättning av lån åren 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:158 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Omsättning av lån åren 2023-2026 
För att få en smidig hantering när kommunen behöver omsätta lån behöver 
Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen delegation på att omsätta de lån som förfaller till 
betalning.  
 
Denna delegation har löpt under mandatperioden 2019-2022 och beslutades av KF 2019 § 
166. 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Ge Kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp som på de lån 
som förfaller till betalning under åren 2023-2026. 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson 
Kommuninvest 
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Bergslagens Räddningstjänst 

Revisorerna 

        Till 

Kommunfullmäktige i  

Degerfors, Filipstad, 

Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamns och Storfors 

kommuner 

 

För kännedom till 

Direktionen i Bergslagens 

        räddningstjänstförbund 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
 

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat ekonomi och verksamhet i 

Bergslagens räddningstjänst under 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt förbundets 

revisionsreglemente. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder 

revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat 

som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 

för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits enligt direktionens uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Direktionen har fastställt totalt 7 mål kopplat till god ekonomisk hushållning, 3 

finansiella mål och 4 verksamhetsmål. Av årsredovisningen framgår att; samtliga 3 

finansiella mål är uppfyllda, att 3 verksamhetsmål är uppfyllda och 1 verksamhetsmål är 

delvis uppfyllt. 

Utöver ovanstående har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 

20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 

prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. Verksamhetens 

förutsättningar för måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. 

Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att utfallet för ekonomin är 

förenligt med direktionens finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning för år 

2021. Balanskravet uppnås. 
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Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens utfall i allt 

väsentligt är förenligt med direktionens verksamhetsmål rörande god ekonomisk 

hushållning för år 2021.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen och förbundets 

räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen 

och investeringsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 

bokföring och redovisning och god redovisningssed.  

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen, under år 2021, i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021. 

 

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning 2021 godkänns. 

 

 

Den 25 februari 2022 

 

Revisorerna i Bergslagens räddningstjänst: 

 

 

Kristina Tjärnbro Lämås    Tobias Isaksson 

Ordförande      Vice ordförande 

Kristinehamn      Karlskoga 

 

 

 

 

Björn Nordenhaag     Vakant 

Degerfors      Filipstad 

 

 

 

 

Sture Beckman     Ingemar Olsson 

Hällefors      Storfors 

 

 

Bilaga: Revisorernas redogörelse för år 2021. 
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Bergslagens Räddningstjänst 

Revisorerna 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2021, bilaga till revisionsberättelse 2021 
 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår 

att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig. 

Under året har revisorerna träffat direktionen och tjänstepersoner. De granskningar som 

genomförts under verksamhetsåret 2021 sammanfattas nedan: 

Granskning av delårsrapport 2021 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2021-08-31. En översiktlig 

granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 

detaljgranskning. 

Delårsrapporten för 2021 visar ett resultat per 31 augusti på 3.1 mkr (2,1 mkr), vilket är 

3,0 mkr (2,1 mkr) bättre än budget. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att 

redovisa ett mindre överskott för 2021 på 270 tkr.  

Av delårsrapportens redovisning framgår att den prognostiserade måluppfyllelsen, både 

avseende finansiella mål och verksamhetsmål, är god.  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.  

Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet, i allt 

väsentligt, är förenligt med de finansiella mål direktionen fastställt i budget för 2021.  

Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet för 

verksamhetsmålen, i allt väsentligt, är förenligt med de verksamhetsmål direktionen 

fastställt i budget för 2021. 

Granskning av årsredovisning 2021 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2021. Granskningen av årsredovisningen 

innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt 

de beslut som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen och förbundets 

räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer också att förvaltningsberättelsen, 

driftredovisningen och investeringsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om 

kommunal redovisning och bokföring och god redovisningssed. 
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Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Direktionen har fastställt mål för god ekonomisk hushållning. Utifrån årsredovisningens 

återrapportering gör vi bedömningen att samtliga 3 finansiella mål är uppfyllda.  

Utifrån årsredovisningens återrapportering gör vi bedömningen att tre av fyra 

verksamhetsmål är uppfyllda och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt.  

Utöver verksamhetsmålen har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med 

totalt 20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 

prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda.  

Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning och 

säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Detta för att skapa en tydligare 

och mer enhetlig målstruktur och grund för direktionens uppföljning. Vi noterar att 

direktionen fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga kopplingen mellan verksamhetsmålen för 

god ekonomisk hushållning samt säkerhetsmål/prestationsmål.  

Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens och ekonomins 

utfall i allt väsentligt är förenligt med direktionens fastställda mål för god ekonomisk 

hushållning.  

Grundläggande granskning 2021 

Vi har översiktlig granskat om direktionen har system och rutiner för styrning, 

uppföljning, kontroll och rapportering samt att dess tillämpas på avsett sätt. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att få ett underlag för uttalandet i 

revisionsberättelsen. Den revisionsfråga som ska besvaras är om direktionens förvaltning 

skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en 

tillräcklig intern kontroll. Verksamhetens förutsättningar för måluppnåelse har till viss 

del påverkats av pandemin. 

Vi anser att det finns områden direktionen behöver arbeta vidare med och som 

sammanfattas nedan: 

• Säkerställa att internkontroll omfattar risker av olika slag, både avseende ekonomi 

och verksamhet. För 2021innehåller internkontrollplanen endast ett kontrollmoment. 

Internkontrollplanen kan med fördel utvecklas. 

• Uppdra verksamheten att revidera målformuleringar där måluppfyllelse inte är 

möjligt på grund av bristande mätmetoder och/eller arbetssätt. 

• Förtydliga samlad måluppfyllnad för inriktningsmål/säkerhetsmål samt 

prestationsmål. 

• Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 

och säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Vi noterar att 
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direktionen har fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga ovanstående. 

  

Granskning av personal- och kompetensförsörjning 

På vårt uppdrag har PwC gjort en granskning av förbundets arbete med personal- och 

kompetensförsörjning.  

Syftet med granskningen är att undersöka om direktionen, genom styrning och 

uppföljning, säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning inom förbundet. 

Vår samlade bedömning att direktionen, genom styrning och uppföljning, i allt väsentligt 

säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetens-

försörjning inom förbundet. I granskningen har några förbättringsområden identifierats 

och i revisionsrapporten lämnas därför ett antal rekommendationer 

• I granskningen har vi fått information om att det pågår en översyn av styrdokument 

kopplat till förbundets arbetsmiljöarbete som helhet. Vi anser därför att det är viktigt 

att direktionen säkerställer att detta sker och att förändringar i lagstiftning 

implementeras i styrdokument och verksamheten i den mån det inte redan har skett. 

Våra iakttagelser avser: 

o Jämställdhetspolicyn och kopplingen till Diskrimineringslagen. 

o Rehabiliteringspolicyn och kopplingen till Socialförsäkringsbalken. 

o Arbetsmiljöpolicyn och kopplingen till AFS 2015:4. 

o Samverkansavtalet avseende eventuellt behov av revidering utifrån reviderat 

nationellt samverkansavtal. 

• Fortsätt arbetet med att stimulera till mångfald genom att, i samverkan med 

exempelvis Arbetsförmedlingen, medlemskommunerna och medlemmarna inom 

Räddningsregion Bergslagen, om möjligt hitta lösningar som kan underlätta 

rekrytering av fler kvinnor och utlandsfödda. 

• Utred förutsättningarna för en digital tillbudsrapportering. 

• Säkerställ att direktionen i enlighet med AFS 2001:1 skaffar sig en tydlig och samlad 

dokumenterad helhetsbild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits 

under året och vilka eventuella förbättringsbehov som finns. Förbättringsåtgärder bör 

kompletteras förbundets handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet om de 

inte åtgärdats i direkt närtid efter att de identifierats. Uppföljning av förbättrings-

åtgärderna bör sedan ske i den årliga uppföljningen. 
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Förstudie avseende IT-miljön 

På vårt uppdrag har PwC gjort en förstudie av förbundets IT-miljö. Syftet med förstudien 

är att kartlägga och identifiera eventuella risker kopplat till IT processen 

Förstudien baseras i allt väsentligt på ett frågeformulär som är kopplat till förbundets IT-

miljö. Förstudien berör på en övergripande nivå områden som; styrning av IT-

verksamheten, åtkomst till program och data, IT-drift, Programförändring och utveckling 

samt Cybersäkerhet.  

Av förstudien framgår att förbundets risknivå för IT-miljö, på en femgradig skala bedöms 

vara på nivå 3. Samtidigt bedöms kontrollmiljö generellt sett vara formaliserad och god. I 

förstudien lämnas följande förbättringsförslag: 

• Etablera en kontroll som innebär regelbunden kontroll av så kallade höga 

behörigheter. 

• Upprätta rutin för att identifiera och övervaka kritiska batch- och bakgrundsjobb. 

• Dokumentera enhetliga kontrollrutiner som adresserar väsentliga risker i IT-miljön. 
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Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KRISTINA TJÄRNBRO LÄMÅS

Kristina Tjärnbo Lämås

Förtroendevald revisor

2022-02-25 14:53:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Inte fullt ut 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 

Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 

årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbundet och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för förbund i Sverige. Det innebär att 

den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-23 och 

medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.   



 
 

4 

Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Resultatet för 2021 uppgår till 471 tkr vilket är 471 tkr bättre än budgeterat, vilket beror 

på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade vinster för 

kortfristiga placeringar.  

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Det finns en risk för att balansräkningen inte fullt ut uppfyller kraven enligt LKBR och 

RKRs rekommendationer. Eventuella avvikelser berör leasing och redovisnings- 

rekommendation RKR R5.  

Förbundet hyr sina brandstationer, vilket gör att det finns en risk att de avtalen uppgår 

till väsentliga belopp och då skall anses som finansiell leasing. Huruvida de hyrda 

brandstationerna ska tas upp som en tillgång med motsvarande skuld i balansräkningen 

är en svår bedömning som beror på ett antal faktorer såsom hyreskontraktets längd, 

möjlighet till annat användningsområde för brandstationerna, m m. 

Eventuella avvikelser bedöms inte som väsentliga och påverkar inte periodens resultat i 

väsentlig omfattning. Påverkan som eventuella avvikelser skulle kunna få är att 

balansomslutningen kommer att bli högre om hyresavtalen skall anses som finansiell 

leasing.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer och 

hänger ihop med övriga delar i årsredovisningen.  

Noter 

Noterna uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Det 

saknas information om leasing.  

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande.  

 
1
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Med räkenskaper menas förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Förbundet har med samtliga förslagna rubriker och innehållet stämmer överens med 

andra delar av årsredovisningen.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Driftredovisningen är fördelad mellan intäkterna och kostnaderna med utfall för 2021 

och 2020 samt budget 2021. Driftsredovisningen hänger ihop med övriga delar av 

årsredovisningen.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed.  

 

 

 

 

 

 

 

2022-02-25 

 

Jan Nyström     

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Bergslagens Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
från 22-01-17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Verksamhetens förutsättningar för måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Förbundet/direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige/direktionen beslutat. Revisorernas 

skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-23 och 

medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt budget 2021 och långtidsplan 2022-2023 innehållande ett antal 

finansiella- och verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga 3 

finansiella mål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Bergslagens Räddningstjänst ska ha 
en ekonomi i balans och en 
beredskap att möta ekonomiska 
risker och oförutsedda händelser. 
Verksamhetens årliga nettokostnad 
ska understiga medlemsbidraget. 

Årets resultat uppgår till 471 tkr.  Målet är uppfyllt då 
förbundet presenterar ett 
överskott för 2021.  

Årets investeringar ska finansieras 
med egna medel.  

Förbundet har inte tagit några nya 
lån under 2021.  

Målet är uppfyllt då 
samtliga investeringar har 
finansierats med egna 
medel.  

Banklikviditeten vid bokslutet bör 
inte underskrida 3 mnkr.  

Utfallet, inkl. Kortfristiga placeringar 
uppgår till 25,4 mnkr per 21-12-31.  

Målet är uppfyllt då 
banklikviditeten uppgår till 
25,4 mnkr inkl. kortfristiga 
placeringar vid bokslutet.  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att tre av fyra 

verksamhetsmål är uppfyllda och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt.  

Verksamhetsmål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Att inom tilldelade medel 
upprätthålla beslutad 
beredskapsorganisation och att 
påbörja utryckning inom angiven 
anspänningstid enligt 
handlingsprogram, (exklusive 
insatser med fördröjd tidsangivelse 
som kan härledas till 
kommunikation-/teknik gällande 
själva utalarmeringen)  

Uppföljning har skett på samtliga 
larm under vecka 7, 18, 29 och 40. 
Totalt har 84 larm granskats. Ingen 
avvikelse finns på bemanning. 18 
mindre avvikelser finns avseende 
riktvärdet för anspänningstiden, 
bedömningen är att dessa kan 
härledas till kommunikation/teknik. 
Avvikelserna har inte  
påverkat insatserna.  

Målet är uppfyllt.  

Att tillsyn skall göras enligt den årligt 
antagna tillsynsplanen. 
Tillsynsplanen anger hur 
fördelningen och prioritering av 
tillsynsobjekten sker. (För 2021 
anger tillsynsplanen att totalt 560 

Tillsyner har utförts enligt 
tillsynsplanen, så långt pandemins 
restriktioner har medgett. Fem av de 
prioriterade verksamheterna 
tillsynades inte, då de  
tillsynas myndighetsgemensamt. 

Målet är delvis uppfyllt.  
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objekt finns registrerade för tillsyn, 
varav 83 är prioriterade.)  

Länsstyrelsen ställde av olika 
anledningar in tillsyner under 2021.  
 
Under året har totalt 233 tillsyner 
utförts med mål om minst 208. Vi 
noterar att antalet tillsyner totalt har 
ökat de senaste två åren men även 
att antalet tillsyner ligger betydligt 
högre än år 2017 (180 st) som 
jämförelseår före pandemin. 

Att verksamheten utifrån 
självkostnadsprincipen skall vara 
bemannad och tekniskt utrustad, 
utifrån medlems-kommunernas och 
Bergslagens Räddningstjänst 
interna efterfrågan av larmtjänster.  

Larmcentralen följer utbyte och 
förnyelse av teknik, datorer enligt 
upprättat teknikschema. Förbundets 
egna automatlarm är med i systemet 
som Räddnings-region Bergslagen 
(RRB) använder och med 
statusutryckningar från bilarna.  
 
Arbetet med att synliggöra egna 
larm från larmcentralen för 
ledningsplatsen inom RRB är 
påbörjad.   

Målet är uppfyllt.  

Personalomsättningen inom 
räddningspersonal i beredskap ska 
understiga 7%.   

Under året har 5 personer slutat av 
vår räddningspersonal i beredskap 
och nio nyrekryteringar har gjorts. 
Personalomsättningen under året 
har varit 3,8%.   

Målet uppfyllt.   

 

Utöver ovanstående har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 

20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 

prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 

uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  

Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning och 

säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Detta för att skapa en tydligare 

och mer enhetlig målstruktur och grund för direktionens uppföljning. Vi noterar att 

direktionen fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga kopplingen mellan verksamhetsmålen för god 

ekonomisk hushållning samt säkerhetsmål/prestationsmål.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Samtliga finansiella mål 
uppfyllda 
 
 

 

Verksamhetsmål Ja  
Tre av verksamhetsmålen är 
uppfyllda och ett 
verksamhetsmål är delvis 
uppfyllt.  
 

 

 

 

 

 

2021-02-25 

 

 

Peter Aschberg      

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2021-01-17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Mötet inleds med Information från Nordea gällande räddningstjänstens 
placeringar. 
 
Ordförande Lennart Johansson informerar att ödirektionsmötet i juni kommer att 
ske i Storfors och att budgetmötet i oktober kommer att ske i Hällefors, övriga 
direktionsmöten kommer att ske digitalt. 
 
§ 1 
 
 

Årsredovisning 2021 
 
Beslut  
Direktionen godkänner upprättad årsredovisning 2021 för Bergslagens Räddningstjänst.  
 
Ärendebeskrivning  
Bergslagens räddningstjänst har upprättat årsredovisning per 2021-12-31.  
Årets verksamhet har fortsatt präglats av pandemin och dess restriktioner. 
Sjukfrånvaron har, trots pandemin, varit på en normal nivå under året, däremot har den 
externa utbildningsverksamheten delvis ställts in för platsbundna utbildningar och 
förbundet har erbjudit digitala utbildningar.  
Antalet larm under året är i samma nivå som föregående år vilket är cirka 100 larm färre 
mot budgeterat.  
Den samlade bedömningen av årets måluppfyllelse är god. Förbundet har fortfarande 
arbete att göra när det gäller vissa rutiner och hur de följs upp. Förbundsledningen 
kommer arbeta vidare med att förankra de politiska målen i organisationen. Tyvärr har 
pandemins restriktioner gjort att vissa uppdrag försenats och i vissa fall inte kunnat 
utföras. De mål som är delvis uppfyllda eller inte alls uppfyllda har samtliga kopplingar 
till arbetssätt/mätmetoder eller pandemins restriktioner. Årets resultat blev ett 
överskott på 471 tkr (385 tkr), vilket är bättre än budgeterat och beror på reavinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. 
Återbetalning av trygghetslarmstaxa 101 tkr (353 tkr) och medlemsbidrag 649 tkr (3,2 
mkr) har gjorts i samband med bokslut. 
 
 
 

Expedieras till 
Medlemskommuner 
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§ 2 
 

Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att föra över 4,9 mkr till 2022 års investeringsbudget enligt 
föreslagen fördelning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till totalt 14,4 mkr, varav 4,4 mkr var 
överfört från 2020. Totalt har 7,4 mkr förbrukats vid utgången av 2021. 
På grund av rådande pandemi har vissa av förbundets investeringar försenats 
och inte kunnat färdigställas under 2021. De beredskapsbilar som planerats köpa 
in under 2021 har inte funnits att upphandla under året, byggnationen av 
förrådet beräknas bli klar i början av 2022.  
De investeringsmedel som avser pågående investeringar samt planerade ej 
genomförda investeringar föreslås föras över till 2022 års investeringsbudget 
enligt nedanstående fördelning: 
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§ 3 
 
Tillsynsplan 2022 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att anta tillsynsplan för 2022 
 
Ärendebeskrivning 
En tillsynsplan tas fram som styrdokument för tillsynsverksamheten varje år. 
Normalt görs inga större förändringar från tidigare års tillsynsplan – undantaget 
de tillsynsobjekt som prioriteras för året. Möjligen finns dock att göra en tillfällig 
eller permanent inriktningsförändring av tillsynsverksamheten. Årets tillsynsplan 
har samma grundinriktning som Tillsynsplan 2021. 
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§ 4 
 
Internkontroll 2022 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att för BRT skall internkontroll 2022 omfatta: 
 
Punkt 42 Brister i tillgänglighet för larmmottagande 
 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna 
kontrollen av förbundets verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att 
direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett besluta om ett antal 
verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 
beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall 
utföra den interna kontrollen. 
Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en 
bedömning av risker inom förbundets verksamheter som kan vara föremål för 
internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en sammanställning av 
tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan 
för respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur 
samhället förändras bör det göras en översyn om nya punkter bör läggas till eller 
inaktuella punkter måste tas bort. 
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§ 5 
 
Internkontrollrapport 2021 
 
Beslut 
Att Direktionen beslutar godkänna internkontrollrapport 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna 
kontrollen av förbundets verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att 
direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett besluta om ett antal 
verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 
beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall 
utföra den interna kontrollen. 
 
Internkontrollpunkt 2021 
Punkt 39 Brister i IT säkerhet, backup, intrångsskydd 
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§ 6 
 
 
Systematisk arbetsmiljöplan 2022 
 
Beslut 
Direktionen fastställer förbundets systematiska arbetsmiljöplan för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Som stöd för arbetsmiljöarbetet inom BRT tas en arbetsmiljöplan fram för varje 
år. Planen innehåller det kontinuerliga systematiska arbetsmiljöarbetet som 
genomförs under året.  
 
De delar som ingår är: 

• Rullbandstest 

• Internkontroll AFS 

• Arbetsplatsträffar 

• Hälsokontroller 

• Arbets-EKG 

• Skyddsrond 

• Skyddsombudsträff 

• Utvecklingssamtal 

• Lönekartläggning 
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§ 7 
 
Ändring av datum för årlig justering av sotning 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, ändras från 1/6 till 1/4. Förslaget har fått bifall i 
medlemskommunernas KF. 
 
Ärendebeskrivning 
BRT har använt två olika datum för den årliga justeringen av sotningsavgift 
respektive avgift för brandskyddskontroll, 176 respektive 1/4-. Detta innebär viss 
olägenhet för BRT men framförallt för sotarna, varför även sotningsavgiften 
föreslås att justeras 1/4, så att avgifterna justeras vid samma tidpunkt  
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§ 8 
 
 
Rapporter 
 
Delegation 
Kjell Arvidsson kommer att under Åke Hildingssons frånvaro ha attesträtt på hans 
konton 
 
Ekonomi 
Information om RRB:s preliminära bokslut. 
 
Personal 
Lönerevisionen för 2022 är i gång och förhandlingar förs med 
arbetstagarorganisationerna. 
 
Upphandling gällande företagshälsovård kommer den här gången att göras 
gemensamt tillsammans med Filipstad och Storfors kommun. 
 
Rekrytering av semestervikarier på brandmannasidan är klar och i år kommer vi 
att ta in ca. 13st varav en tjej. 
 
Förebyggande  
Rekrytering gällande vakans Brandingenjör/Brandinspektör gav tyvärr inte det 
resultatet som vi hade hoppats på. I väntan på ett bättre rekryteringsläge 
kommer vi att internt söka en visstidsanställning som ska arbeta med 
förebyggande samt även ta hjälp av brandmän att hålla kurser.  
 
Larmcentralen 
Tjänsten gällande personlarm är igång i Karlskoga kommun samt att information 
har gått ut till medlemskommunernas säkerhetssamordnare att tjänsten finns 
tillgänglig. 
 
Hållbarhetsarbete 
Studenter vid Handelshögskolan i Göteborg har kartlagt förbundets 
hållbarhetsarbete inriktat mot miljö. Rapporten från den här kartläggningen 
kommer att presenteras på nästkommande direktionsmöte. 
 
Info från Östra Värmlandsgruppen 
Bra möte där framtidsplanen för RRB diskuterades. 
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Enkät egenutvärdering direktionens arbete Bergslagens Räddningstjänst 
Det är endast 7 av 16 som har svarat på enkäten, en påminnelse kommer att 
skickas ut med sista svarsdatum 11/3  
 
 
Beslut 
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna. 
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INLEDNING 
Direktionens tredje år i mandatperioden 2019–2022 och där arbetet också till stor del präglats av världsläget, 

som under föregående år. Ett år som för Direktionens mötesverksamhet åter till största delen har fått 

bedrivas på distans. Trots detta har årets processer genomförts utan att det inverkat på verksamheten. 

Direktionens ledamöter saknar dock det fysiska mötet, där vi trivs och utbyter erfarenheter. 

Ett av Direktionens arbete under 2021, har varit Räddningsregion Bergslagen. Direktionen avsåg tidigt att 

göra ett studiebesök i Örebro, men våra restriktioner gjorde detta omöjligt. Vi har fortlöpande informerats 

om utvecklingen och följer arbetet noga. 

En ändring i handlingsprogrammet för BRT har gjorts med anledning av förändring av vårt interna 

Insatsledarsystem. 

Från 2022 gäller nya föreskrifter från MSB för Lagen om Skydd mot Olyckor. Detta påverkar bland annat den 

redaktionella utformningen av vårt handlingsprogram, som därför skickades ut på remiss till 

medlemskommunerna och därefter beslutades av Direktionen den 8 december. 

Andra viktiga beslut under året, har varit en ny policy som styrmodell för hela verksamheten inom förbundet, 

som belyser och förtydligar samspelet mellan Direktionen och verksamheten. 

Förbundsledningen har gjort en utredning om en 6:e man i utryckningsstyrkan i Kristinehamn, som ska 

processas vidare under 2022. 

Direktionen har efter MBL-förhandlingar, beslutat om en tre-årsförlängning av förordnande som 

Förbundschef. 

På Direktionens oktobermöte beslutades om budget för 2022 och långtidsplan för 2023 och 2024. Förbundets 

budget har processats fram tillsammans med medlemskommunerna, där vi endast kunnat genomföra ett 

fysiskt möte med samrådsgruppen östra Värmland, i början av april. Budgetens godkännande av 

medlemskommunerna blev på distans i november. Generellt skall sägas att samtalstonen på dessa möten är 

mycket konstruktiv. 

Direktionens införande av en webbaserad styrelseportal, Team Engine, har blivit en succé. Här samlas alla 

styrdokument och handlingar till Direktionsmötena laddas också upp här. Varje ledamot i Direktionen kan 

logga in och uppdatera sig på styrdokument och handlingar inför våra möten. 

Internkontrollarbetet har för 2021 varit fokuserat på tänkbara brister inom IT-säkerheten. Ett arbete med ett 

intranät för BRT:s personal har också påbörjats under året. Förbundsledningen har bistått Direktionen med 

ett förslag till enkät för Direktionens egenutvärdering av sitt eget arbete. Direktionen har under 2021 fått ett 

antal nya ledamöter. Direktionen har haft samtal, dialog med våra revisorer den 8 december, för ömsesidigt 

utbyte och frågor. Samma upplägg genomförts under tidigare år och bedömningen av utfallet från dessa 

möten är mycket god. Revisionen uppmanar Direktionen att mera fortlöpande följa det systematiska 

arbetsmiljöarbetet utifrån personal- och kompetensförsörjning samt jämställdhet. 

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2021, återfinns i resultat- och balansräkning, med tillhörande 

bilagor. 

Direktionens ledamöter vill härmed avsluta år 2021, med att tacka all personal och förbundsledning för ett 

mycket bra arbete under ett mycket speciellt verksamhetsår.  

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst  

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska 

insatsområdet är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och 

kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom 

området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg 

kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till 

att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små 

som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och 

effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på 

människa miljö och egendom begränsas. 

Den samlade resursen för förbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt förfogande har cirka 30 

brand/räddningsfordon samt ett antal besiktnings- och transportfordon. Förbundet har 

utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över 

ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.  

Sedan den 12 maj 2020 ingår förbundet i den gemensamma operativa ledningsorganisationen 

Räddningsregion Bergslagen. En samverkan som omfattar brand- och räddningsverksamheter i 42 

kommuner fördelade på fem län och 17 räddningstjänster. 

Insatsområde 

  

Räddningsstyrkor 

Heltidsbrandstationer 

Karlskoga 1+5 personer 

Kristinehamn 1+4 personer 

Deltidsbrandstationer:  

Filipstad 1+5 personer 

Storfors  1+4 personer 

Lesjöfors  1+4 personer 

Degerfors  1+4 personer 

Hällefors  1+5 personer 

Åtorp  1+1 personer 

Anspänningstider: 

Heltidsstationer: 1,5 min 

Deltidsstationer: 5 min 
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Politisk ledning  

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas 

kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt handlingsprogram som sätter de yttersta 

ramarna för Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet.  

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och 

Karlskoga kommun, från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av 

respektive medlemskommuns fullmäktige. 

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot 

medlemskommunerna. 

Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr 

verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas 

fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion. 

Organisation  

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschefen som till sin hjälp har funktionsansvariga inom 

respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och 

områdesansvar. Direktionen har genom delegationsordningen gett förbundsledningen ett rationellt och 

ansvarsskapande arbetsförhållande.  

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer och HR-specialist. 

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på 

stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station. 

 

ORGANISATION

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Stab

Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral

Förbundschef

Förbundsdirektion Revision
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk       

Befolkningsminskning 

Risk för befolkningsminskning i 
medlemskommunerna 
kommande år som får påverkan 
på kommunernas intäkter. Förbundet 

Löpande samverkan med 
medlemskommunerna 
(samrådsgrupp, ekonomichefsgrupp 
etcetera) 

Klimatförändring 

Större vädervariationer som 
orsakar översvämningar, 
skogsbränder och andra 
resurskrävande insatser  

Räddningstjänst-
avdelningen 

Ingår i gemensam 
räddningsorganisation, RRB  

Sämre ekonomi hos 
kommuner och 
företag kommande år 

Av ekonomiska skäl kan antalet 
bokade brandskyddsutbildningar 
minska.   Skyddsavdelningen 

För att möta upp problem med 
platsbundna utbildningar erbjuds 
digitala utbildningar. Utbildningar vi 
i nuläget inte tillhandahåller finns 
och frågan ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.   

Pandemi 
Risk för smitta som begränsar 
verksamhetens förmåga. Förbundet 

Upprättande av pandemiplan för att 
minska risk och konsekvenser för 
smitta. 

Verksamhetsrisk       

Personal  

Oförmåga att upprätthålla 
planerad bemanning. Negativa 
effekter på personal och kvalitet. 

Räddningstjänst-
avdelningen 

Utöka poolanställningar inom 
heltidsstyrkorna. 
Rekryteringskampanjer för RIB 
(deltid) 

Längre sjukdom, 
tjänstledighet, 
avslutad tjänst eller 
liknande  

Längre frånvaro hos någon 
medarbetare innebär att 
uppsatta mål sannolikt inte kan 
uppnås. Avdelningens 
medarbetare kan inte utan 
vidare ersättas då stora delar av 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation, och kräver särskild 
utbildning (lägst Tillsyn A). Skyddsavdelningen 

Svårt att ha beredskap för frånvaro 
av ordinarie personal, då många av 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation och kräver särskild 
utbildning (lägst Tillsyn A). På grund 
av detta är startsträckan för en 
nyrekryterad lång. Utforska 
möjlighet att fördela uppgifter som 
inte kräver delegation 
(brandutbildningar) på annan 
personal så att återstående 
ordinarie personal kan fokusera på 
uppgifter som kräver särskild 

utbildning/delegation.  

IT-störningar/angrepp 

IT-störningar/angrepp som 
påverkar vår verksamhet 
negativt. Förbundet 

Förbundet har inlett ett IT-
samarbete med Karlskoga kommun 
för att minimera risker och 
störningar för avbrott/angrepp samt 
att förbundet får tillgång till en 
bredare kompetens inom IT-
området. 

Finansiell risk       

Finansieringsrisk Inköp av räddningsfordon Förbundet 

Upprättande av långtidsplan för 
investeringar för att kunna skapa en 
god likviditetsplanering i förbundet. 

Minskade intäkter 
Minskad efterfrågan av 
brandskyddsutbildningar. Skyddsavdelningen 

Digitala motsvarigheter till 
traditionella kurser finns tillgängliga. 
Utbildningar vi i nuläget inte 
tillhandahåller finns och frågan 
ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.  
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Händelser av väsentlig betydelse  

Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna men har efter 

sommaren sakta börjat att lättats upp. På brandstationerna som ingår i Region Värmland har 

utryckningspersonal erbjudits vaccination redan under tidig vår och nu har även övrig personal fått 

vaccin.  

Under senhösten har det återigen satts in restriktioner då en ny våg av covid-19 kommit, de flesta i 

utryckningsstyrkorna har hunnit med att få en tredje dos vaccin. Förbundets sjukfrånvaro ligger på 

normal nivå och är lägre i jämförelse med föregående år.   

Utökningen av brandman pool på stationerna Kristinehamn och Karlskoga har fallit väl ut och förutom 

minskade övertidskostnader så är vinsten att tjänsterna underlättar semesterplaneringen, möjligheten 

att kunna täcka upp vid frånvaro samt att övningsverksamheten på RIB-stationerna får en ökad kvalité. 

Detta behöver utvecklas ytterligare och planen är att utöka personalpoolen med ytterligare en brandman 

pool.  

Pandemin fortsätter att påverka den uttryckande verksamheten. Å ena sidan är larmfrekvensen något 

lägre än normalt och de olyckor som har inträffat/inträffar hanteras lika professionellt och effektivt som 

före pandemin, å andra sidan har många planerade övningar och andra aktiviteter tvingats ställas in, 

skjutits upp eller på annat sätt förändras – på sikt kan detta innebära en kvalitetsförsämring för BRT.   

Ett arbete pågår med att ta fram mätbara aktiviteter på skiftlagsnivå för heltidsstationerna och detta har 

startats upp under året. Exempel på uppgifter som ska göras är insatskort, insatsförberedande 

kartläggning, informationsinsatser med mera.  

Förbundsledningen har fått i uppdrag av direktionen att utreda möjligheten till en sjätte brandman i 

Kristinehamn. En rapport kommer att lämnas under 2022. 

Pandemins fortsättning har gjort att skyddsavdelningens verksamhet påverkats. Ärendehantering sker 

som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och externutbildning har erbjudits platsbundet då 

samhällets restriktioner så medgivit. Övrig tid har externutbildning erbjudits uteslutande digitalt. 

Intresset att prioritera brandutbildning för personal har dock varit fortsatt svalt, att döma av antalet 

anmälningar till erbjudna kurstillfällen.   

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, har slutits med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. När dessa utbildningar 

kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. 

En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets 

samtliga medlemskommuner, och samtliga medlemskommuner erbjöds liknande upplägg. Detta har lett 

till att BRT i år träffat 23 klasser, cirka 480 elever, i RIB-kommunerna. 

Under våren skapades tre korta informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning 

på badplats, brandsäkerhet på campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats genom de 

QR-koder som har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser och grillplatser. Filmerna 

har även publicerats på förbundets Instagram-konto. Under juni – augusti har 2 874 visningar gjorts.,  

Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns 

placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet är nu i gång. Kontroller 

ifrån 284 bostadsbesök har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade 
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brandvarnare (eller motsvarande) finns i fler än 93% av bostäderna samt att så allvarliga 

brandskyddsbrister bedömts förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i fyra fall.  

Larmcentralens nya organisation som trädde i kraft 11 januari har slagit väl ut och fungerar bra. De två 

tjänster som innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat på 30 arbetspass 

under året och de har även täckt upp ett flertal pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier 

har fungerat väldigt bra och larmcentralen har fått behålla tre av dem som timvikarier under hösten.  

Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i 

ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Nästa steg är att jobba vidare med egna dragna 

larm via Celabs system.  

Alla sex medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och 

Länsstyrelsen har förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal.  

Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra 

medlemskommuner. Det sista arbetet för färdigställande av tjänsten i Karlskoga påbörjades i slutet av 

året och tjänsten startar i början av 2022. 

På samrådsmötet i november 2020 beslutades en modell för budgetprocessen för förbundet, där årliga 

budgetdiskussioner förs inför varje nytt budgetår. I samband med detta bestämdes också att förbudet 

ska reglera balanskravsresultatet årligen vid överskott gentemot medlemskommunerna. Vid eventuella 

underskott kommer en separat diskussion att tas. Under året fattade direktionen beslut om 

resultatregleringen. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten  

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, 

mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 

2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för 

sin verksamhet motsvarande period.  

Måluppfyllelsen delas in i tre kategorier, målet uppnått, målet delvis uppnått samt målet ej uppnått. För 

bedömningen målet uppnått måste målet vara minst 95 % uppfyllt och för delvis uppnått måste målet 

vara till minst hälften uppfyllt. Uppföljning av målen presenteras i delårsrapport och årsredovisning. 

Den samlade bedömningen av årets måluppfyllelse är god. Förbundet har fortfarande arbete att göra när 

det gäller vissa rutiner och hur de följs upp. Förbundsledningen kommer arbeta vidare med att förankra 

de politiska målen i organisationen. Tyvärr har pandemins restriktioner gjort att vissa uppdrag försenats 

och i vissa fall inte kunnat utföras.  De mål som är delvis uppfyllda eller inte alls uppfyllda har samtliga 

kopplingar till arbetssätt/mätmetoder eller pandemins restriktioner. 

Förebyggande verksamhet     

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Den enskilde skall genom effektiv 

tillsyn och information erhålla 

största möjliga trygghet gentemot 

brand och explosion. (olyckor) 

1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur 

fördelning och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall 

göras till 100% på prioriterade objekt.  

Målet delvis uppfyllt. 

78 % av de prioriterade 

objekten är tillsynade 

under året. Pandemins 

restriktioner har medfört 

att samtliga tillsyner inte 

kunnat genomföras.   

  

1b. Upprätthålla kompetensen hos de 

som arbetar med förebyggande 

brandskydd. Kompetenskraven anges 

i tillsyns-planen. 

Målet uppfyllt. 

100 % har Tillsyn A  

  

1c. Personal i utryckningsstyrkan skall 

sammanlagt genomföra minst 30 

verksamhetsbesök per år enligt 

framtagen mall. 

Målet ej uppfyllt. 

På grund av rådande 

restriktioner har endast 

två verksamhetsbesök 

varit möjliga att 

genomföra under året.  

  

1d. 100 % av kända tillbud och 

bränder på skolor som är relaterade 

till barn och ungdomar följs upp. 

Målet uppfyllt. 

De fyra fall som kommit 

till förbundets kännedom 

har följts upp på det sätt 

berörda parter bedömt 

lämpligt i det aktuella 

fallet (möte med berörda 

elever, polisanmälan 

etcetera). 
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Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

2. Antalet bostadsbränder skall 

minska. 

2a. Andelen fungerande brandvarnare 

och släckutrustning i bostäder ska 

öka. Vid inträffade bostadsbränder 

skall minst 85% av bostäderna ha haft 

fungerande brandvarnare. 

Målet delvis uppfyllt. 

Förbundet ska upplysa 

om vikten av 

brandvarnare i hemmet 

via förbundets 

informationskanaler.  

Förbundet har under året 

utvecklat ytterligare 

informationsvägar med 

hjälp av QR-koder där 

invånarna kan ta del av 

brandskyddsinformation 

på ett enkelt och tydligt 

sätt. 

Tyvärr finns det i 

dagsläget inget bra sätt 

att få ut statistik över 

fungerande brandvarnare 

i hemmet från 

verksamhetssystemet.  

  

2b. Aktiv information exempelvis 

genom hembesök, hemsidor och 

utbildning skall ske för att höja 

medvetenheten om brandskyddet. 

Målet uppfyllt.  

En enkel inventering av 

brandskyddet har gjorts 

av Larmtekniker i 

samband med deras 

ordinarie besök i 

bostäder med anledning 

av trygghetslarm. Bland 

annat kan noteras att vid 

284 bostadsbesök fanns 

fungerande och uppsatta 

brandvarnare (eller 

motsvarande) i fler än 

93% av bostäderna. I fyra 

fall har bristerna bedömts 

som så allvarliga att 

samordnare/ 

socialförvaltning 

meddelats.  

  

2c. Vid varje bostadsbrand skall 

räddningstjänsten göra 

dokumenterade efterbesök när 

människor skadats eller stora värden 

förstörts. 

Målet uppfyllt.  

En rutin för att följa upp 

dokumenterade 

efterbesök har skapats 

och införts under året.  
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3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet kan 

erbjudas utbildning inom 

brandskydd och övriga delar av 

räddningstjänstförbundets 

kompetensområde. 

3a. Medverka till att varje skola med 

grundskoleelever regelbundet 

utbildar alla ungdomar (elever) i 

årskurs 2 och 5. 

Målet uppfyllt.  

Alla skolor i förbundet, 

inklusive kommuner med 

RIB-stationer, har 

kontaktats med 

information angående 

brandutbildning för 

skolelever (BUSE) och så 

långt restriktioner tillåtit 

har också avslutande 

stationsbesök eller 

motsvarande genomförts. 
 

  

3b. Minst 1500 personer ska årligen få 

utbildning kring brandsäkerhet. 

Målet delvis uppfyllt. 

På rund av rådande 

restriktioner och minskad 

efterfrågan har endast 52 

av 91 planerade 

utbildningstillfällen 

genomförts och 987 

personer utbildats. 
 

 

Operativ verksamhet 

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Räddningstjänsten skall 

genomföra räddningsinsats inom 

godtagbar tid och på ett effektivt 

sätt i de fall där den enskildes egen 

förmåga ej räcker till. 

1. Vid pågående insats kan 

beredskapsstyrkorna omfördelas. I 

medlemskommunernas tätorter skall 

beredskapen organiserats så att 

annan insatsstyrka kan komma till 

tätortens brandstation snarast 

möjligt, dock senast inom 30 minuter. 

Målet uppfyllt. 

Måluppfyllelse 96 % 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 14–16 (177 larm). 

Två avvikelser har 

noterats, både med 

godtagbara förklaringar. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 29–31 (105 larm). 

Tio avvikelser har 

noterats i svarstider. I nio 

av dessa berodde 

avvikelsen på 

översvämning i flera 

fastigheter vilket förklarar 

de långa svarstiderna, då 

man får ta dem i tur och 

ordning utifrån en 

prioritering. Den tionde 

avvikelsen berodde på en 
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brand i terräng som var 

mycket svårtillgänglig. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 40–41 (43 larm). En 

avvikelse har noterats, 

den berodde på att 

olyckan inträffat långt ut 

på landsbygden med en 

framkomsttid som 

översteg 30 minuter. 

2. Räddningsinsatserna skall utföras 

på ett tryggt och säkert sätt och 

med rätt kompetens. 

2. Övningar och kompetensutbildning 

genomförs i planerad omfattning.  

Målet uppfyllt. 

Inga avvikelser 

rapporterade.  

3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 

händelser. 3a. Alla dödsolyckor skall följas upp. 

Målet uppfyllt. 

Under året har fem 

dödsolyckor inträffat, 

dessa har rapporterats 

och följts upp enligt 

framtagen rutin.  

  

3b. En årlig statistik för inträffade 

händelser skall tas fram. 

Målet uppfyllt. 

Resultaten presenteras 

under räddningstjänst-

avdelningens nyckeltal.  

  

3c. Varje år skall minst åtta händelser 

utredas. 

Målet uppfyllt. 

12 händelser har 

utvärderats/utretts under 

perioden  

4. Utrustning och fordon vårdas så 

att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet 

kan upprätthållas. 

4. Alla fordon och utrustning ska vara 

kontrollerade och godkända. Antalet 

avvikelser pga. bristande underhåll 

ska vara ”0”. 

Målet uppfyllt. 

Inga avvikelser 

rapporterade och inga 

tillbud gällande fordon 

eller utrustning har 

rapporterats.  

5. Räddningstjänsten skall kunna 

fungera på ett godtagbart och 

effektivt sett även vid över tiden 

utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska genomföras i 

syfte att utveckla ledningssystemet 

för att kunna hantera såväl dagliga 

händelser som flera samtidiga 

pågående insatser. 

Målet uppfyllt. 

Detta sker kontinuerligt 

inom RRB som dagligen 

hanterar 20–30 larm på 

Räddningscentralen för 

RRB och dessutom sker 

löpande utbildning och 

övning inom området 

Ledning.  
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Larmcentral 
      

Inriktningsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

Larmcentralen bör fortsätta arbetet 

med att knyta till sig fler kommunala 

fastigheter/ verksamheter när det 

gäller automatiska brandlarm och 

tekniska larm. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

fastighetsavdelningar för att kartlägga 

eventuella larm som inte är knutna till 

Larmcentralen. 

Målet uppfyllt. 

Larmcentralen har 98 % 

av kommunernas larm. 

Kvarstående 2 % avser 

kommunala 

fastighetsbolag.  
 

Larmcentralen bör ha möjlighet 

utifrån kommunernas önskemål, 

även bevaka kommunernas objekt 

och fastigheter via 

kamerabevakning. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

säkerhetssamordnare för att öka 

medvetenheten kring möjligheterna 

med kameraövervakning. Antalet 

kameraövervakade objekt bör öka 

över tid.  

Ingen uppföljning gjord 

för perioden. 

Ingen av 

medlemskommunerna 

använder sig av denna 

teknik idag. 
 

Larmcentralen ska öka antalet 

nattillsyn med kamera för brukare 

som har trygghetslarm inom 

medlemskommunerna. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas socialtjänst 

Målet delvis uppfyllt. 

Det har tyvärr varit lågt 

intresse från våra 

medlemskommuner för 

denna tjänst och i 

dagsläget finns fyra 

kameror inkopplade. 

Samarbete uppstartat 

med en kommun som 

gäller både nattkameror 

och andra digitala tjänster 

som kan erhållas med de 

nya 5G trygghetslarmen. 

 

Larmcentralen ska arbeta 

förebyggande hos brukare med 

trygghetslarm. 

Trygghetskontroll genomförs i 

samband med installation av 

trygghetslarm. 

Målet uppfyllt. 

Under året är 284 

kontroller genomförda.  
 

 

Internkontroll 

Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna kontrollen av förbundets 

verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett 

besluta om ett antal verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 

beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall utföra den interna 

kontrollen.  
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Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en bedömning av risker inom 

förbundets verksamheter som kan vara föremål för internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en 

sammanställning av tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan för 

respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur samhället förändras göras det en 

översyn om nya punkter bör läggas till eller inaktuella punkter måste tas bort.  

Direktionen har fastställt att internkontroll 2021 omfattar följande kontroller inom 

räddningsavdelningen: Punkt 39 Brister i IT säkerhet, backup, intrångsskydd  

En kartläggning av förbundets samtliga system har genomförts och internkontrollrapporten kommer att 

presenteras på direktionsmötet i februari 2022. 
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Väsentliga personalförhållanden  

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av 

kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov. Det finns heltidsanställd 

personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.  Räddningstjänstpersonal i beredskap 

(RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp. Kravet för RiB-personal är 

bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen. 

För året uppgår personalkostnaden till 68,3 mkr (67 mkr) vilket motsvarar 95 % av den totala budgeten 

för personalkostnader (71,5 mkr). Förbundet köper in tjänsten för lönehantering av Kristinehamns 

kommun samt pensionshantering av KPA pension. 

Antalet anställda  
Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst under 2021 uppgick till 196 personer, 85 

heltidsanställda och 111 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).    

Under året har fyra deltidsbrandmän valt att sluta på egen begäran och en har valt att gå i pension. Även 

en heltidsanställd styrkeledare har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren har ytterligare 13 

medarbetare, varav 12 inom utryckningsstyrka, möjlighet att sluta sina anställningar genom 

pensionsavgång.  För att klara årets sommarsemester för heltidsbrandmän har 13 semestervikarier 

rekryterats.  

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. För att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän har det tagits fram 

en ny folder med information som ska delas ut till företag på respektive orter. Under året har nio nya 

deltidsbrandmän rekryterats.  

Sjukfrånvaro  
Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna. Under senhösten kom 

en ny våg av smittspridning och restriktionerna återinfördes i organisationen. På brandstationerna som 

ingår i Region Värmland har utryckningspersonal erbjudits vaccination och nu har även övrig personal 

har fått vaccin. Förbundets sjukfrånvaro ligger på normal nivå och är lägre i jämförelse med föregående 

år.  

Tillbud- och olycksrapportering  

Det har under 2021 inkommit 18 rapporterade arbetsskador/tillbud/avvikelser varav sex avser någon 

form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Skadorna följs 

upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att 

minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- 

och kemdykning samt i interna reglementen.  

Företagshälsovård  
All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har 

hälsokartläggningar vart tredje år.  Hälsoundersökningarna sköts av företagshälsovården, för närvarande 

har förbundet avtal med VarnumHälsan. Årets hälsoundersökningar för personal i 

utryckningsorganisationen klara.  

Samverkansgruppen och skyddsombud   
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de 

anställda. Tillsammans med fackliga representanter och huvudskyddsombud har förbundet regelbundna 
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samverkansmöten under året. Skyddsombuden på förbundets alla stationer samverkar i egna träffar en 

gång per år samt tillsammans med förbundschef och HR-specialist en gång per år.   

Jämställdhet  
Räddningstjänsten skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja 

jämställdheten inom organisationen. Förbundet ska aktivt arbeta med attitydfrågor och skapa en 

arbetsplats med både kvinnor och män. Vid likvärdig kompetens i samband med nyrekrytering ska en 

jämn könsfördelning eftersträvas.   

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 21 och av dessa är det åtta som är i utryckningstjänst.  På 

brandstationen i Åtorp är det en kvinna som är nytillträdd stationschef. Vid nyrekrytering läggs det stor 

vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor, bland årets semestervikarier på brandmannasidan har två av 

vikarierna varit kvinnor.   

Lönekartläggning har genomförts under hösten 2021 och ligger till grund för lönebildningen 2022. 

Resultatet av lönekartläggningen är att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 

män inom förbundet.  

Kompetensutveckling  
Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat 

genom att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beslut om att 

en brandman ska gå räddningsledning A och att en styrkeledare ska gå räddningsledning B under året 

har tagits. För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs 

regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av 

att underhålla befintlig kompetens.   

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på 

övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor. 

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas 

åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.     

Under hösten har ett flertal av stationschefer och skyddsombud på våra deltidsstationer genomgått 

utbildningen ”Bättre arbetsmiljö, BAM.  

Framtid och förväntad utveckling  
Då förbundet inom en femårsperiod har 12 personer, varav nio befäl, som har möjlighet att gå i pension 

kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.     

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler 

kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats. Förbundet har även tagits fram en ny 

folder med information om jobbet som deltidsbrandman som ska delas ut till företag på respektive 

orter.  

Organisationen har från och med 1 januari 2021 förstärkts med ytterligare poolbrandmän, för att ur ett 

arbetsmiljöperspektiv försöka säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, 

föräldraledighet, sjukdom med mera. Målet finns att kunna utöka med ytterligare poolbrandmän för att 

kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester. I nuläget måste semestern fördelas, för att 

upprätthålla rätt kompetens, i tre perioder varav en period endast innehåller tre veckors 

sammanhängande semester.  
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Organisationen kommer fortfarande att behöva utvecklas och ambitionen är att i framtiden kunna utöka 

styrkan i Kristinehamn med en sjätte brandman i beredskap.  Resultatet kommer att bli en högre 

operativ förmåga än i nuläget och en stor ökning av förmågan dagtid. En stark organisation dagtid 

kommer att gynna hela förbundet ur operativ aspekt och även att öka förbundets förmåga att stödja och 

utveckla verksamheten.   

Nyckeltal personal 

Anställda 2020 2021  

Total personal 187 196  

  - varav heltidsanställda 821 86  

  - varav räddningspersonal i beredskap 105 110  

 Kvinnor 21 21  

 Män 166 175  

 Kvinnor % 11,2 10,7  

 Män % 88,8 89,3  

Förtroendevalda - Direktion/Revision 22 22  

Personalomsättning % 2020 2021  

Heltid 2,6 1.2  

Räddningspersonal i beredskap 3,1 4,7  

 Pension 2020 2021  

Pensionsavgångar 5 2  

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 14 13  

 - varav i utryckningsstyrka (heltid) 12 12  

Sjukfrånvaro % 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 3,64 2,50 

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro 33,67 39,18 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,07 1,14 

Sjukfrånvaro 30–49 år 2,68 2,40 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 5,06 3,09 

Sjukfrånvaro kvinnor 10,16 7,80 

Sjukfrånvaro män 2,49 1,51 

Personalkostnader, tkr  
(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader) 

2020 2021 

Direktion 204 189 

Revision 60 58 

Stab 3 136 3 051 

Räddningstjänst 53 987 54 598 

Skyddsavdelning 3 405 3 635 

Larmcentral 6 217 6 725 

Totalt 67 009 68 256 

  

 
1 Två vakanser fanns under 2020 som är tillsatta 2021. 
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Förväntad utveckling  

Kompetensförsörjningen, främst bland befäl, kommer att bli en stor utmaning då det kommer att vara 

stora pensionsavgångar inom den närmsta femårsperioden. 

Sommarsemester för brandmän är fortfarande problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors 

semester under sommarperioden samtidig som andra ledigheter såsom föräldraledighet ska läggas ut. 

Rekryteringsunderlaget för semestervikarier som är brandmän eller håller på att utbilda sig till brandmän 

är inte så stort då det är hård konkurrens om sommarvikarier mellan landets räddningstjänster. 

Organisationen kommer även att behöva förstärkas ytterligare genom att utökas med fler 

poolbrandmän. 

Räddningsavdelningen har två viktiga ledord i sitt fortsatta arbete; Likvärdighet & Utåtriktat. Med 

likvärdighet menas att alla som drabbas av en olycka inom Bergslagens Räddningstjänsts område ska få 

samma kvalité på hjälpen oavsett var olyckan inträffar. Detta innebär att våra brandmän ska ha likvärdig 

utrustning och kompetens för de vanligaste olyckstyperna. Ordet utåtriktat innebär enkelt uttryckt att 

den utryckande verksamheten ska arbeta mer med olycksförebyggande arbetsuppgifter, det vill 

säga sådana uppgifter som Skyddsavdelningen hanterar.  

Organisationen kommer fortfarande att behöva utvecklas och ambitionen är att i framtiden kunna utöka 

styrkan i Kristinehamn med en sjätte brandman i beredskap.  Resultatet kommer att bli en högre 

operativ förmåga än i nuläget och en stor ökning av förmågan dagtid. En stark organisation dagtid 

kommer att gynna hela förbundet ur operativ aspekt och även öka förbundets förmåga att stödja och 

utveckla verksamheten. 

 

Räddningsavdelningen behöver fortsatt göra årliga fordonsinvesteringar på tunga fordon i 

kostnadsintervallet 3,5 – 7 mkr för att upprätthålla en fungerande vagnpark för verksamhetens ändamål. 

Variationerna på beloppet beror på den typ av fordon som behöver bytas ut, lägst kostnad för 

resursfordon tankbil och högst kostnad för resursfordon hävare/maskinstege. 

Räddningstjänsten blir alltmer teknikberoende och därmed krävs allt fler informationsbärare som 

datorer, tablets, mobiltelefoner men även nya programvaror och abonnemang till dessa 

informationsbärare. Detta kommer att ge ökade kostnader för att tillgodose behovet, utvärdering av 

behovet innan anskaffning är därför viktig. 

För att personalen ska stå väl rustad för att hantera en mängd olika typer av olyckor behövs utbildning 

och övning. Det kan förväntas ett ökat behov av utveckling av BRT:s övningsanläggningar men även att 

resurser avsätts för att kompetensutveckla personalen, även i detta avseende behövs ytterligare pool-

brandmän för att underlätta insatsövningar och utbildningar. 

Ökat samarbete mellan de olika räddningstjänstorganisationerna som ingår i RRB och att man drar fördel 

av varandras resurser i såväl övning/utbildning som dagliga arbeten exempelvis underhåll fordon, 

slangtvätt med mera. 

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, har slutits med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. När dessa utbildningar 

kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. 
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Externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt 

kommer att återkomma i någon omfattning då pandemins restriktioner lättas upp. För att kunna 

genomföra bättre digitala utbildningar har förbundet satsat på att bygga en enkel filmstudio på stationen 

i Kristinehamn. Den har inneburit en avsevärt ökad kvalité för både kursdeltagare och instruktörer. 

Dessutom har filmstudion använts vid intern utbildning, bland annat mot RIB-stationerna men även för 

att producera filmklipp av olika slag i egen regi.   

Personalläget inom skyddsavdelningen har förändrats under 2021, då en medarbetare varit tjänstledig 

sedan oktober, och vid årsskiftet valt att avsluta sin tjänst. Under slutet av året har förberedelser för 

nyrekrytering inletts.  

Med start 2021 har en form av enklare tillsynsverksamhet bedrivits i de bostäder som Larmcentralens 

larmtekniker besöker. I samband med utsättning och annan form av underhåll av trygghetslarm har 

larmteknikerna samtidigt gjort en enklare bedömning av brandskyddet och den individuella förmågan att 

hantera brand eller tillbud. Där särskild risk bedöms ha förekommit har kontakt tagits med socialtjänsten 

eller motsvarande i aktuell kommun för vidare åtgärder. Genom att larmteknikerna via trygghetslarmen 

har tillträde till bostäder, dessutom bostäder där de boende generellt har större svårigheter att hantera 

tillbud av olika slag, når förbundet åtminstone en viss andel av den annars ur tillsynsvinkel 

svårhanterade objektsgruppen bostäder. 

På samrådsmötet i november 2020 beslutades en modell för budgetprocessen för förbundet, där årliga 

budgetdiskussioner förs inför varje nytt budgetår. I samband med detta bestämdes också att förbudet 

ska reglera balanskravsresultatet årligen vid överskott gentemot medlemskommunerna. Vid eventuella 

underskott kommer en separat diskussion att tas. Under året fattade direktionen beslut om 

resultatregleringen. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017 

       

Årets resultat (tkr) 471 385 -43 212 595 

       

Omsättning (tkr) 21 091 20 018 18 306 28 208 17 629 

       

Verksamhetskostnad (tkr) 110 375 107 741 112 605 108 199 100 385 

       

Självfinansierad verksamhetskostnad (%) 19,11 18,58 16,26 26,07 17,56 

       

Nettokostnad (tkr) 89 284 87 724 94 299 79 991 82 756 

       

Medlemsbidrag (tkr) 90 341 88 404 95 382 80 124 83 275 

       

Avskrivning (tkr) 3 936 4 020 3 801 3 726 3 543 

       

Finansnetto (tkr) -603 -1 223 -1 262 0 -8 

       

Investeringar (tkr) 7 357 5 986 3 514 5 237 4 853 

       

Avsatt till pensioner (tkr) 60 505 59 311 55 818 47 716 52 050 

Ansvarsförbindelse pension (tkr) 39 821 40 188 41 739 47 275 52 469 

       

Balansomslutning (tkr) 149 096 145 255 133 922 127 853 134 338 

       

Eget kapital (tkr) 40 465 39 994 39 609 39 652 39 439 

       

Soliditet (%) 27 28 30 31 29 

Kassalikviditet (%) 104 115 122 120 122 

Likviditet (tkr) 25 366 20 996 14 654 17 858 14 434 

       

Antal anställda (ej semestervikarier) 196 187 196 179 179 

 - varav räddningstjänstpersonal i beredskap 110 105 112   

Sjukfrånvaro (%)  2,50 3,64 3,26 4,37 6,63 

       

Antal invånare i förbundet  85 270 85 473 85 973 86 295 86 701 

       

Nettokostnad/invånare, kr 1 046 1 025 1 096 926 954 

Medlemsbidrag/invånare, kr 1 059 1 034 1 109 928 960 
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Ekonomisk redovisning  

Årets resultat 

Årets resultat är ett överskott på 471 tkr (385 tkr), vilket är bättre än budgeterat och beror på reavinster 

vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. 

I samband med bokslut har förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmstaxan enligt den nya 

beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 101 tkr (353 tkr) som fördelats utifrån 

medlemskommunernas antal aktiva larm i december 2021.  

Förbundet har gjort en återbetalning av medlemsbidraget då förbundets resultat uppgick till ett 

överskott på 1,1 mkr (3,5 mkr) när årets samtliga kostnader och intäkter bokförts. Direktionen fattade 

under hösten beslut om att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i balanskravsutredningen, 

innan återbetalning av medlemsbidrag, vilket 2021 uppgick till 649 tkr (3,2 mkr). 

Främsta anledningarna till överskottet på 1,1 mkr är lägre personalkostnader på grund av färre larm och 

arbetsgivaravgifter för unga, ersättning för de tjänster förbundet har i Räddningsregion Bergslagen 

(RRB), återbetalning av medlemsbidrag från RRB, lägre avskrivningskostnader samt minskning av skuld 

för okompenserad tid.  

Verksamhetens intäkter 

Under året har förbundet mer intäkter än budgeterat trots delvis inställd externutbildning. Ökade 

intäkter för bland annat RRB, trygghetslarm, tillsyner och årsavgifter väger upp de minskade intäkter för 

utbildningsverksamheten.  

Den intäktsbudget som är lagd för obefogade larm har tidigare varit högre än verkliga förhållanden. Från 

2021 har förbundet en budget som speglar verkligheten när det gäller intäkterna och når upp till 94 % av 

budget. 

Under stora delar av året har pandemins restriktioner medfört att den platsbundna externa 

utbildningsverksamheten har fått ställas in. Under året har endast några få platsbundna utbildningar 

genomförts. Däremot har de digitala utbildningarna kunnat genomföras och det gör att intäktsbortfallet 

för året inte blev så stort som prognosen visade efter augusti. De totala intäkterna för 

utbildningsverksamheten uppgår till 61% av budget vilket resulterar i -264 tkr.  

Förbundet har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader samt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 

unga på totalt 143 tkr (893 tkr) under 2021. 

Årets reavinster uppgår till 275 tkr (354 tkr). 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader uppgick till 68,3 mkr (67 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket blev 3,2 mkr lägre 

än budgeterat. Det är åter ett år som har påverkats av pandemin vilket även märks på förbudets 

personalkostnader, främst på deltidsstationerna där det har varit cirka 60 färre larm jämfört mot budget. 

Under året har sjukfrånvaron varit förhållandevis låg vilket medför lägre kostnader för både vikarier och 

övertidsersättningar.  

Även personalkostnader för utbildning av RiB ligger lägre än budget då endast en deltidsbrandman har 

utbildats klart under året. Tre personer kommer att gå Grib 2 utbildningen under 2022. 
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I och med att insatsledarsystemet gjordes om under året har delar av beredskapsersättningen minskat 

och förbundet har haft en tjänstledighet som kommer återbesättas under 2022 vilka båda genererar ett 

överskott. 

Semesterlöneskulden har endast ökat med 66 tkr (438 tkr) och skuld för upplupna löner har minskat 

med 192 tkr (-318 tkr) jämfört med föregående år. Skulden inkluderar arbetsgivaravgift inklusive 

avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension (40,15%).  

Företagshälsovården blev något dyrare än budgeterat, men inom den prognos på 900 tkr som förbundet 

räknat med. Vissa kostnader har tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittskyddsavgifter. 

Under nästa år kommer ny upphandling av företagshälsovård att genomföras och nytt avtal beräknas 

vara klart till halvårsskiftet. 

På grund av förseningar i många av årets investeringar blev det ett överskott på 470 tkr för årets 

avskrivningskostnader. I investeringsplanen fanns också inköp av rökskydd med, men då det inte 

kvalificerar sig som en investering med tanke på inköpspriset så har dessa inköp belastat driften med 

cirka 600 tkr. 

Förbundet har under hösten kunnat genomföra arbetsmiljöförbättrande åtgärder på samtliga stationer, 

exempelvis ergonomisk kontorsutrustning som kontorsstolar samt höj- och sänkbara skrivbord, IT-

utrustning, möbler, gymutrustning, förvaringsmöjligheter för exempelvis slang med mera. Även 

förnyelse av larmkläder, skyddshjälmar, skyddskläder och arbetskläder har genomförts. 

För att förbättra förbundets resurs när det gäller KEM-olyckor har två kärror köpts in med tillhörande 

material och dessa är placerade på stationerna i Kristinehamn och Karlskoga.  

Förbundet har haft några kostsamma reparationer och underhåll under året för de tyngre fordonen. Det 

överskott som tidigare prognostiserats för fordon blev tyvärr ett mindre överskott på 104 tkr då 

reparation- och drivmedelskostnaderna ökade under årets sista månader. Även en större reparation av 

förbundets slangtvätt genomfördes under hösten till en kostnad av 95 tkr. 

Pandemins restriktioner har även medfört att kostnaderna för kurs, konferens och halkkörning är något 

lägre än budgeterat.  

På grund av att mobiloperatörerna kommer att släcka ned 2G- och 3G-nätet måste utbyte av befintliga 

trygghetslarm ske senast vid utgången av 2025. Utbyten till ny teknik kommer att bli kostnadsdrivande, 

men till att börja med så kommer inköpen göras inom befintlig budget så långt det är möjligt. Under 

2021 har 360 nya larm köpts in (594 tkr) och det är totalt cirka 2 600 larm som behöver bytas ut fram till 

sommaren 2025. 

Räddningsregion Bergslagen 

Från den 12 maj 2020 ingår Bergslagens Räddningstjänst i den nya gemensamma systemledningen för 

Räddningsregion Bergslagen (RRB), en samverkan mellan 17 räddningsorganisationer. 

Under året har förbundet haft fem anställda som har en del av sin tjänst i RRB och som förbundet får 

ersättning för. Årets intäkter för dessa tjänster har uppgått till 848 tkr (557 tkr).  Medlemsbidraget 

uppgick till 1, 2 mkr (773 tkr) och vid bokslutsavstämning för RRB fick förbundet en återbetalning på 147 

tkr (123 tkr).  

Den statliga ersättningen för utökad systemledning ingår i årets medlemsbidrag 
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Finansiella intäkter och kostnader 

Förbundet har 3,5 mkr i kortfristiga placeringar enligt beslutad placeringspolicy och vid årets slut 

redovisas 196 tkr (31 tkr) i orealiserade vinster. 

Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden uppgår till 785 tkr (1,2 mkr) 

exklusive löneskatt. 

Placerade medel 

Under 2020 arbetades en placeringspolicy fram i förbundet för att kunna göra kortsiktiga placeringar av 

kapital som inte används i den dagliga driften, så kallad överlikviditet. 

Tillsammans med rådgivare från Nordea har totalt 3 mkr placerats i nedanstående portfölj där allt kapital 

är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen är dessa värderade till verkligt värde och 

årets orealiserade vinster är tillgodoförd årets resultat. 

Placerade medel (tkr) 
Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
2021-12-31 

Värdeutveckling 
(tkr) 

Värdeutveckling 
(%) 

Nordea Swedish Bond Stars 525 523 -2 -0,43% 

Nordea Klimatfond 50 74 24 48,55% 

Institutionella Aktiefonden Sverige 125 171 46 36,97% 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 050 1 037 -13 -1,19% 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 475 650 175 36,85% 

Nordea Asian Stars A 75 70 -5 -6,27% 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A 
growth (SEK) 700 700 0 0,04% 

Summa 3 000 3 226 226 7,55% 

 

Pensionskostnader 

I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som 

avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.  

Budgeten 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. Under 2021 har 

pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att anpassa RIPS till nytt 

livslängdsantagande. KPA räknade med att kostnadsökningen blir 3,1 % på ansvarsförbindelsen och 5,4 % 

på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som inte är livsvariga, exempelvis R-

SAP för brandmän i utryckningstjänst.  

Vid årets slut blev pensionskostnaden -2,6 mkr (409 tkr) mot budgeterat och reglering har gjorts i den 

del av medlemsbidraget som avser pensionskostnader. 

I tabellen nedan presenteras framtida pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 

31 december 2021. 

Pensionskostnader, tkr 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 2 297 2 347 2380 2 391 2394 2304 

Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL 827 875 906 953 1007 1058 

Skuldförändring exkl. särskilda beslut 219 -1 668 -3737 -3 611 -2470 -938 

Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Finansiell kostnad 975 1 494 1 968 1 643 1913 1980 

Utbetalningar ansvarsförbindelse 3 381 3 262 3 221 3 121 2909 2768 
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Utbetalningar exkl. särskilda beslut 2 665 5 222 7 284 7 126 6541 4984 

Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Totalt 10 364 11 532 12 022 11 623 12 294 12 156 

I balansräkningen vid bokslut 2021 finns en upparbetad pensionsskuld på 60,5 mkr (59,3 mkr) och 

motsvarande fordran finns uppbokad mot medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande 

pensionsutbetalningar.  

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 

1997-12-31) uppgår till 39,8 mkr (40,2 mkr) vid utgången av 2021. Denna pensionsskuld kommer att 

sjunka med 9,9 mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2026. 

Beräkningstidpunkt 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Ansvarsförbindelse 39 821 37 702 35 620 33 494 31 638 29 948 

Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut 60 505 60 331 58 562 56 594 56 038 57 080 

 

Balanskravsresultat  

Årets resultat uppgår till 471 tkr (386 tkr) och från det ska realisationsvinster på 275 tkr (354 tkr) samt 

orealiserade vinster på kortfristiga placeringar 196 tkr (31 tkr) räknas bort, vilket innebär att förbundets 

balanskravsresultat är 0 tkr (1 tkr). 

Förbundet har inget tidigare underskott som ska återställas. Då förbundet historiskt har en god ekonomi 

med bra både soliditet och kassalikviditet har beslut tagits om att återbetala medlemsbidrag vid 

överskott efter balanskravsjusteringar. I samband med bokslut 2021 gjordes en återbetalning till 

medlemskommunerna på 649 tkr (3,2 mkr). 

Balanskravsutredning (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen 471 386 

Reducering av samtliga realisationsvinster -275 -354 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -196 -31 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  0 1 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat 0 1 
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Mål kopplat till  god ekonomisk hushållning   

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett 

klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där 

de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i 

förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska 

resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida 

handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar 

med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 

Den samlade bedömningen för målen kopplade till god ekonomisk hushållning är att måluppfyllelsen är 

god. Med tanke på den rådande pandemin och de restriktioner som har funnits har tillsynsmålet 

påverkats i de fall där myndighetsgemensam tillsyn ska genomföras, men uppfyllts i den grad som under 

omständigheterna har varit möjligt för förbundet.  

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning: 

 

Bergslagens Räddningstjänst ska ha en ekonomi i balans och en beredskap att möta ekonomiska risker och 

oförutsedda händelser. Verksamhetens årliga nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.  

Målet är uppfyllt då förbundet presenterar ett överskott för 2021. 

Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Målet är uppfyllt då samtliga investeringar har finansierats med egna medel. 

Förbundets banklikviditet ska inte underskrida 3 mkr. 

Målet är uppfyllt då banklikviditeten inte har underskridit 3 mkr under året och vid bokslut uppgår till 

25,4 mkr.  

Till detta ska även den kortfristiga fordran som finns mot medlemskommunerna räknas med. Vid 

utgången av 2021 uppgår den till 1,8 mkr. 

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom 

angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan 

härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen). 

Målet är uppfyllt.  

Uppföljning har skett på samtliga larm under vecka 7, 18, 29 och 40. Totalt har 84 larm granskats. Ingen 

avvikelse finns på bemanning. 18 mindre avvikelser finns avseende riktvärdet för anspänningstiden – 

bedömningen är att dessa kan härledas till kommunikation/teknik. Avvikelserna har inte påverkat 

insatserna.  

Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och 

prioritering av tillsynsobjekten sker. * 

Målet är delvis uppfyllt. 
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Tillsyner har utförts enligt tillsynsplan, så långt pandemins restriktioner har medgett. Fem av de 

prioriterade verksamheterna tillsynades inte då de tillsynas myndighetsgemensamt med Länsstyrelsen 

och Länsstyrelsen ställde av olika anledningar in dessa tillsyner under 2021.  

Under året har totalt 233 tillsyner utförts varav 65 prioriterade objekt.  

*För 2021 anger tillsynsplanen att totalt 560 objekt finns registrerade för tillsyn där minst 208 tillsyner ska genomföras under 2021, 

varav 83 prioriterade objekt.  

Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån 

medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster. 

Målet är uppfyllt.  

Larmcentralen följer utbyte och förnyelse av teknik, datorer enligt upprättat teknikschema. Förbundets 

egna automatlarm är med i systemet som Räddningsregion Bergslagen (RRB) använder och med 

statustryckningar från bilarna. 

Arbetet med att synliggöra egna larm från larmcentralen för ledningsplatsen inom RRB är påbörjat. 

Personalomsättningen inom räddningspersonal i beredskap ska understiga 7 %.   

Målet är uppfyllt.  

Under året har fem personer slutat av vår räddningspersonal i beredskap och nio nyrekryteringar har 

gjorts. Personalomsättningen under året har varit 3,8 %.      
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DRIFTREDOVISNING 

(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 Budget 2021 Avvikelse 2021 

Stab      

Intäkter 2 853 3 799 2 840 14 

Kostnader -18 195 -20 736 -21 400 3 205 

 - varav revision -273 -265 -279 6 

 - varav pensionskostnader -10 583 -12 887 -13 187 2 604 

Nettokostnader stab -15 342 -16 937 -18 561 3 219 

      

Räddningstjänst      

Intäkter 6 040 5 905 6 155 -115 

Kostnader -78 255 -75 153 -78 483 227 

Nettokostnader räddningstjänst -72 215 -69 248 -72 328 113 

      

Skyddsavdelningen      

Intäkter 1 312 1 019 1 525 -214 

Kostnader -3 758 -3 498 -4 232 474 

Nettokostnader skyddsavdelningen -2 446 -2 479 -2 707 260 

      

Larmcentralen      

Intäkter 14 294 13 544 13 745 549 

Kostnader -14 161 -12 898 -13 745 -416 

Nettokostnader larmcentralen 133 646 0 133 

      

Summa nettokostnader -89 870 -88 019 -93 595 3 725 

Medlemsbidrag 90 341 88 404 93 595 -3 254 

Verksamhetens resultat 471 386 0 471 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 14,4 mkr, varav 4,4 mkr är överfört från 2020 och 1,3 

mkr beslutat tilläggsanslag för förrådsbyggnad. Totalt har 7,4 mkr förbrukats (51 %) vid utgången av 

2021 och anledningen till detta är bland annat förseningar i leveranser till viss del beroende på Corona-

pandemin. Upphandlingen av ledningsfordon blev klar under året och kostnaden beräknas uppgå till 

cirka 1,1 mkr inklusive utrustning och leverans beräknas under 2022. De beredskapsfordon som 

förbundet tänkt investera i har inte funnits att upphandla under året, vilket gör att det kommer ske 

under 2022. Även byggnationen av förrådsbyggnad och arbetet med stationernas IT-nät kommer att 

färdigställas under 2022. 

Genomförda investeringar under året är bland annat färdigställande av släckbilen till Storfors, en VW 

transporter, gym-utrustning samt investeringar på övningsplatserna i Kristinehamn och Karlskoga. Den 

nya släckbilen till Degerfors levererades i slutet av året och det återstår lite kompletterande utrustning 

innan den tas i bruk. Den planerade investeringen av rökskydd har köpts in på driftbudgeten då inköpet 

inte kvalificerar sig som en investering. 

Den investering som avser Kristinehamns station på totalt 2 mkr kommer att tas upp för beslut då 

utredningen är klar och en total kostnadsbild kan presenteras för direktion. 

Förbundet kommer att föra över 4,9 mkr för planerade och pågående investeringar till 

investeringsbudgeten 2022. 

I tabellen nedan redovisas förbundets materiella investeringar för 2021. 

Investeringsredovisning (tkr) Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

IT-investeringar 500  500 

Fysisk träning 160 160  

Inventarier övrigt 200 64 136 

Utryckningsfordon Storfors 2 350 2 350  

Utryckningsfordon Degerfors 4 500 4 147 353 

Ledningsfordon 1 000  1 000 

Beredskapsfordon inklusive utrustning 1 050 526 524 

Rökskydd 650  650 

Övningsplats Kristinehamn 100 31 69 

Övningsplats Karlskoga 100 72 28 

Övningsplats Filipstad 50   50 

Friska Brandmän Kristinehamns station 300   300 

Förrådsbyggnad 1 300   1 300 

Utryckningsmaterial/Teknikutrustning 400   400 

Kristinehamns station 1 700   1 700 

Färdigställande utbildningsplats Kristinehamn 30 8 22 

Totalsumma 14 390 7 357 7 033 
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RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, FINANSIERINGSANALYS 

Resultaträkning  

Resultaträkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 Budget 2021 Avvikelse 2021 

       

Verksamhetens intäkter 2 21 091 20 018 20 782 -309 

Verksamhetens kostnader 3 -106 439 -103 721 -108 652 -2 213 

Av- och nedskrivningar 4, 9 -3 936 -4 020 -4 400 -464 

Verksamhetens nettokostnader  -89 284 -87 724 -92 270 -2 986 

       

Medlemsbidrag 5 90 341 88 404 93 595 3 254 

Statsbidrag 6 17 929 91 74 

Resultat före finansnetto  1 074 1 609 1 416 342 

       

Finansiella intäkter 7 222 31 0 -222 

Finansiella kostnader 8 -41 -18 -18 23 
Finansiell kostnad för pensionsskuld 
(exkl. löneskatt) 8 -785 -1 236 -1 398 -613 

            

Årets resultat   471 386 0 -471 
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Balansräkning  

Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och inventarier 9 36 646 33 237 

Summa anläggningstillgångar  36 646 33 237 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar     
Fordran medlemskommuner 10 60 505 59 311 

Kortfristiga fordringar  11 26 579 29 179 

Summa fordringar  87 084 88 490 

     
Kortfristiga placeringar 12 3 226 2 531 

Kassa och bank 13 22 140 20 996 

     
Summa omsättningstillgångar  112 450 112 018 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  149 096 145 255 

     

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     
Eget kapital 14 -40 465 -39 994 

Därav årets resultat  -471 -386 

     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 15 -60 505 -59 311 

     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 16 -48 125 -45 950 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -149 096 -145 255 

     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 18 39 821 40 188 

Beräkning från KPA 2021-12-31     
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Finansieringsanalys  

Finansieringsanalys (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  471 386 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 4, 9 3 936 4 020 

Justering för rörelsekapitalets förändring 17 918 3 139 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital  5 325 7 545 

     
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  1 407 -495 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  2 175 7 455 

Medel från den löpande verksamheten  8 907 14 505 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -7 357 -5 986 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  289 354 

Medel från investeringsverksamheten  -7 069 -5 632 

     
Finansieringsverksamhet     
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran  0 0 

Medel från finansieringsverksamhet  0 0 

     
Årets kassaflöde  1 839 8 873 

Likvida medel vid årets början 12, 13 23 527 14 654 

Likvida medel vid årets slut  25 366 23 527 
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NOTER 
Not 1 – Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens 

Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som 

framgår av den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) 

och god redovisningssed. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.  

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 december som avser redovisningsperioden har 

bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat. 

Skulder har tagits upp till bokfört värde. 

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har 

bokförts som skuld och belastat periodens resultat. 

Löner för räddningspersonal i beredskap (RiB), timlöner, ersättningar för obekväm arbetstid samt övertid 

och skuld för semester har bokats upp som interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.  

De påslag som använts är följande: 

Arbetsgivaravgifter enligt lag  31,42 % 

Avtalsförsäkringar     0,03 % 

Kollektivavtalad pension    8,70 % 

Summa sociala avgifter  40,15 % 

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt 

har redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som 

kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %. 

Kortfristiga placeringar har värderats till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har belastat 

årets resultat. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga 

avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år 

och med en total utgift på ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.  

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som 

åsattes inventarierna. 

Avskrivningar 

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 

investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna 

påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga 

livslängden hos Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).  
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Brand- och räddningsfordon   20 år 

Bilar och andra transportmedel   7–10 år 

Maskiner   5–10 år 

Inventarier    5–10 år 

 

Not 2 - Intäkter (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Myndighetsutövning 751 617 

Trygghetslarm 11 358 10 821 

Tekniska larm (årsavgifter) 3 583 3 289 

Hyror 777 781 

Avtal 2 204 1 944 

 - varav RRB 848 557 

Automatlarm (onödiga larm och hisslarm) 1 685 1 751 

Utbildning 416 258 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 275 354 

Övriga intäkter 42 203 

Summa intäkter 21 091 20 017 

    
Not 3 - Kostnader (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Personalkostnader -68 297 -67 009 

Pensionskostnader -9 723 -11 583 

Revision -215 -205 

 - varav granskning för delårsrapport och årsredovisning -50 -50 

Medlemsavgift RRB -1 007 -620 

Lokalhyror -8 082 -8 117 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -4 882 -2 671 

Reparation och underhåll -1 869 -1 783 

Kostnader för transportmedel -1 054 -948 

Försäkringar -527 -494 

Övriga verksamhetskostnader -10 784 -10 292 

Summa verksamhetens kostnader -106 439 -103 722 

    
Not 4 - Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Planmässiga avskrivningar -3 930 -3 991 

Utrangeringar -6 -29 

Summa avskrivningar -3 936 -4 020 

    
Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kristinehamn 25 488 24 929 

Karlskoga 31 925 31 170 

Filipstad 11 185 11 107 

Hällefors 7 369 7 148 

Degerfors 10 157 9 901 

Storfors 4 218 4 150 

Summa kommunala medlemsbidrag 90 341 88 404 
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Not 6 - Statliga bidrag (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

MSB 12 36 

Skatteverket 5 893 

Summa statliga bidrag 17 929 

    
Not 7 - Finansiella intäkter (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Orealiserade vinster kortfristiga placeringar 222 31 

Summa finansiella intäkter 222 31 

    
Not 8 - Finansiella kostnader (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor 0 0 

Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt -785 -1 236 

Orealiserade förluster placeringar -26 0 

Bankkostnader -14 -18 

Summa finansiella kostnader -825 -1 254 

    
Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående värde 75 926 71 793 

Årets investeringar 3 210 4 133 

Pågående investeringar 4 147 1 853 

Årets försäljningar/utrangeringar -1 049 -1 852 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 235 75 926 

    
Ingående av- och nedskrivningar -42 689 -40 521 

Årets avskrivningar -3 930 -3 991 

Årets försäljningar/utrangeringar 1 030 1 823 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -45 589 -42 689 

    
Planenligt restvärde 36 646 33 237 

    
Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar    
Maskiner 1 380 1 591 

Inventarier 1 976 2 002 

Bilar och andra transportmedel 27 128 25 090 

Byggnadsinventarier i annans fastighet 1 098 1 547 

Övriga maskiner och inventarier 916 1 218 

Pågående investeringar 4 147 1 790 

Planenligt restvärde 36 646 33 237 

    
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)    
Maskiner och inventarier 21 19 
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Not 10 - Fordran medlemskommuner (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad pensionsskuld 
från och med 1998 som hanteras via upprättade reverser. 60 505 59 311 

 - varav Kristinehamn 16 698 16 361 

 - varav Karlskoga 20 539 20 117 

 - varav Filipstad 7 907 7 759 

 - varav Hällefors 5 415 5 318 

 - varav Degerfors 6 796 662 

 - varav Storfors 3 151 3 095 

    
Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 18 195 18 705 

Övriga kortfristiga fordringar 2 519 1 411 

Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld 1 794 5 189 

Interimsfordringar 4 071 3 874 

Summa kortfristiga fordringar 26 579 29 179 

    
Not 12 - Kortfristiga placeringar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Nordea Swedish Bond Stars 525 450 

Nordea Klimatfond 50 50 

Institutionella Aktiefonden Sverige 125 100 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 050 1 000 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 475 475 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A growth (SEK) 700 425 

Nordea Asian Stars A 75 0 

Orealiserad värdereglering vid året slut 226 31 

Summa kortfristiga placeringar 3 226 2 531 

    
Not 13 - Kassa och bank (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Nordea 22 140 20 996 

    
Not 14 - Eget kapital (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående eget kapital -39 994 -39 608 

Återställande av eget kapital 0 0 

Årets resultat -471 -386 

Summa eget kapital -40 465 -39 994 

    
Not 15 - Avsättningar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsavsättningar -48 692 -47 731 

 - varav förmånsbestämd ålderspension (FÅP) -13 447 -10 928 

 - varav särskild avtalspension -35 094 -36 719 

 - varav pension till efterlevande -103 -30 

 - varav PA-KL och äldre avtal -48 -54 

Löneskatt på pensionsavsättningar -11 813 -11 580 

Summa avsättningar -60 505 -59 311 
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Avsatt till pensioner    
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt -59 311 -55 818 

Nya förpliktelser under året -3 859 -6 072 

 - varav ränteuppräkning -599 -576 

 - varav basbeloppsuppräkning -376 -960 

 - varav ändrat livslängdsantagande i RIPS -2 135 0 

 - varav nyintjänad pension -690 -4 549 

 - varav pension till efterlevande -113 -1 

 - varav övrig post 53 14 

Årets utbetalningar 2 665 2 579 

Summa avsatt till pensioner -60 505 -59 311 

    
Aktualiseringsgrad 99% 99% 

    
Not 16 - Kortfristiga skulder (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder -9 143 -3 621 

Personalens källskatt -1 266 -1 406 

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 214 -4 427 

Semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 521 -4 454 

Upplupen arbetsgivaravgift, december -1 295 -1 422 

Löneskatteskuld -5 299 -541 

Avgiftsbestämd ålderspension -2 181 -2 232 

Övriga interimsskulder -20 206 -27 845 

Summa kortfristiga skulder -48 125 -45 950 

    
Not 17 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt 1 194 3 493 

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -275 -354 

Summa justering för rörelsekapitalets förändring 918 3 139 

    
Not 18 - Ansvarsförbindelser 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder     
eller avsättningar    
Ingående ansvarsförbindelse -40 188 -41 739 

Försäkring IPR 0 0 

Ränteuppräkning -337 -345 

Basbeloppsuppräkning -347 -849 

Utbetalningar 3 381 3 559 

Ändring av diskonteringsränta 0 0 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS -2 009  
Aktualisering 0 0 

Övrig post -321 -813 

Utgående ansvarsförbindelse -39 821 -40 188 
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VERKSAMHETERNA 

Förbundsstab  
Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en 
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben 
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Årets verksamhet 

Samarbetet med Karlskoga kommuns IT-avdelning startades upp under slutet av 2020 och under 2021 

har arbetet med våra stationers nät påbörjats. Tyvärr har pandemin medfört förseningar i leveranser 

vilket gör att arbetet kommer färdigställas under 2022. 

Arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet har genomförts och nya mallar har 

skapats.  

Under året har förbundets styrande dokument setts över och dokumenten kommer att uppdateras 

löpande framöver. 

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 3,2 mkr (422 tkr) vilket främst beror på 2,6 mkr lägre 

pensionskostnader, orealiserade värdeförändringar på placerade medel, lägre avskrivningar samt lägre 

arvodes- och personalkostnader. 

Budgeten för pensionskostnaderna 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. 

Under 2021 har pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att 

anpassa RIPS till nytt livslängdsantagande. KPA räknade med att kostnadsökningen blir 3,1 % på 

ansvarsförbindelsen och 5,4 % på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som 

inte är livsvariga, exempelvis R-SAP för brandmän i utryckningstjänst. Under året var prognosen 1,3 mkr 

lägre pensionskostnader men i samband med den prognos som KPA lämnade i slutet av året blev 

pensionskostnaderna 2,6 mkr lägre än budgeterat. Den minskade kostnaden har reglerats mot den del i 

medlemsbidraget som kommunerna betalar in för pensionskostnader. 

Nyckeltal 

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera. 

Framtid 

Ett samarbete med Handelshögskolan i Göteborg har inletts för att kartlägga förbundets 

hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Under våren kommer genomförandet att ske och en 

nulägesanalys presenteras. Det fortsatta arbetet kommer att vara upprättande av policys och riktlinjer 

inom området. 

Inom förbundsstaben finns uppdraget att se över arkivhantering och möjligheten att införa E-arkiv samt 

införande av intranät. På grund av de restriktioner som har varit under året har tidplanen försenats. 

Staben kommer att initiera arbetet med införande av E-tjänster tillsammans med IT-avdelningen i 

Karlskoga.  
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Räddningstjänst  

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även 
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 

Årets verksamhet 

I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts permanent från och med 1 januari 2021 

efter en provperiod under 2020 där det visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt med minskade kostnader 

vid sjukdom, semester eller annan kortare frånvaro. Ytterligare positiva effekter är att varje skiftlag har 

en extra brandman vilket ger att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i 

Kristinehamn och 1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för 

transporter, övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete.  

Efter en provperiod och utvärdering så har ändringen av förbundets insatsledarsystem genomförts. 

Under första kvartalet 2021 beslutade direktionen om ändringen i handlingsprogrammet och numera så 

finns bara en Insatsledare i beredskap för förbundet. Det är sex personer som försörjer denna 

funktion där två utgår från Kristinehamn och fyra utgår från Filipstad. Vid framtida rekryteringar till 

denna funktion kommer tjänstgöringsplatsen att styras till antingen Kristinehamn eller Karlskoga.  

Den nya släckbilen har levererats till Storfors och har tagits i drift. Nu pågår byggnation av nästa släckbil 

som ska till Degerfors och förhoppningsvis blir den klar för levereras innan årsskiftet 2021/2022.  

Station Lesjöfors kommer inför sommaren att få en förmågehöjning då terrängfordonet som tidigare 

varit placerad i Filipstad flyttas till Lesjöfors. Förflyttningen görs framför allt av strategiska skäl men det 

finns även en stor kompetens avseende terrängfordon hos personalen i Lesjöfors.  

Ett skiftlag i Karlskoga har tagit fram en arbetsmodell för erfarenhetsåterföring och utveckling av det 

operativa arbetet. Modellen bygger på AAR-konceptet (After Action Review) och det kommer att 

implementeras i hela förbundet framöver för att få en mer lärande och utvecklande organisation.  

Ett arbete pågår med att anpassa förbundets förmåga att hantera kemikalierelaterade olyckor. Den 

befintliga lastbil med utrustning som står placerad i Karlskoga kommer att utgå och ersättas av 

släpkärror med utrustning. Förbundet kommer att ha två släpkärror, en i Karlskoga och en i Kristinehamn 

och därmed ha samma förmåga på de två heltidsstationerna.  

Mot slutet av året genomfördes utbildningsdagar för drönarpiloter i RRB där förbundet stod som värd 

för utbildningen och den genomfördes i Karlskoga. Tanken är att det ska finnas ett antal brandmän bland 

skiftpersonal som förutom Insatsledare (IL) och Regional Insatsledare (RIL) ska kunna använda sig av 

detta verktyg vid händelser.  

Generellt upplevs det i förbundet att Räddningsregion Bergslagen fungerar mycket bra och att man får 

det stöd som man behöver på olycksplats.  

STÖRRE HÄNDELSER  

Under året 2021 har BRT haft 31 större händelser som inneburit ganska stora personella insatser (insats 

som krävt minst 30 personaltimmar totalt).  

Dessa insatser har under perioden bestått av 20 brand i byggnad (4 i Filipstad, 3 i Kristinehamn, 3 i 

Karlskoga, 2 i Storfors, 1 i Degerfors, 1 i Hällefors, 2 i Örebro, 1 i Kumla, 1 i Laxå, 1 i Lindesberg och 1 i 

Vansbro). Personskador har rapporterats vid två av dessa bränder.  
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Vidare har det inträffat 2 mark-och skogsbränder; Hällefors (avbränd yta på ca 20 000 kvm) och Storfors 

(avbränd yta på ca 60 000 kvm) 2 drunkningar, båda med dödlig utgång, en trafikolycka i vardera 

Hällefors och Vansbro samt totalt 5 larm gällande översvämning/vattenläcka i Degerfors, Filipstad, 

Hällefors, Kristinehamn och Karlskoga.  

32 personer har avlidit i samband med larm som förbundet varit inblandade i (sjukvårdsrelaterade 

larm, flyghaveri, drunkning, trafikolycka och arbetsplatsolycka).  

ÖVRIGA HÄNDELSER  

I mitten av januari inträffade en arbetsplatsolycka i Persberg utanför Filipstad med dödlig utgång där en 

chaufför ramlade ner i en lossningsficka och klämdes/kvävdes. Styrkor från Filipstad och Kristinehamn 

larmades till platsen men mannens liv kunde inte räddas.  

En tragisk trafikolycka inträffade mellan Karlskoga och Degerfors den 23 april på länsväg 205. Två 

personbilar frontalkolliderade och tre personer omkom, totalt färdades fyra personer i de båda bilarna. 

BRT:s personal erbjöds stödjande samtal efter olyckan.  

BRT var involverad i den tragiska flygolycka som inträffade på Örebro flygplats den 8 juli där nio 

personer förolyckades.  

I början av september inträffade en brand i en pelletsfabrik i Vansbro där styrkor från både Lesjöfors och 

Hällefors medverkade i släckningsarbetet. Det var en omfattande insats som pågick i ca 11 timmar. 

Årets resultat  

Årets resultat blev ett överskott på 113 tkr (2,3 mkr). Avdelningen har på grund av lägre avskrivnings- 

och personalkostnader haft möjligheten att satsa på arbetsmiljöförbättrande åtgärder på samtliga 

stationer. Under året har även några kostsamma reparationer av bland annat tunga fordon och 

slangtvätt tillkommit. Utfallet för avdelningens intäkter blev -115 tkr (204 tkr) jämfört med budget. 

Realisationsvinst för försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 275,4 tkr (354 tkr). 
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Nyckeltal  

  2017  2018  2019   2020  2021 

Antal larm (st.)  1 440  1 503  1 309  1211  1 209 

Varav:           

 Brand i byggnad  157  163  140  169  164 

 Brand ej byggnad  182  195  156  135  134 

 Trafik  207  210  212  173  171 

 Automatlarm, ej brand  398  342  316  311  325 

 Hisslarm  54  61  58  30  16 

 IVPA larm  107  128  126  51  72 

 Drunkning/tillbud  3  8  6  6  8 

 Övriga larm  332  396  295  336  319 

                

Insats per stationsområde (st.)  2017  2018  2019   2020  2021  

Karlskoga  400  450  359  354  303 

Kristinehamn  350  369  354  361  358 

Filipstad  216  217  195  155  177 

Degerfors  118  94  77  87  85 

Hällefors  146  119  85  118  117 

Storfors  63  74  82  67  56 

Lesjöfors  134  162  127  50  82 

Åtorp  11  18  30  19  13 

Annat insatsområde i RRB  -  -  -  14  19 

 
Framtid  

Följande behöver räddningstjänstavdelningen arbeta vidare med:  

• Att den utryckande personalen blir mer delaktig i det olycksförebyggande arbetet.  

• Att få till ytterligare utökning av styrkan i Kristinehamn till sex personer. Ett förslag finns 

framtaget med en utökning av skiftpersonal dagtid och ytterligare personal som kan arbeta 

förbundsövergripande under dagtid. Då det innebär en utökning i budget behöver ett äskande 

lämnas till medlemskommunerna.  

• Fortsätta arbetet för att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.  

• Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i 

beredskap på våra stationer.  

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, 

men förbundet får göra det bästa med de resurser som tilldelats.  
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Skyddsavdelning  

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". 
Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 
I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.   

Årets verksamhet 

Pandemins fortsättning gör att skyddsavdelningens verksamhet fortsätter på tidigare inslagen väg. Det 

innebär att ärendehantering sker som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och 

externutbildning har erbjudits digitalt och platsbundet då samhällets restriktioner så möjliggjort. 

Intresset för brandutbildningar har dock varit fortsatt svalt, att döma av antalet anmälningar till erbjudna 

kurstillfällen.   

Att externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt 

kommer att återkomma i ökad omfattning om världen någon gång återgår till mer normala former, gör 

att satsningen på att bygga en enkel filmstudio på stationen i Kristinehamn nu färdigställts och 

permanentats. Den har inneburit en avsevärd kvalitetsökning inte bara för kursdeltagare utan har också 

blivit en arbetsmiljömässig förbättring för instruktörerna. Filmstudion har också använts vid intern 

utbildning, bland annat mot RIB-stationerna men även för att producera filmklipp av olika slag i egen 

regi. Dessa filmklipp har bland annat distribuerats till skolor och publicerats för allmän beskådan.  

En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets 

kommuner och under året har aktuella skolor i förbundets alla kommuner kontaktats med information 

rörande brandutbildningen. Där restriktionerna så medgivit har också det avslutande stationsbesöket, 

eller motsvarande, genomförts. Bland annat kan nämnas att förbundet i år mött 23 klasser, cirka 480 

elever, från skolor i RIB-kommuner vilket inte gjorts under ett antal år bakåt i tiden.  

En informationskampanj för sommaren har genomförts. Under våren skapades tre korta 

informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning på badplats, brandsäkerhet på 

campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats på förbundets Instagram-konto, med cirka 

1000 följare, samt genom att QR-koder har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser 

och grillplatser. QR-koden länkar genom skanning vidare till filmen på Youtube. Totala antalet visningar 

uppgår till 2 874 under juni-augusti, varav 875 visningar genom QR-kod - där tittaren alltså befunnit sig i 

den miljö som filmen riktar sig mot. Som kuriosa kan nämnas att det varje dag mellan 23/6 - 16/8 

skannats minst en QR-kod någonstans i vårt förbund.  

Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns 

placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet inleddes i början av året. Kontroller 

ifrån 284 bostadsbesök har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade 

brandvarnare (eller motsvarande) finns i fler än 93% av bostäderna samt att så allvarliga 

brandskyddsbrister bedömts förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i fyra fall.  

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 260 tkr (-254 tkr) trots att stora delar av den externa 

utbildningsverksamheten ställts in. Främsta anledningen till överskottet beror på ökade intäkter för 

tillsyner samt en personals tjänstledighet under september-december.  

  



Årsredovisning 2021 

42 

Nyckeltal 

 2017 2018 2019  2020 2021 

Antal utbildningstillfällen (st.) 120 124 82 172 52 

Antal utbildade i någon form av      
Brandutbildning (st.) 2 011 2 285 1 590 5893 987 

Genomförda tillsyner LSO/LBE 
(st.) 180 170 135 191 233 

Övriga förebyggande ärenden,       
Tillstånd, remisser, rådgivning 
etcetera (st.) 475 428 311 362 348 

Tillståndsärenden (st.) 62 31 56 56 65 

Brandutbildning skolelever (st.) 1 405 1 400 1 886 04 1 300 

 

Framtid 

Det digitala formatet har under pandemin tagit stora kliv framåt och även efter återgång till ett mer 

normalt läge förväntas en stor andel möten och utbildningar ske digitalt. Under hösten har den studio 

som varit under uppbyggnad i Kristinehamn av denna anledning färdigställts och tagits i bruk. I första 

hand kommer studion att användas för digitala brandutbildningar mot allmänheten.  Utbildningar via 

studion höjer upplevelsen för kursdeltagaren såväl som att arbetsmiljön för instruktören förbättras 

markant. Studion har också använts för interna utbildningar, främst mot RIB-stationer, och för att 

producera filmer för information och liknande helt i egen regi.  

En långsiktig ambition är att all skyddsavdelningens personal ska ha Förebyggande 2 eller motsvarande 

utbildning.  

 

  

 
2 63 inställda utbildningstillfällen 
3 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen. 
4 Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna, vilket brukar vara 1400–1800 elever 
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Larmcentral  

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral 

samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som 

utalarmeringcentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i 

första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket 

innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har. 

Årets verksamhet 

Den nya organisationen som trädde i kraft 11 januari har slagit väl ut och fungerar bra. De två tjänster 

som innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat på 30 arbetspass under året 

och de har även täckt upp ett flertal pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier har 

fungerat väldigt bra och larmcentralen har fått behålla tre av dem som timvikarier under hösten, och 

även till nästa sommar blir några kvar. En timvikarie har fått ett vikariat för ordinarie medarbetares 

tjänstledighet under 6 månader. 

Under året som gått har larmcentralen klarat sig bra från sjukskrivningar orsakade av Covid-19, förutom 

de sista månaderna på året då sjukskrivningarna ökade markant.  

Samtliga medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och 

Länsstyrelsen har förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal.  

372 nya tekniska larmkaraktärer har kopplats in under 2021 till LC från våra medlemskommuner.  

Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i 

ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Arbetet är nu klart men fortsätter med att 

kunna visa även egna dragna larm via Celabs system.  

Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra 

medlemskommuner. Det sista arbetet för färdigställande av tjänsten i Karlskoga påbörjades i slutet av 

året för att kunna starta tjänsten 1 feb 2022. 

Under året har våra Larmtekniker utfört 284 brandriskkontroller i samband med ordinarie hembesök för 

trygghetslarm. 93% av dessa hembesök hade brandvarnare. 

Larmcentralen förnyades i år med utbyte av befintlig skärmvägg, den så kallade Barcoväggen och 

smartboard, till två storbilds TV för bland annat karta och navigering, kamerabevakning med mera. 

Larmcentralen har köpt in nya trygghetslarm för 4/5G tekniken som ersätter 2G, och installationerna 

påbörjades i december. Utbyte kommer att ske löpande och vid samtliga nyinstallationer. 

Efter önskemål kan larmcentralen nu tillhandahålla GPS-larm som tillbehör till Socialförvaltningen/ 

hemtjänsten för dementa som försvinner från hemmet. Även mobila trygghetslarm med GPS-

positionering finns tillgängliga. 

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 133 tkr (646 tkr) vilket främst beror på minskad skuld för 

semesterlöner samt tillkommande tekniska larm. 

Resultatet för trygghetslam uppgick till 100,7 tkr (352 tkr) och har reglerats mot medlemskommunerna i 

samband med bokslutet.  
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Nyckeltal 

 2017 2018 2019  2020 2021 

Tekniska larmpunkter 5 056 5 292 5 463 6 202 6 394 

      

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 524 2 562 2 523 2 587 2 701 

varav:        

Kristinehamn 706 711 688 696 743 

Karlskoga 833 843 832 871 890 

Filipstad 320 355 344 379 374 

Hällefors 284 282 256 240 255 

Degerfors 264 258 266 278 308 

Storfors 117 113 124 123 131 

 

Framtid 

Larmcentralen kan efter uppstarten med Karlskoga kommun erbjuda möjligheten att tillhandahålla 

personlarm/överfallslarm åt övriga medlemskommuner som innefattar både programvara, mottagning 

och positionering.  

På grund av att 2G nätet kommer kopplas ned behöver en ny typ av trygghetslarm som stödjer 4G-

tekniken fortsättningsvis köpas in. Utbytena av dessa larm kommer att pågå fram till sommaren 2025. 

Larmcentralen kommer inleda samarbeten med medlemskommunerna avseende de nya lösningar som 

kommer inom E-hälsa och digital teknik för äldreomsorgen. 

Ett arbete har påbörjats när det gäller att bygga om och modernisera teknikstrukturen gällande 

utalarmering för räddningstjänsten. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-15 
Diarienummer 
KS/2022:162 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Årsredovisning BRT 2021 
Diarienummer: KS/2022:162 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Årsredovisning BRT 2021 
Årsredovisningen för Bergslagens räddningstjänst för år 2021 är klar och granskad av dess 
revisorer. 
 
Förbundet gör ett positivt resultat med 471 tkr. Verksamheten kostar ca 110 mnkr att driva 
och medlemskommunerna i förbundet finansierar ca 90 mnkr av dessa. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021 samt tillstyrker att förbundets årsredovisning 2021 godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
BRT - Årsredovisning BRT 2021 
BRT – Revisionsberättelse, redogörelse 2021 
BRT – Granskning av Årsredovisning 2021 
BRT – Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att bevilja direktionens ledamöter i Bergslagens räddningstjänst ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
Att godkänna Årsredovisning 2021 för Bergslagens räddningstjänst. 
 

Beslutet ska skickas till 
Bergslagens räddningstjänst 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
 









Produkttyp Delutbetalning Affärsreferens Externt ID Lånebelopp Lånebelopp
(Valuta)

Startdatum Slutdatum Låntagare Långivare Affärsdatu
m

Förlängningspolicy Räntetyp Räntesats Räntesats
(Ränteräkningsbas)

Marginal Index Ränteräkningsbas Frekvens och
justering

Betaldatum -
Justering

Amorteringsmetod Första
Amortering

sdatum

Kapitaliserade Räntor Kalendrar

Lån Nej KI_114766 KI_114766 18 000 000,00 SEK 2019-09-06 2023-02-22 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2019-08-16 Förlängd oändligt med index SEKSWAP5Y + 0,250000 %Fast -0,0700% 30/360 US 30/360 US Anpassad Anpassad Egendefinierad 2019-09-06 Nej Stockholm
Lån Nej KI_120328 KI_120328 9 600 000,00 SEK 2020-02-17 2024-10-02 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2020-01-27 Förlängd oändligt med index SEKSWAP5Y + 0,250000 %Fast 0,4700% 30/360 US 30/360 US Anpassad Anpassad Egendefinierad 2020-02-17 Nej Stockholm
Lån Nej KI_129443 KI_129443 18 175 000,00 SEK 2020-12-01 2023-11-13 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2020-10-19 Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,250000 %Rörlig 0,1900% STIBOR3M Actual/360 Anpassad Anpassad Egendefinierad 2020-12-01 Nej Stockholm
Tillsvidarelån KI_143596 KI_143596 3 300 000,00 SEK 2022-03-11 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2021-12-13 Rörlig 0,0500% STIBOR3M Actual/360 Anpassad Anpassad Egendefinierad Nej Stockholm
Lån Nej KI_145547 KI_145547 12 200 000,00 SEK 2022-05-09 2025-04-22 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2022-04-22 Förlängd oändligt med index SEKSWAP5Y + 0,250000 %Fast 2,0570% 30/360 US 30/360 US Anpassad Anpassad Egendefinierad 2022-05-09 Nej Stockholm
Tillsvidarelån KI_43826 KI_43826 28 732 735,00 SEK 2010-09-06 STORFORS KOMMUN Kommuninvest 2010-06-21 Rörlig 0,0500% STIBOR3M Actual/360 Anpassad Anpassad Egendefinierad Nej Stockholm

Total skuld 90 007 735,00

Amortering -10 000 000,00
Skuld efter amortering 80 007 735,00

Rörligt i dag 50 207 735,00
Amortering på rörliga lån

-3 300 000,00
-6 700 000,00

Rörligt efer amortering 40 207 735,00



Namn Värde
Namn på systemet KI Finans
Användare Annette Olsson (annette.olsson@storfors.se)
Organisation STORFORS KOMMUN
Namn Exportera
Tidsstämpel 2022-07-14 9:26
Filter använt STORFORS KOMMUNs portfölj



Utveckling av likvida medel

Datum tkr
2016-12-31 740              
2017-12-31 15 516         
2018-12-31 28 303         
2019-12-31 3 817           
2020-12-31 18 381         
2021-12-31 30 687         
2022-06-30 38 792         
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Kommunfullmäktige 

Kf § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Lammantrådesdenum 

1-9-9-2-05-1-8 
- • 4 

Dnr 92.Ks0041 	 040 

STORFORS KOMMUN 

Utdrogsbestyrkande 

Föreskrifter för medelsförvaltning i Storfors kommun  

Komrev AB har utarbetat ert förslag till föreskrifter . för medelsförvaltning i 
Storfors kommun. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 1992-02-17 § 24. 
Under sammanträdet fördes diskussion om vem som ska få teckna bl a 
leasingavtal. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

- Antaga presenterat förslag från Komrev AB om föreskrifter för medels-
förvaltning i Storfors kommun. 

- Uppdra till ekonomichefen lämna en ekonomisk rapport fyra gånger per 
år till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

- Uppdra till respektive nämnd/styrelse inkomma till drätselkontoret med 
förteckning över vilka leasingavtal man tecknat. 

- Vid eventuellt tecknande av nya leasingavtal skall respektive nämnd/ 
styrelse lämna förslag till ekonomichefen vilken lämnar förslag till 
beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens protokoll 1992-04-28 § 24. 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Antaga presenterat förslag från Kornrev AB om föreskrifter för medels-
förvaltning 1 Storfors kommun. 

2. Uppdra till ekonomichefen lämna en ekonomisk rapport fyra gånger per år 

till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3. Uppdra till respektive nämnd/styrelse inkomma till drätselkontoret med 
förteckning över vilka leasingavtal man tecknat. 

4. Vid eventuellt tecknade av nya leasingavtal skall respektive nämnd/ 

styrelse lämna förslag till ekonomichefen vilken lämnar förslag till beslut 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

ISgadå 
Resp nämnd/styrelse 
Laila Jansson 
Komrev 

Justerandes sign 

44 7 	 i 	I; or 
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FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNING I STORFORS KOMMUN 

1 Allmänna riktlinjer  

Som övergripande princip gäller att kommunen enligt 
kommunallagen skall förvalta sina medel på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggan- 
de säkerhet kan tillgodoses. 

För Storfors kommun anger dessa föreskrifter de ramar 
inom vilka kommunens medelsförvaltning skall verka. 

Kommunens mål är att genom en effektiv och affärsmäs-
sig finansförvaltning eftersträva bästa möjliga 
räntenetto med beaktande av finansiella risker i 
verksamheten och att betryggande säkerhet tillgodo- 
ses i hanteringen. 

Kommunens risktagande skall totalt sett och i enskilda 
affärer präglas av försiktighet i syfte att undvika 
finansiella förluster. 

Föreskrifterna omfattar kommunens egna medel och de 
förvaltade fondernas medel. De förvaltade medlen 
inom de ramar som de särskilda fondföreskrifterna 
medger. 

Storfors kommun skall i sin penninghantering inte 
bedriva spekulativ verksamhet. Så skall till exempel 
upplåning inte göras i syfte att nå räntevinster 
vid placering av de upplånade pengarna. Upplåning 
för investeringsändamål inom ramen för fullmäktiges 
beslut i samband med budget, kan dock göras före 
investeringen, om kreditmarknadsläget är gynnsamt 
för en sådan upplåning. 



2 Finansiering och skuldförvaltning  

Kommunens lånefinansiering sker genom kort- och 
långfristig upplåning inom ramen för fullmäkti-
ges lånebeslut. Dessutom äger kommunstyrelsen att 
företa kortfristig upplåning, eller avtala löpande 
kreditlöfte, för att upprätthålla en god betalnings-

förmåga vid likviditetssvackor. 

Uppdelning mellan kort- och långfristig upplåning 
sker i kommunens balansräkning efter de redovis-
ningsprinciper sam anges i kommunens redovisningsreg- 

lemente. 

Lånestocken sammansätts med beaktande av kostnader 
och riskspridning. Upptagande av lån och räntebind-
ningstider anpassas också tidsmässigt till kommunens 
behov respektive till bedömningar av räntenivåer och 
ränteutveckling. 

Ekonomichefen har att kontinuerligt initiera och/el-
ler vidtaga åtgärder för att kommunen skall erhålla 
en lånestock med varierande räntebindningstider i 
syfte att sprida ränterisker. Minst 25 % av den 
totala lånevolymen bör ha en räntebindningstid läng- 
re än ett år. 

Pinans ieringsformer 

, Finansiering får ske i form av 

* Lån i svensk valuta hos: 

Svenska staten , 

Svensk bank eller banks helägda finansbolag 

Svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter 

Svenska kommuner och landsting 

Bostadsfinansieringsbolag, statligt eller bankägt 

* Lån i utländsk valuta 

* Leasing 

2 	 
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Kommentarer 

Eventuellt andra finansieringsformer än de här angiv-
na skall godkännas av kommunfullmäktige. 

Leasing skall jämställas 
leasing skall föregås av 
former för finansiering. 
av kommunstyrelsen eller 
teckningsrätten till. 

med upplåning. Beslut om 
prövning gentemot andra 
Leasingavtal skall tecknas 
den kommunstyrelsen uppdrar 

Utlandslänen får inte, utan kommunfullmäktiges särskilda 
beslut, vid varje tillfälle överstiga 30 % av 
kommunens långfristiga låneskuld. Ett terminssäkrat 
utlandslån skall betraktas som svenskt lån i detta 
avseende. 

Utlandslån skall i första hand tas upp som korglån i 
ECU eller minst två enskilda valutor. 

Ekonomichefen skall under utlandslånens löptid nog- 
grant följa kurs- och ränteutveckling. Val av ränte-
perioder skall övervägas i förhållande till trolig 
ränteutveckling. Vid befarade valutarisker av bety-
delse skall lån kurssäkras eller ändring göras i 
valutasammansättningen. 
(Se vidare avsnitt 4 Riskhantering.) 

Upplåning skall ske på affärsmässiga grunder genom 
anbudsinfordran från minst tre långivare. 

3 Likviditetsförvaltnin4  

Kommunen skall upprätthålla en god betalningsförmåga. 
Det sker genom egen likviditet, tillgång till korta 
krediter och/eller avtalade kreditlöften. 

Likviditetsplanering bör utgöra ett hjälpmedel för 
bättre betalningsberedskap och placering. 

Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar för likviditets-

planering, om styrelsen så finner erforderligt. 

Betalningsströmmar 

Huvudprincipen skall vara att kommunen får in sina 
utestående fordringar så snabbt som möjligt och att 
utbetalningar görs på förfallodagen. 
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Kommunen bör eftersträva att inbetalningar till 
kommunen sker så nära__som_ möjligt L. anslutning 
till en tjänsts utförande. 

Leverantörsfakturor och övriga utbetalningar bör 
handläggas så snabbt som mäjligt, så att registre-
ring kan ske i ekonomisystemet och ge möjlighet till 
momsavlyft. 

Betalningsvillkor för leverantörsfakturor bör avta-
las 'till att vara 30 dagar räknat från fakturans 
ankomstdag. 

övrigt utfärdar kommunstyrelsen rutiner för betal-
ningsströmmar Och anvisningar för saldohantering 
i den omfattning styrelsen finner behövligt. 

Placering på kort och lång sikt 

Löptiden för placerade medel skall avvägas mot kommu-
nens behov - kortfristiga lånemöjligheter och 
möjligheten att snabbt avveckla gjorda placeringar 
samt bedömning av räntenivåns utveckling. 

Placeringsformer 

Medelsplacering får ske i form av: 

- Inlåning i svensk bank eller motsvarande kreditinsti-

tut. 

- Köp av kort- och långfristiga räntebärande värdepap-. 
per utgivna av 

* svenska staten 

* av svenska staten helägt bolag med dotterbolag 

* svenska banker 

* av svenska banker helägt dotterbolag/finansie-

ringsbolag 

* bostadsfinansieringsinstitut eller motsvarande 

* kommuner och landsting 

- Likviditetsförvaltningsavtal med bank 

- Depå hos bank av ovannämnda värdepapper. 

Placeringar på annat sätt än de ovannämnda beslutas 
av kommunfullmäktige. 
(Se vidare avsnitt 4 Riskhantering). 

Vid likviditetsförvaltningsavtal skall avtalet vara 
så utformat att kommunen inte utsätts för kredit 
eller valutarisk. 



4 Riskhanterincr 

Finansverksamheten skall bedrivas med beaktande av 
de finansiella risker som är förknippade med ett 
aktivt agerande på penningmarknaden. 

Räntekänslighet skall prövas i syfte att begrän-
sa ränterisker. 

Vid upplåning 1 utländsk valuta kan ekonomichefen 
teckna avtal om terminer eller optioner. Dock enbart 
i syfte att minska riskerna, d v s för att säkra 
valutan mot den svenska kronan. 

Term,inskontrakt får enbart avtalas för köp av valu-
ta. 

Endast valutaoption typ "köp av köpoption" får 
användas. 

Ovannämnda instrument får inte i något fall användas 
isolerat i spekulativt syfte (utan underliggande 
likvid/kredit). Syftet med varje affär skall vara 
att om möjligt skydda ett lån eller en placering mot 
en ogynnsam ränte- och/eller kursutveckling. 
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5 Finansverksamhetens organisation 

Beslut - redovisning 

Handläggning av läne- och placeringsbeslut skall 
vara så ordnad att intern kontroll upprätthålls. 

För att öka säkerheten i.affärstransaktioner med 
affärsmotpart skall det finnas en uppdelning 
mellan den som gör en affär och den som kontrolle-
rar/bokför transaktionen enligt följande 

KASSAENHET 
avstämning 
bokför 

— Nota— !MOTPART' — Affär 

(bank) 
[ 

1 	 avräkningsnota 
avier o d 

1 	EKONOMICHEF 1 

Banker och andra affärsmotparter, som kommunen gör 
finansiella affärer med, skall informeras om 

- vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens 
namn 

- vilka befogenheter dessa har samt 
- att avräkningsnotor och avier skall adresseras 

direkt till kommunens kassaenhet. 

Rapportering 

Utöver vad sam sägs i dessa föreskrifter skall av 
delegeringsbeslut/fhrteckning eller andra beslut 
framgå vilka som är behöriga att utföra finansiella 
transaktioner i kommunens namn. 

Ekonomichefen svarar för att finansiell rapporte-
ring/information sker till kommunstyrelsen minst 
fyra gånger am året eller så ofta verksamhetens 
=fattning anses kräva det. 

De finansiella rapporterna skall innehålla uppgifter 
om gjorda placeringar och upptagna lån samt place-
rings- och låneportföljens sammansättning och i 
övrigt de uppgifter som bedöms ha intresse och 
betydelse ur rikkhanteringssynpunk. 

6 Övrigt  

Dessa riktlinjer kan komma att omfattas även av 
kommunens företag, om kommunfullmäktige beslutar att 
"koncernens" finansförvaltning skall samordnas. 

Ändringar i dessa föreskrifter skall beslutas av 
kommunfullmäktige. Närmare anvisningar kan utfärdas 
av kommunstyrelsen. 

* * * 



KOMIREV AB 
Lennart Adelgr en 

FÖRKLARINGAR TILL VISSA BEGREPP I 

FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING I KOMMUNER 

Finansiella riker  

Ränterisk 
Kreditrisk 
Valutarisk 
Likviditetsrisk 

Administrativ risk  

Hanteringsrisk 

Ränterisk (och kursrisk) 

Ränterisk är risken att oväntade förändringar i 
det allmänna ränteläget leder till ett försämrat 
räntenetto. Ränterisken beror främst på löp- och 
räntebindningstider. 

Vid placering i värdepapper hänger ränterisk och 
kursrisk samman. Ränterisk löper den som placerar 
med rörlig ränta och kursrisk den som placerar i 
fast farräntat papper, eftersom kursen på det fast 
förräntade papperet kommer att följa med en föränd- 
rad räntenivå. 

- ju större en räntehöjning är, desto mer minskar 
värdet av en fast förräntad värdepappersplacering, 

- ju längre löptid en fastförräntad placering har, 
desto mer minskar värdet av den vid en räntehöj- 

ning. 

Genom att systematiskt följa ränteläget och anpas-
sa läne- och placeringsportföljens sammansättning 
kan man begränsa ränterisken. Genom vissa typer av 
termins-  och optionsavtal kan också lån och place-
ringar skyddas mot en ogynnsam ränteutveckling (se 
ränteswapar, terminer och optioner). 

Kreditrisk 

Med kreditrisk avses risken att en låntagare inte 
kan fullgöra sina förpliktelser mot kreditgivaren, 
alltså inte kunna betala tillbaka lånade pengar 
och ränta på lånets förfallodag. 

När kommunen placerar pengar har kommunen rollen 
som kreditgivare. 

Kreditrisken relaterar alltså till låntagarens 
kreditvärdighet, varför en bedömning krävs över 
dennes förmåga att fullfölja sina åtaganden då 
placeringen förfaller. 



Rating 

Flertalet  stora emittenter (utställare av värdepap-
per) bedöms ur kreditrisksynpunkt av specUlla 
ratinginstitut. Denna bedömning kallas "rating". 

En rating är en total bedömning av sannolikheten 
av en kreditriskvärderad skuld kommer att återbeta-
las inom en viss utsatt tid. 

Ratingen är graderad från klasserna Kl- K4. Kl är 
högst = bästa kreditvärdighet. 

*(Nordisk Rating Ab är ett oberoende kreditvärde-
ringsinstitut med syfte att bistå penningmarknaden 
med objektiv information om emittenters kreditvär-
dighet. Ratingen fastställs efter ingående analys 
av en kommitte bestående av representatnter från 
Handelshögskolan i Stockholm och Standard & Poor's 
internationella avdelning.) 

valutarisk (växelkurgrisk) 

Lån i utländsk valuta är förbundna med valutarisk, 
d v s risk för att lånevalutan kursmässigt utveck-
las ofördelaktigt mot den svenska kronan. 

Valutalån kan kurssäkras. Kostnaden för en kurssäk-
ring ställs i relation till risken och läggs in i 
priset för pengarna, (se terminer och optioner). 
Valutarisken hanteras också genom lån i flera 
valutor - korglån. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrik är risken för att det inte går 
eller är svårt att avyttra ett värdepapper på 
andrahandsmarknaden vid önskad tidpunkt. 

Om det finns en väl fungerande andrahandsmarknad 
för de papper man köper blir likviditetsrisken 
liten. 

Ranteringsrisk 

Hanteringen av de finansiella riskerna och de 
finansiella transaktionerna fordrar kompetens hos hand-
läggare och administrativa hjälpmedel. 

Administrativa risker är förknippad med finans

valtningen. Handläggningsrutiner för att skydda 
mot misstag och felaktigheter bör utformas och 
följas. 

Policy - föreskrifter, organisation och ansvarsför-
delning, redovisning och hanteringskontroller skall 
hjälpa till att minska de administrativa riskerna. 
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Rutiner för att skydda sig mot misstag och felak- 
tigheter bör beakta både den egna organisationen 
och  affärsmotparternas  uppgifter. 

Den löpande verksamheten ska delas upp så att 
affärstransaktioner skiljs från bokföring av tran- 
saktioner. 

Några finansiella instrument  

Terminer och optioner 

För att minska riskerna i den finansiella verk-
samheten finns olika instrument på maknaden, vilka 
kan använads som försäkringsinstrument. Två sådana 
är terminer och optioner. Affärer med terminer och 
optioner sker bl a i räntor och valutor. 

Terminer 
Terminskontrakt är ett avtal om en framtida betal-
ning till viss ränta eller kurs, (kostar en 
avgift). 

Optioner (här endast köpoption) 
En köpt option ger möjlighet, men inte skyldighet, 
till en framtida betalning till viss ränta eller 
kurs, (kostar en premie). 

Valutaterminer och valutaoptioner 

Den stora skillnaden mellan optioner och terminer 
är att köparen av en option erhåller en rättiahet  
att köpa eller sälja en valuta. Terminskontrakt 
innebär en skyldighet  att genomföra avtalad valu-
taaffär. Vid en terminsaffär kan man alltså inte 
ta tillvara en en gynnsam kursutveckling på samma 
sätt som när valutaoptioner används. 

För att minska risker i valutaaffärer (utlandsupp-
låning) kan valutaterminer och valutaoptioner 
komna till användning. 

Valutaterminer 

Terminskontrakt tecknar man när man har en klar 
uppfattning om att valutakursen kommer att stiga 
och därigenom orsaka stora kursförluster eller med 
andra ord om kursen förväntas röra sig till kommu- 
nens nackdel. 

Med terminsaffär i valuta menas ett kontrakt om 
att man vid en viss framtida tidpunkt, exempelvis 
(och vanligen) när utlandslånet skall betalas 
igen, skall köpa valuta till en bestämd kurs. 



Enligt kommunens riktlinjer för medelsförvaltning 
får terminskontrakt enbart avtalas för köp av 
valuta. D v s att kommunen får förbinda sig att 

Ickma en-vis-s-mä-ngd valuta7-til1 ett 	L-förväg 	 
bestämt pris, för leverans och betalning vid en 
bestämd tidpunkt i framtiden. Priset uttrycks som 
en växelkurs och fastställs när man ingår termins- 
kontraktet. 

Valutaoptioner - köp av köpoption 

Optionsaffärer gör man när läget är mer osäkert än 
vad det är vid en terminsaffär, men om kursen 
förväntas röra sig till kommunens fördel används 
option. 

Att köpa en köpoption ger optionsinnehavaren (här 
kommunen) rätten men ej skyldigheten att köpa 
valuta till en bestämd kurs vid en viss bestämd 
dag i framtiden. 

Om valutakursen avista vid lånebetalningstillfäl-
let är högre än vad optionen ger rätt till, använ-
der man sig av sin rättighet och köper valutan 
till överenskommen kurs. Om avistakursen vid detta 
tillfälle däremot är lägre än vad optionen ger 
möjlighetet att köpa till, använder man inte optio-
nen utan valutan köpes till avistakurs. Premien 
för optionen blir en kostnad oavsett om man använ-
der sig av optionsrätten eller ej. 

Enligt kommunens föreskrifter är det endast denna 
variant av valutaoptioner som får användas "köp av 
köpoption", d v s kommunen köper rätten men inte sky 
heten att köpa ,viss mängd valuta till förutbestämd 
växelkurs på bestämd dag i framtiden. 

Terminshandel avseende räntor 

På samma sätt som vad avser valutor kan man genom 
ett terminskontrakt skydda sig mot en förmodad 
prisförändring vad avser räntan, exempel: 

Man vet att man kommer att få placerbara 
pengar om tre månader och att dessa kommer att 
kunna placeras under sex månader. 

I stället för att bara avvakta och se vad 
räntan kommer att vara om tre månader, kan 
dagens räntenivå avtalas (låsas in), genom att 
man köper ett terminskontrakt för leverans av 
t ex en statsskuldväxel om tre månader med sex 
månaders löptid. 

(Av föreskrifterna för medelsförvaltningen framgår 
att sådan här terminshandel ska användas endast i 
syfte att skydda sig mot en förväntad negativ 
prisförändring och endast då terminskontraktet är 
direkt kopplat till den underliggande faktiska 
likviditeten, som i exemplet.) 
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Ränteoptioner 

Ränteoptioner kan utnyttjas för att skydda kommu- 
nen mot en ur placeringssynpunkt negativ ränteut- 
veckling. 

En ränteoption ger innehavaren/köparen rätten, men 
inte skyldigheten att på en i förväg bestämd dag 
- lösendagen - utnyttja optionens 

En option begränsar alltså innehavarens risk till 
erlagd premie = vad innehavaren betalt för optio-
nens 

( På samma sätt som vad gäller terminskontrakt skall 
optioner endast användas då de är direkt kopplade 
till en underliggande likvid.) 

Swapar 

Räntaswapar (räntebytesavtal) 

Ränteswapar används för att hantera långfristiga 
ränterisker. 

En ränteswap är en finansiell transaktion mellan 
två parter - oftast med en bank som mellanhand - 
som innebär att de byter räntebetalningsströmmar 
med varandra under en på förhand bestämd period. 

I en ränteswap har den ena ränteströmmen fast 
ränta och den andra rörlig ränta. Även andra typer 
av ränteswapar kan förekomma, exempelvis i form av 
byte av ränteströmmar med rörlig ränta med olika 
räntebas 

Vanligaste anledningen till att ingå ett swapav-
tal är att man vill förändra en räntas bindnings-
tid. Kommunens kan t ex utnyttja skillnaden mellan 
korta och långa räntor så att kommunen • ingår ett 
räntebytesavtal med en bank där kommunen erhåller 
fast ränta från banken och betalar rörlig ränta (ex 
3 månaders statsskuldväxelränta). På så sätt kan 
kommunen indirekt förvandla en fastförräntad upplå-
ning till rörlig ränta. Omvänt kan kommunen genom 
ett swapavtal byta rörlig ränta mot fast. 

Valutaswap 

På motsvarande sätt som det finns ränteswapar 
finns det valutaswapar = man byter valutapositio-
ner med motparten. 

"En 'swap' är ett amerikanskt uttryck som på 
penningmarknaden helt enkelt innebär att man 
säljer ett värdepapper och samtidigt köper ett 
annat. --- På valutamarknaden har 'swap' ytter-
ligare en annan betydelse, nämligen att köpa en 
valuta idag och samtidigt sälja den på termin." , 
(Anders Kvist m fl Penningmarknaden). * * * 
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Process vid inlösen
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• Initiering, (Kund eller KPA) 

• Affärsförslag tas fram (KPA) 

• Presentation affärsförslag (KPA med Kund) illustration 
av inlösen  

• Kund tar upp affärsförslag internt hos KS 

• Eventuell upphandling 

• Vid beslut tas offert samt eventuellt avtal fram 

• Kund accepterar offert och avtal

• Faktura skickas ut och skuld löses in
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-15 
Diarienummer 
KS/2022:159 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Hantering av överlikviditet Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2022:159 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Hantering av överlikviditet 
Efter att likviditeten påverkades negativt efter 2019 års negativa resultat, har vi haft en stadig 
tillväxt av likviditeten. Per den 30 juni 2022 uppgår likvida medel till 38 mnkr. 
 
I kommunfullmäktiges finansiella mål står att likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 
mnkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras före överskott, om investeringarna kan 
finansieras med likvida medel. 
 
Nivå av likviditet 
Lägsta nivå på 8 mnkr kan tyckas lågt eftersom endast månadens utbetalning av löner uppgår 
till nästan 9 mnkr och en större säkerhetsmarginal för kommunens utbetalningar är lämpligt. 
SKR har också gått ut med information om att svårare tider väntas för Sveriges kommuner 
från 2023 och framåt på grund av inflation, som dels påverkar inköp och dels påverkar 
pensionskostnaderna, ökade räntekostnader och ökade kostnader för pensioner på grund av 
nytt pensionsavtal. Man spår att Sveriges kommuner inte kommer att göra överskott för 2023. 
Detta medför ett likviditetsbehov så att inte 2019-2020 års situation återkommer. 
Ett rimligt belopp att hantera som överlikviditet är därför i dagsläget 10 mnkr. 
 
Alternativ för hantering av överlikviditet 
Det finns tre aktuella alternativ för att hantera kommunens överlikviditet. Det första är att låta 
pengarna ligga kvar på banken, det andra att lösa in pensionsskuld och det tredje är att 
amortera lån hos Kommuninvest. Nedan kommer presentation av för- och nackdelar med de 
olika alternativen. 
 
Låta pengarna ligga kvar på banken 
Fördelen med detta är att pengarna är lättillgängliga.  
Nackdelarna är att räntan på bankkontot är lågt, för närvarande (2022-07-15) 0,616 % och 
kommunen missar den kostnadsminskning som skulle bli effekten vid de andra två 
alternativen. 
 
Lösa in pensionsskuld 
Fördelar är för det första att det är enligt kommunfullmäktiges finansiella mål för hantering av 
likviditetsöverskott, för det andra är att det ger en stor utväxling på minskningen av kostnader 
drygt 400 tkr per år under ett flertal efter inlösen. 
Nackdelar är att de 10 mnkr låses och går inte att få lös om behov skulle uppstå. Nackdel är 
också att ränterisk och inflationsrisk står kvar hos kommunen vilket ger en i dag inte känd 
kostnad. Ytterligare en nackdel är att inlösen tillsammans med löneskatt drabbar resultatet det 
året inlösen görs och det behöver också åtföljas av ett beslut att inte återställa det negativa 
resultat som uppstår på grund av detta. 
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Om pensionsskuld löses in påverkas soliditet exklusive pensionsskuld negativt med den 
kostnad det medför att lösa in skulden. Soliditet inklusive pensionsskuld påverkas endast i 
mindre omfattning eftersom det blir en minskning av skulden men att det flyttas till 
ackumulerat resultat i stället. 
 
Amortering av lån hos Kommuninvest 
Fördelar är att det ger en minskning av de framtida räntekostnaderna, det är också en stor 
fördel att det frigör låneutrymme för kommande lånebehov. 
Nackdel är att det troligen inte ger lika stort genomslag kostnadsmässigt som alternativet att 
betala av på pensionsskulden. 
 
Räntorna på kommunens rörliga lån beräknas med bas av STIBOR3M med tillägg mellan 
0,05 % och 0,19 %. I skrivande stund är Riksbankens styrränta 0,75 % och STIBOR3M på ca 
1 %. Stor osäkerhet råder om hur hög räntan kommer att vara framöver. 
 
Framtida investeringsplaner 
Storfors kommun har större investeringsplaner i nära framtid, till exempel byggnation av ny 
skola, därför är det lämpligt att göra en amortering i stället för att betala av på 
pensionsskulden.  
 
Lämpliga lån att amortera 
Storfors kommun har Föreskrifter för medelsförvaltning i Storfors kommun från 1992 som 
bland annat är tänkt att reglera hur lån ska fördelas vad gäller löptider och risker. Vad gäller 
risker ska enskilda affärer präglas av försiktighet. Minst 25 % av den totala lånevolymen bör 
ha en räntebindningstid längre än ett år. 
Kommunens skuldportfölj uppgår till lite drygt 90 mnkr och en amortering skulle minska 
beloppet till lite drygt 80 mnkr. I dag ligger drygt 50 mnkr som rörligt vilket följaktligen är 
för hög andel av lånen enligt kommunens föreskrifter för medelsförvaltning. En amortering av 
lån bör då göras på de lån som har rörlig ränta. 

Beslutsunderlag 
Föreskrifter för medelsförvaltning 
Information om likvida medel 
Information om skulder och ränteutveckling 
Information om inlösen av pensionsskuld 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige: 
Att amortera 10 miljoner kronor av kommunens rörliga lån hos Kommuninvest. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson 
Johan Rosqvist 
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Finansdepartementet 
Fi.remissvar@regeringskansliet.se 
Diarienummer Fi2022/01954 

 

Remissvar på Promemoria Justering i 
kostnadsutjämningen för inkomstuppgifter från andra 
länder 
Storfors kommun är utsedd som remissinstans i Promemorian Justering i 
kostnadsutjämningen för inkomstuppgifter från andra länder. 
 
I promemorian konstateras inledningsvis att Statistiska centralbyrån har kompletterat 
inkomststatistiken med pensions- och löneinkomst från Danmark, Finland, Island och Norge. 
Detta har framför allt en påverkan på den gränsregionala statistiken, där arbetsinkomster från 
de nordiska länderna utom Sverige utgör en viktig del av människors försörjning. 
Förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning utgår dock från att dessa 
inkomstuppgifter saknas och att det därför ska göras en justering när standardkostnaden 
beräknas för respektive kommun i delmodellen för individ- och familjeomsorg. Det medför 
att det finns ett behov av att ändra förordningen för att undvika att kostnadsutjämningen 
ändras på grund av yttre faktorer på ett sätt som inte varit avsett.  
Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Författningsförslag 
Förslaget på ändring i bilagan till förordning om kommunalekonomisk utjämning (2004:881) 
är av mindre omfattning och omfattar endast inkomster från andra länder. 

Förändrad inkomststatistik medför behov av justering i kostnadsutjämningen 
En justering av beräkningen av delmodellen för individ- och familjeomsorg behövs för att inte 
kommuner med gränspendling ska underkompenseras. SCB har förändrat sitt statistikunderlag 
till att omfatta även inkomster från övriga nordiska länder, att ta bort dessa inkomster ur 
beräkningen återställer tidigare förfaringssätt i beräkningen.  
För att ha en korrekt beräkning skulle de verkliga inkomsterna från övriga nordiska länder 
behöva användas, men tills en större förändring av den kommunalekonomiska utjämningen 
setts över finns nu förslaget på en mindre förändring av tidigare beräkningssätt för att få 
tillbaka samma bas för beräkning som använts under de senaste året. 
Förslaget ger inga nya för- och nackdelar för kommunerna som omfattas. 

Ikraftträdande 
Det är praktiskt att ha ett ikraftträdande vid ett årsskifte, förslaget skulle träda i kraft per 1 
januari 2023. 

Konsekvenser 
Konsekvenser med justeringen skulle, enligt promemorian, bli försumbara för samtliga parter. 
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Sammanfattning 
Storfors kommun instämmer i att det finns ett behov av att justera beräkningen i delmodellen 
för individ- och familjeomsorg i kostnadsutjämningen avseende inkomstuppgifter för andra 
länder.  
Storfors kommun instämmer också i att justeringen i beräkningen ska ske enligt lagt förslag. 

 
 
 
Annette Olsson 
Ekonomichef 



Remiss 

2022-06-20 
Fi2022/01954 

Finansdepartementet 
Kommunenheten 
Lisa Ståhlberg 
Tel. 08-405 43 94 

Telefonväxel: 08-405 10 00 

Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Promemorian Justering i kostnadsutjämningen för 

inkomstuppgifter från andra länder 

Remissinstanser 

1 Arvika kommun 

2 Bengtsfors kommun 

3 Bjuvs kommun 

4 Bodens kommun 

5 Burlövs kommun 

6 Dals-Eds kommun 

7 Essunga kommun 

8 Forshaga kommun 

9 Grums kommun 

10 Göteborgs kommun 

11 Haparanda kommun 

12 Helsingborgs kommun 

13 Huddinge kommun 

14 Härjedalens kommun 

15 Kiruna kommun 

16 Kommittén En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning 

(Fi2022:03) 

17 Landskrona kommun 

18 Ljusnarsbergs kommun 
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19 Malmö kommun 

20 Malung-Sälens kommun 

21 Region Dalarna 

22 Region Norrbotten 

23 Region Skåne 

24 Region Värmland 

25 Sorsele kommun 

26 Statistiska centralbyrån 

27 Storfors kommun 

28 Strömsunds kommun 

29 Sunne kommun 

30 Svedala kommun 

31 Sveriges Kommuner och Regioner 

32 Trelleborgs kommun 

33 Vilhelmina kommun 

34 Västra Götalandsregionen 

35 Åre kommun 

36 Årjängs kommun 

37 Älvdalens kommun 

38 Övertorneå kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 

oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.ofa.k@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01954 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Håkan Erikson 

Kansliråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian konstateras inledningsvis att Statistiska centralbyrån har 

kompletterat inkomststatistiken med pensions- och löneinkomst från 

Danmark, Finland, Island och Norge. Detta har framför allt en påverkan 

på den gränsregionala statistiken, där arbetsinkomster från de nordiska 

länderna utom Sverige utgör en viktig del av människors försörjning. 

Förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning utgår dock 

från att dessa inkomstuppgifter saknas och att det därför ska göras en 

justering när standardkostnaden beräknas för respektive kommun i 

delmodellen för individ- och familjeomsorg. Det medför att det finns ett 

behov av att ändra förordningen för att undvika att kostnadsutjämningen 

ändras på grund av yttre faktorer på ett sätt som inte varit avsett. 

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
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1 Författningsförslag 

Förslag till förordning om ändring i förordningen om 

kommunalekonomisk utjämning (2004:881) 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen om 

kommunalekonomisk utjämning (2004:881) ska ha följande lydelse. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.   
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 Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för 

kostnadsutjämningen 

 

Individ- och familjeomsorg 

Beräkningen av det modellberäknade värdet 

Det modellberäknade värdet för individ- och familjeomsorg beräknas 

genom att summera 

1. 488,71, 

2. 11 523,54 multiplicerat med andelen barn och ungdomar i kommunen 

i åldersgruppen 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard 

justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd, 

3. 26 610,39 multiplicerat med andelen lågutbildade personer födda i 

Sverige i åldern 20–40 år i kommunen, 

4. 2,60 multiplicerat med roten ur tätortsbefolkningen i kommunen, 

5. 2 797,15 multiplicerat med andelen av befolkningen i kommunen 

boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975, 

6. 17,29 multiplicerat med ohälsotalet i kommunen, 

7. – 495,53 multiplicerat med en variabel för justering av en 

inkomsteffekt av gränspendling i kommunen. 

Med låg inkomststandard avses den definition som används av 

Statistiska centralbyrån, där hushållets disponibla inkomst sätts i relation 

till hushållets baskonsumtion. Uppgiften avser tre år före utjämningsåret. 

Med andel lågutbildade personer avses personer som har grundskola 

som högsta avslutade utbildningsnivå. 

Med ohälsotal avses genomsnittligt antal dagar med sjukpenning eller 

sjukersättning i åldersgruppen 16–64 år i kommunen. Uppgifter om 

ohälsotal hämtas från Försäkringskassan. 

Variabeln roten ur tätortsbefolkningen i kommunen avser år 2015 och 

uppdateras vart femte år. 

Variabeln för justering av en inkomsteffekt av gränspendling definieras 

som produkten av andelen av befolkningen i åldern 16–74 som 

gränspendlar till Norge eller Danmark multiplicerad med andelen barn och 

ungdomar i åldern 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard. 

Uppgifterna som avser andelen i befolkningen som gränspendlar till 

Danmark är från 2015 och motsvarande uppgifter avseende Norge är från 

2014 och dessa uppgifter uppdateras inte. 

Beräkning av korrigeringsfaktorn 

Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade 

värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för 

individ- och familjeomsorg enligt följande. Det modellberäknade värdet 

multipliceras med befolkningen i kommunen, därefter summeras produk-
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terna för samtliga kommuner. Summan divideras därefter med 

befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den 

genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg 

divideras därefter med denna kvot. 

Lönekostnadsandel individ- och familjeomsorg 

Lönekostnadsandelen i individ- och familjeomsorg är 0,578. 
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 Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för 

kostnadsutjämningen 

 

Individ- och familjeomsorg 

Beräkning av det modellberäknade värdet 

Det modellberäknade värdet för individ- och familjeomsorg beräknas 

genom att summera 

1. 488,71, 

2. 11 523,54 multiplicerat med andelen barn och ungdomar i kommunen 

i åldersgruppen 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard 

justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd, 

3. 26 610,39 multiplicerat med andelen lågutbildade personer födda i 

Sverige i åldern 20–40 år i kommunen, 

4. 2,60 multiplicerat med roten ur tätortsbefolkningen i kommunen, 

5. 2 797,15 multiplicerat med andelen av befolkningen i kommunen 

boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975,  

6. 17,29 multiplicerat med ohälsotalet i kommunen, och 

7. −495,53 multiplicerat med en variabel för justering av en inkomst-

effekt av gränspendling i kommunen. 

Med låg inkomststandard avses den definition som används av 

Statistiska centralbyrån, där hushållets disponibla inkomst sätts i relation 

till hushållets baskonsumtion, med justeringen att inkomster från andra 

länder exkluderas. Uppgiften avser tre år före utjämningsåret. 

Med andel lågutbildade personer avses personer som har grundskola 

som högsta avslutade utbildningsnivå. 

Med ohälsotal avses genomsnittligt antal dagar med sjukpenning eller 

sjukersättning i åldersgruppen 16–64 år i kommunen. Uppgifter om 

ohälsotal hämtas från Försäkringskassan. 

Variabeln roten ur tätortsbefolkningen i kommunen avser år 2015 och 

uppdateras vart femte år. 

Variabeln för justering av en inkomsteffekt av gränspendling definieras 

som produkten av andelen av befolkningen i åldern 16–74 år som 

gränspendlar till Norge eller Danmark multiplicerad med andelen barn och 

ungdomar i åldern 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard. 

Uppgifterna som avser andelen i befolkningen som gränspendlar till 

Danmark är från 2015 och motsvarande uppgifter avseende Norge är från 

2014 och dessa uppgifter uppdateras inte. 

Beräkning av korrigeringsfaktorn 

Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade 

värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för 
 

1 Senaste lydelse 2021:1087. 
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individ- och familjeomsorg enligt följande. Det modellberäknade värdet 

multipliceras med befolkningen i kommunen, därefter summeras 

produkterna för samtliga kommuner. Summan divideras därefter med 

befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den 

genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg 

divideras därefter med denna kvot. 

Lönekostnadsandel individ- och familjeomsorg 

Lönekostnadsandelen i individ- och familjeomsorg är 0,578. 
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 2 Förändrad inkomststatistik medför behov 

av justering i kostnadsutjämningen 

2.1 En justering i kostnadsutjämningen behövs 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att skapa 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar så att alla kommuner och regioner 

ska kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av 

kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. 

Utjämningssystemet regleras i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk 

utjämning och förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjäm-

ning.  

Utjämningssystemet består av flera delar. I kostnadsutjämningen 

utjämnas det för kostnadsskillnader som beror på strukturella och opåverk-

bara faktorer. Kostnadsutjämningen består av ett antal delmodeller för 

olika verksamheter och kostnadsslag. Utjämningen inom delmodellen för 

individ- och familjeomsorg i kostnadsutjämningen för kommuner baseras 

på ett antal variabler som har funnits påverka kostnader för individ- och 

familjeomsorg i kommunerna. Beräkningen sker genom en regressions-

ekvation, i vilken standardkostnaden beräknas utifrån sju förklarande 

variabler. En av dessa variabler är andel barn 0–19 år som lever i hushåll 

med låg inkomststandard. Med låg inkomststandard avses den definition 

som används av Statistiska centralbyrån (SCB), där hushållets disponibla 

inkomst sätts i relation till hushållets baskonsumtion. I framtagandet av 

måttet använder SCB den officiella inkomststatistiken. 

När den nuvarande delmodellen för individ- och familjeomsorg togs 

fram ingick inte inkomster från andra länder i denna statistik. Det betyder 

att hushåll med personer som gränspendlar och har inkomster från t.ex. 

Norge och Danmark hade en högre inkomststandard än vad som synlig-

gjordes i inkomststatistiken. Detta innebar i sin tur att andelen barn som 

lever i hushåll med låg inkomststandard i kommuner med stor gräns-

pendling i själva verket var något lägre än vad statistiken visade. Därmed 

överskattades behovet av insatser inom individ- och familjeomsorgen i 

dessa kommuner. För att förhindra en överkompensation i kostnads-

utjämningen för sådana kommuner innehåller delmodellen för individ- och 

familjeomsorg en justering för detta vad gäller pendling till Norge och 

Danmark.  

Från och med inkomstår 2011 har SCB kompletterat inkomststatistiken 

med pensions- och löneinkomst från Danmark, Finland, Island och Norge. 

Tidigare publicerad statistik för 2011–2019 reviderades i samband med att 

inkomststatistik för 2020 publicerades i januari 2022. Den förändrade 

statistiken kommer att ha en påverkan på beräkningen av kostnads-

utjämningen fr.o.m. 2023. Förändringen innebär att det inte längre 

kommer att ske en överskattning av antalet hushåll med låg inkomst-

standard i kommuner med stor gränspendling. Används denna statistik i 

beräkningen inom delmodellen för individ- och familjeomsorg blir utfallet 

därför felaktigt på grund av justeringen för gränspendling. Detta skulle 

påverka kommuner med en stor gränspendling till Norge och Danmark 

negativt.  
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Inkomststatistiken används även vid framtagandet av variabler inom 

delmodellen för förskola i kostnadsutjämningen för kommuner och i 

delmodellen för hälso- och sjukvård inom kostnadsutjämningen för 

regioner. I dessa delmodeller görs ingen justering för gränspendling och 

motsvarande felaktighet som den inom delmodellen för individ- och 

familjeomsorg kommer därför inte att uppstå till följd av den förändrade 

inkomststatistiken. 

2.2 Utformningen av delmodellen för individ- och 

familjeomsorg bör inte förändras 

Förslag: SCB ska exkludera inkomster från andra länder när standard-

kostnaden beräknas för respektive kommun i delmodellen för individ- 

och familjeomsorg. 
 

Skälen för förslaget: SCB:s beräkning av utfall inom utjämnings-

systemet regleras i förordningen om kommunalekonomisk utjämning. Av 

förordningen framgår att måttet låg inkomststandard enligt SCB:s 

definition och en variabel för justering för en inkomsteffekt av gräns-

pendling, tillsammans med ett antal andra variabler, ska användas i 

beräkningen av standardkostnader inom delmodellen för individ- och 

familjeomsorg. Det finns ett behov av att ändra förordningen för att 

undvika att kostnadsutjämningen ändras enbart på grund av att SCB:s 

inkomststatistik har kompletterats med inkomster från andra nordiska 

länder än Sverige. 

Det är viktigt att systemet för kommunalekonomisk utjämning utvecklas 

i takt med samhällsutvecklingen. Det handlar om utveckling och 

anpassning som behövs till följd av förändringar i faktorer såsom 

demografi, bosättnings- och flyttmönster liksom utveckling av statistik-

underlag som kan användas för att göra analyser av behovs- och kostnads-

skillnader mellan kommuner och mellan regioner. Det har dock visat sig 

vara svårt att genomföra löpande förändringar i enstaka delmodeller i 

kostnadsutjämningen, eftersom även mindre förändringar i enstaka del-

modeller kan ge stora effekter på utfallet för enskilda kommuner och 

regioner. Regeringen har bedömt att det är lämpligare att göra en samlad 

översyn av systemet med några års mellanrum (se prop. 2019/20:11 s. 48). 

Den senaste översynen av kostnadsutjämningen gjordes av Kostnads-

utjämningsutredningen och redovisades i betänkandet Lite mer lika – 

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 

2018:74). Översynen ledde till ändringar i systemet som trädde i kraft den 

1 januari 2020 (prop. 2019/20:11, bet. 2019/20:FiU18, rskr. 2019/20:41). 

Kompletteringen av SCB:s inkomststatistik innebär att variabeln låg 

inkomststandard fr.o.m. 2020 ger en mer rättvisande bild av antalet hushåll 

med låg inkomststandard, eftersom statistiken inte längre överskattar 

antalet hushåll med låg inkomststandard i kommuner med stor gräns-

pendling. Detta skapar förbättrade förutsättningar för analyser av vilka 

strukturella faktorer som påverkar behov av insatser inom och därmed 

kostnader för individ- och familjeomsorg och andra kommunala tjänster. 

Regeringen beslutade den 28 april 2022 att tillsätta en parlamentarisk 
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 kommitté som ska göra en översyn av den kommunalekonomiska 

utjämningen (dir. Fi2022:36). Kommittén ska se över systemets alla delar, 

inklusive kostnadsutjämningen, och översynen innefattar alltså hur ut-

jämning ska ske för kostnadsskillnader för individ- och familjeomsorg.  

Mot bakgrund av detta är det lämpligast att ändringen i kostnads-

utjämningen för kommuner görs på ett sådant sätt att den felaktighet som 

skulle uppstå utan en ändring undviks men utan att ändringen får mer än 

marginella konsekvenser för omfördelningen inom delmodellen för 

individ- och familjeomsorg eller för utfallet för enskilda kommuner. I 

framtagandet av variabeln andel barn 0–19 år som lever i hushåll med låg 

inkomststandard bör därför inkomster från andra länder exkluderas och 

justeringen för inkomsteffekten av gränspendling kvarstå.  

En alternativ lösning på problemet skulle vara att gränspendlings-

justeringen tas bort för att möjliggöra att den förändrade inkomststatistiken 

ska kunna användas. Detta skulle dock föranleda en större förändring av 

beräkningen inom delmodellen eftersom det innebär att det blir nödvändigt 

med en förnyad regressionsanalys med uppdaterade statistikunderlag. En 

sådan relativt omfattande förändring kan inte anses motiverad i detta läge.

3 Ikraftträdande 

Förslag: Förordningsändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023. 

Bedömning: Det behövs inte några övergångsbestämmelser.  
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Förordningsändringen bör 

träda i kraft vid ett årsskifte. Förordningsändringen föreslås därför träda i 

kraft den 1 januari 2023. 

Eftersom förordningsändringen inte innebär någon förändring av 

kostnadsutjämningen behövs det inte några övergångsbestämmelser.  

4 Konsekvenser 

4.1 Syfte och alternativa lösningar 

Syftet med förslaget om ändring i förordningen om kommunalekonomisk 

utjämning är att undvika den felaktighet i kostnadsutjämningen som skulle 

uppstå om den förändrade inkomststatistiken används i delmodellen för 

individ- och familjeomsorg samtidigt som det görs en justering för gräns-

pendling. Det tillvägagångssätt för ändringen som föreslås syftar till att 

korrigera felaktigheten utan att för den delen göra förändringar i kostnads-

utjämningen. Alternativa tillvägagångssätt har övervägts (se avsnitt 2.2) 

men mot bakgrund av svårigheten att genomföra löpande förändringar i 

enstaka delmodeller i kostnadsutjämningen är det lämpligast att göra en 

förändring som innebär att utformningen av delmodellen inte förändras. 
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4.2 Offentligfinansiella konsekvenser 

De föreslagna ändringarna i förordningen om kommunalekonomisk 

utjämning har inte någon påverkan på statens budget. Det beror på att den 

kommunalekonomiska utjämningen är självreglerande på så sätt att 

summan i utjämningen alltid stämmer överens med summan under 

anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 

Allmänna bidrag till kommuner. 

4.3 Konsekvenser för kommuner 

Förslaget innebär att utjämningen inom delmodellen för individ- och 

familjeomsorg i kostnadsutjämningen för kommuner skulle baseras på 

samma underlag som innan inkomststatistiken förändrades. Utan en 

förordningsändring skulle ett antal kommuner med en stor gränspendling 

till Norge och Danmark drabbas negativt med relativt stora belopp. Ett 

tiotal kommuner skulle i sådant fall drabbas negativt med mer än 250 

kronor per invånare och år. De allra flesta kommuner påverkas endast 

marginellt vare sig förordningen ändras eller inte. Den föreslagna 

justeringen har inte någon påverkan på den kommunala självstyrelsen. 

4.4 Konsekvenser för övriga 

Förslaget innebär att det kommer att krävas ett visst merarbete för SCB 

vid beräkningen av delmodellen för individ- och familjeomsorg, eftersom 

inkomster från andra länder ska exkluderas ur den inkomststatistik som 

används. Detta arbete bedöms dock rymmas inom befintliga finansiella 

ramar. Förslaget väntas inte i övrigt påverka statliga myndigheter eller de 

allmänna förvaltningsdomstolarna. Förslaget väntas inte heller påverka 

sysselsättningen. Vidare bedöms förslaget inte ha några effekter för 

företag, miljön eller jämställdheten. Förslaget är förenligt med EU-rätten. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-13 
Diarienummer 
KS/2022:223 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Remissvar Promemoria Justering i 
kostnadsutjämningen för inkomstuppgifter från andra 
länder 
Diarienummer: KS/2022:223 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Remissvar Promemoria Justering i kostnadsutjämningen för 
inkomstuppgifter från andra länder 
Finansdepartementet har inkommit med en inbjudan om att inkomma med remiss avseende 
Justering i kostnadsutjämningen för inkomstuppgifter från andra länder. 
Statistiska centralbyrån (SCB) har ändrat det beräkningsunderlag som använts vid beräkning 
av modellen Individ- och familjeomsorg och en justering behövs nu i beräkningsmodellen för 
att underlaget ska bli på liknande sätt som tidigare. SCB har i sitt underlag lagt till inkomster 
från nordiska länder och har i sin beräkningsmodell redan en beräkning som justerar för dessa 
inkomster, förslaget som nu ligger innebär att man plockar bort de utländska inkomsterna för 
att få tillbaka samma typ av underlag som tidigare. 

Beslutsunderlag 
Remissvar på Promemoria Justering i kostnadsutjämningen för inkomstuppgifter från andra 
länder. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Att besvara remiss Promemorian Justering i kostnadsutjämningen för inkomstuppgifter från 
andra länder enligt föreslaget remissvar. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
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KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

Datum 

2022-06-29 

Diarienummer 

KS/2022:228 

 

Handläggare:  

Annelie Izindre 

Skolchef 

 

Kunskapsuppföljning årskurs 3 och 5 läsåret 2021-2022 

Diarienummer: KS/2022:228 

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Kunskapsuppföljningen belyser hur eleverna i respektive årskurs uppfattas kunna nå 

kunskapskraven i årskurs 6. Uppföljningen belyser även i vilken omfattningen extra 

anpassningar har satts in och hur många elever som har fastställda åtgärdsprogram. 

I årskurs 3 finns 13 pojkar och 22 flickor. 2 pojkar och 1 flicka bedöms inte nå 

kunskapskraven i matematik. Alla elever har åtgärdsprogram. En flicka bedöms nå 

kunskapskraven med stöd av extra anpassningar. 3 pojkar och 1 flicka bedöms inte nå 

kunskapskraven i engelska. Eleverna har åtgärdsprogram. 3 pojkar och 1 flicka bedöms inte 

nå kunskapskraven i svenska. Eleverna har åtgärdsprogram. En flicka bedöms nå 

kunskapskraven i engelska med stöd av extra anpassningar.  

 

I årskurs 5 går 20 pojkar och 19 flickor. 1 flicka och 1 pojk bedöms inte nå kunskapskraven i 

matematik, 2 pojkar och 1 flicka i engelska och 2 pojkar i svenska. Åtgärdsprogram finns. 4 

elever bedöms inte nå kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. Åtgärdsprogram saknas.  

Fler elever i majoriteten av ämnena (Se bilaga) bedöms nå kunskapskraven med stöd av extra 

anpassningar.  

 

Kontinuerliga elevuppföljningar sker med de elever som inte bedöms nå kunskapskraven.  

Beslutsunderlag 
Kunskapsuppföljning årskurs 3 läsåret 2021-2022 

Kunskapsuppföljning årskurs 5 läsåret 2021-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Godkänna kunskapsuppföljningarna för åkskurs 3 och 5 läsåret 2021-2022 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 

Maria Smeds, rektor Kroppaskolan 

Erik Rådberg, rektor Bjurtjärns skola 

Lena Duvander, biträdande rektor Kroppaskolan 

Rektor, Vargbroskolan  

 

 

 











Bjurtjärns skola
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 5 3  9,09 45,45 27,27 11  1  9,09  1  9,09

BL Bild  1 1 3 4  9,09 9,09 27,27 36,36 11  2  18,18

EN Engelska  2 3 1  18,18 27,27 9,09 11  1  9,09  1  9,09  3  27,27

FR Franska  1  100,00 1

FY Fysik  2 2 4  18,18 18,18 36,36 11  1  9,09  2  18,18

GE Geografi  1 4 2  9,09 36,36 18,18 11  1  9,09  3  27,27

HI Historia  2 2 5  18,18 18,18 45,45 11  2  18,18

IDH Idrott & Hälsa  4 3 4  36,36 27,27 36,36 11

KE Kemi  2 4  18,18 36,36 11  1  9,09  4  36,36

M2FRA Franska  1  100,00 1

M2SPA Spanska  2 1  40,00 20,00 5  2  40,00

MA Matematik  2 2  18,18 18,18 11  1  9,09  1  9,09  5  45,45

MU Musik  1 4 1  9,09 36,36 9,09 11  1  9,09  4  36,36

RE Religionskunskap  2 2 4  18,18 18,18 36,36 11  1  9,09  2  18,18

SH Samhällskunskap  2 2 3  18,18 18,18 27,27 11  1  9,09  3  27,27

SL Slöjd  4 5  36,36 45,45 11  2  18,18

SV Svenska  1 4  9,09 36,36 11  6  54,55

TK Teknik  2 4 4  18,18 36,36 36,36 11  1  9,09

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 4 22 46 47  2,33 12,79 26,74 27,33 10

-

 5,81

F

 2  1,16

E

 41  23,84

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 1



Bjurtjärns skola
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 1



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  9 5  32,14 17,86 28  4  14,29  10  35,71

BL Bild  4 9 7  14,29 32,14 25,00 28  1  3,57  7  25,00

EN Engelska  4 4 11 3  14,29 14,29 39,29 10,71 28  4  14,29  2  7,14

FR Franska  4  36,36 11  7  63,64

FY Fysik  3 9 9  10,71 32,14 32,14 28  3  10,71  4  14,29

GE Geografi  2 2 6 7  7,14 7,14 21,43 25,00 28  3  10,71  8  28,57

HI Historia  1 4 5 9  3,57 14,29 17,86 32,14 28  5  17,86  4  14,29

IDH Idrott och hälsa  3 2 10 8  10,71 7,14 35,71 28,57 28  2  7,14  3  10,71

KE Kemi  7 10  25,00 35,71 28  3  10,71  8  28,57

M2FRA Franska  4 3  36,36 27,27 11  4  36,36

M2SPA Spanska  3 1  18,75 6,25 16  2  12,50  7  43,75  3  18,75

MA Matematik  2 1 7 5  7,14 3,57 25,00 17,86 28  3  10,71  10  35,71

MU Musik  1 2 12  3,57 7,14 42,86 28  3  10,71  10  35,71

RE Religionskunskap  1 6 7 5  3,57 21,43 25,00 17,86 28  5  17,86  4  14,29

SH Samhällskunskap  2 5 3 12  7,14 17,86 10,71 42,86 28  3  10,71  3  10,71

SL Slöjd  9 10  32,14 35,71 28  1  3,57  8  28,57

SV Svenska  2 6 10  8,33 25,00 41,67 24  2  8,33  4  16,67

SVA Svenska som andraspråk  1  25,00 4  2  50,00  1  25,00

TK Teknik  3 13 5  10,71 46,43 17,86 28  3  10,71  4  14,29

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 18 37 122 121  3,93 8,08 26,64 26,42 3

-

 0,66

F

 53  11,57

E

 104  22,71

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

7
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  6 5 13  12,50 10,42 27,08 48  2  4,17  1  2,08  21  43,75

BL Bild  3 2 7 18  6,25 4,17 14,58 37,50 48  1  2,08  17  35,42

EN Engelska  2 6 6 14  4,17 12,50 12,50 29,17 48  6  12,50  14  29,17

FR Franska  2 4 1  18,18 36,36 9,09 11  2  18,18  2  18,18

FY Fysik  1 4 9 17  2,08 8,33 18,75 35,42 48  2  4,17  1  2,08  14  29,17

GE Geografi  6 6 13  12,50 12,50 27,08 48  2  4,17  5  10,42  16  33,33

HI Historia  1 10 10  2,13 21,28 21,28 47  2  4,26  5  10,64  19  40,43

HKK Hem- och konsumentkunskap  1  50,00 2  1  50,00

IDH Idrott och hälsa  3 8 16  6,25 16,67 33,33 48  3  6,25  3  6,25  15  31,25

KE Kemi  4 8 13  8,33 16,67 27,08 48  2  4,17  3  6,25  18  37,50

M2FRA Franska  3 2 1  27,27 18,18 9,09 11  1  9,09  4  36,36

M2SPA Spanska  1 9 1 1  5,56 50,00 5,56 5,56 18  1  5,56  2  11,11  3  16,67

MA Matematik  1 11 7  2,08 22,92 14,58 48  6  12,50  23  47,92

MU Musik  2 10 20  4,35 21,74 43,48 46  2  4,35  12  26,09

RE Religionskunskap  2 5 9 8  4,17 10,42 18,75 16,67 48  2  4,17  5  10,42  17  35,42

SH Samhällskunskap  1 4 8 16  2,08 8,33 16,67 33,33 48  2  4,17  5  10,42  12  25,00

SL Slöjd  5 15 10  10,42 31,25 20,83 48  3  6,25  2  4,17  13  27,08

SV Svenska  4 7 14  8,89 15,56 31,11 45  1  2,22  7  15,56  12  26,67

SVA Svenska som andraspråk  1 1  33,33 33,33 3  1  33,33

TK Teknik  20 23  41,67 47,92 48  3  6,25  2  4,17

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

7
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 13 64 148 216  1,71 8,43 19,50 28,46 28

-

 3,69

F

 55  7,25

E

 235  30,96

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

8
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 2 6 11  2,17 4,35 13,04 23,91 46  4  8,70  11  23,91  11  23,91

BL Bild  1 12 11 10  2,17 26,09 23,91 21,74 46  5  10,87  1  2,17  6  13,04

EN Engelska  2 7 14 6  4,35 15,22 30,43 13,04 46  3  6,52  8  17,39  6  13,04

FY Fysik  1 2 6 10  2,17 4,35 13,04 21,74 46  6  13,04  9  19,57  12  26,09

GE Geografi  2 2 9 10  4,44 4,44 20,00 22,22 45  3  6,67  4  8,89  15  33,33

HI Historia  2 2 9 11  4,35 4,35 19,57 23,91 46  3  6,52  8  17,39  11  23,91

HKK Hem- och konsumentkunskap  3 7 17  6,67 15,56 37,78 45  5  11,11  3  6,67  10  22,22

IDH Idrott och hälsa  2 5 8 10  4,35 10,87 17,39 21,74 46  7  15,22  3  6,52  11  23,91

KE Kemi  3 2 3 11  6,52 4,35 6,52 23,91 46  6  13,04  3  6,52  18  39,13

M2SPA Spanska  5 1 2 6  25,00 5,00 10,00 30,00 20  3  15,00  2  10,00  1  5,00

M2TN Teckenspråk  3  50,00 6  3  50,00

MA Matematik  2 4 3 7  4,35 8,70 6,52 15,22 46  2  4,35  7  15,22  21  45,65

MU Musik  3 8 8  6,52 17,39 17,39 46  4  8,70  10  21,74  13  28,26

RE Religionskunskap  4 2 6 11  8,70 4,35 13,04 23,91 46  5  10,87  5  10,87  13  28,26

SH Samhällskunskap  2 4 7 6  4,44 8,89 15,56 13,33 45  4  8,89  6  13,33  16  35,56

SL Slöjd  2 4 15 9  4,35 8,70 32,61 19,57 46  3  6,52  2  4,35  11  23,91

SV Svenska  6 6 13  14,63 14,63 31,71 41  2  4,88  8  19,51  6  14,63

SVA Svenska som andraspråk  1  20,00 5  1  20,00  2  40,00  1  20,00

TK Teknik  15 16  34,09 36,36 44  4  9,09  1  2,27  8  18,18

TN Teckenspråk  1  1  100,00

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

8
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 29 61 138 173  3,83 8,05 18,21 22,82 71

-

 9,37

F

 93  12,27

E

 193  25,46

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

9
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  6 14 6  16,67 38,89 16,67 36  4  11,11  6  16,67

BL Bild  4 9 11 7  11,11 25,00 30,56 19,44 36  2  5,56  3  8,33

EN Engelska  4 8 16 4  11,11 22,22 44,44 11,11 36  1  2,78  3  8,33

FY Fysik  1 6 8 5  2,78 16,67 22,22 13,89 36  4  11,11  1  2,78  11  30,56

GE Geografi  1 4 9 7  2,78 11,11 25,00 19,44 36  2  5,56  1  2,78  12  33,33

HI Historia  2 4 5 12  5,56 11,11 13,89 33,33 36  4  11,11  1  2,78  8  22,22

HKK Hem- och konsumentkunskap  2 8 11  5,56 22,22 30,56 36  1  2,78  1  2,78  13  36,11

IDH Idrott och hälsa  3 8 7 7  8,33 22,22 19,44 19,44 36  6  16,67  2  5,56  3  8,33

KE Kemi  2 4 13 6  5,56 11,11 36,11 16,67 36  4  11,11  1  2,78  6  16,67

M2SPA Spanska  1 3 5  7,14 21,43 35,71 14  5  35,71

M2TN Teckenspråk  2 1  50,00 25,00 4  1  25,00

MA Matematik  1 3 10 10  2,78 8,33 27,78 27,78 36  2  5,56  3  8,33  7  19,44

MLARA Arabiska  1  100,00 1

MU Musik  2 7 8 6  5,56 19,44 22,22 16,67 36  7  19,44  6  16,67

RE Religionskunskap  1 3 8 10  2,78 8,33 22,22 27,78 36  5  13,89  1  2,78  8  22,22

SH Samhällskunskap  1 2 11 6  2,78 5,56 30,56 16,67 36  2  5,56  1  2,78  13  36,11

SL Slöjd  2 8 9 8  5,56 22,22 25,00 22,22 36  2  5,56  7  19,44

SV Svenska  2 6 6 10  5,88 17,65 17,65 29,41 34  3  8,82  7  20,59

SVA Svenska som andraspråk  1  50,00 2  1  50,00

TK Teknik  8 13 4  22,22 36,11 11,11 36  4  11,11  7  19,44

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

9
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 28 90 160 125  4,71 15,13 26,89 21,01 53

-

 8,91

F

 16  2,69

E

 123  20,67

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  9 5  32,14 17,86 28  4  14,29  10  35,71

BL Bild  4 9 7  14,29 32,14 25,00 28  1  3,57  7  25,00

EN Engelska  4 4 11 3  14,29 14,29 39,29 10,71 28  4  14,29  2  7,14

FR Franska  4  36,36 11  7  63,64

FY Fysik  3 9 9  10,71 32,14 32,14 28  3  10,71  4  14,29

GE Geografi  2 2 6 7  7,14 7,14 21,43 25,00 28  3  10,71  8  28,57

HI Historia  1 4 5 9  3,57 14,29 17,86 32,14 28  5  17,86  4  14,29

IDH Idrott och hälsa  3 2 10 8  10,71 7,14 35,71 28,57 28  2  7,14  3  10,71

KE Kemi  7 10  25,00 35,71 28  3  10,71  8  28,57

M2FRA Franska  4 3  36,36 27,27 11  4  36,36

M2SPA Spanska  3 1  18,75 6,25 16  2  12,50  7  43,75  3  18,75

MA Matematik  2 1 7 5  7,14 3,57 25,00 17,86 28  3  10,71  10  35,71

MU Musik  1 2 12  3,57 7,14 42,86 28  3  10,71  10  35,71

RE Religionskunskap  1 6 7 5  3,57 21,43 25,00 17,86 28  5  17,86  4  14,29

SH Samhällskunskap  2 5 3 12  7,14 17,86 10,71 42,86 28  3  10,71  3  10,71

SL Slöjd  9 10  32,14 35,71 28  1  3,57  8  28,57

SV Svenska  2 6 10  8,33 25,00 41,67 24  2  8,33  4  16,67

SVA Svenska som andraspråk  1  25,00 4  2  50,00  1  25,00

TK Teknik  3 13 5  10,71 46,43 17,86 28  3  10,71  4  14,29

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 18 37 122 121  3,93 8,08 26,64 26,42 3

-

 0,66

F

 53  11,57

E

 104  22,71

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Bjurtjärns skola
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 5 3  9,09 45,45 27,27 11  1  9,09  1  9,09

BL Bild  1 1 3 4  9,09 9,09 27,27 36,36 11  2  18,18

EN Engelska  2 3 1  18,18 27,27 9,09 11  1  9,09  1  9,09  3  27,27

FR Franska  1  100,00 1

FY Fysik  2 2 4  18,18 18,18 36,36 11  1  9,09  2  18,18

GE Geografi  1 4 2  9,09 36,36 18,18 11  1  9,09  3  27,27

HI Historia  2 2 5  18,18 18,18 45,45 11  2  18,18

IDH Idrott & Hälsa  4 3 4  36,36 27,27 36,36 11

KE Kemi  2 4  18,18 36,36 11  1  9,09  4  36,36

M2FRA Franska  1  100,00 1

M2SPA Spanska  2 1  40,00 20,00 5  2  40,00

MA Matematik  2 2  18,18 18,18 11  1  9,09  1  9,09  5  45,45

MU Musik  1 4 1  9,09 36,36 9,09 11  1  9,09  4  36,36

RE Religionskunskap  2 2 4  18,18 18,18 36,36 11  1  9,09  2  18,18

SH Samhällskunskap  2 2 3  18,18 18,18 27,27 11  1  9,09  3  27,27

SL Slöjd  4 5  36,36 45,45 11  2  18,18

SV Svenska  1 4  9,09 36,36 11  6  54,55

TK Teknik  2 4 4  18,18 36,36 36,36 11  1  9,09

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 4 22 46 47  2,33 12,79 26,74 27,33 10

-

 5,81

F

 2  1,16

E

 41  23,84

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 1



Bjurtjärns skola
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 1



Vargbroskolan
Årskurs

8
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 2 6 11  2,17 4,35 13,04 23,91 46  4  8,70  11  23,91  11  23,91

BL Bild  1 12 11 10  2,17 26,09 23,91 21,74 46  5  10,87  1  2,17  6  13,04

EN Engelska  2 7 14 6  4,35 15,22 30,43 13,04 46  3  6,52  8  17,39  6  13,04

FY Fysik  1 2 6 10  2,17 4,35 13,04 21,74 46  6  13,04  9  19,57  12  26,09

GE Geografi  2 2 9 10  4,44 4,44 20,00 22,22 45  3  6,67  4  8,89  15  33,33

HI Historia  2 2 9 11  4,35 4,35 19,57 23,91 46  3  6,52  8  17,39  11  23,91

HKK Hem- och konsumentkunskap  3 7 17  6,67 15,56 37,78 45  5  11,11  3  6,67  10  22,22

IDH Idrott och hälsa  2 5 8 10  4,35 10,87 17,39 21,74 46  7  15,22  3  6,52  11  23,91

KE Kemi  3 2 3 11  6,52 4,35 6,52 23,91 46  6  13,04  3  6,52  18  39,13

M2SPA Spanska  5 1 2 6  25,00 5,00 10,00 30,00 20  3  15,00  2  10,00  1  5,00

M2TN Teckenspråk  3  50,00 6  3  50,00

MA Matematik  2 4 3 7  4,35 8,70 6,52 15,22 46  2  4,35  7  15,22  21  45,65

MU Musik  3 8 8  6,52 17,39 17,39 46  4  8,70  10  21,74  13  28,26

RE Religionskunskap  4 2 6 11  8,70 4,35 13,04 23,91 46  5  10,87  5  10,87  13  28,26

SH Samhällskunskap  2 4 7 6  4,44 8,89 15,56 13,33 45  4  8,89  6  13,33  16  35,56

SL Slöjd  2 4 15 9  4,35 8,70 32,61 19,57 46  3  6,52  2  4,35  11  23,91

SV Svenska  6 6 13  14,63 14,63 31,71 41  2  4,88  8  19,51  6  14,63

SVA Svenska som andraspråk  1  20,00 5  1  20,00  2  40,00  1  20,00

TK Teknik  15 16  34,09 36,36 44  4  9,09  1  2,27  8  18,18

TN Teckenspråk  1  1  100,00

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

8
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 29 61 138 173  3,83 8,05 18,21 22,82 71

-

 9,37

F

 93  12,27

E

 193  25,46

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  9 5  32,14 17,86 28  4  14,29  10  35,71

BL Bild  4 9 7  14,29 32,14 25,00 28  1  3,57  7  25,00

EN Engelska  4 4 11 3  14,29 14,29 39,29 10,71 28  4  14,29  2  7,14

FR Franska  4  36,36 11  7  63,64

FY Fysik  3 9 9  10,71 32,14 32,14 28  3  10,71  4  14,29

GE Geografi  2 2 6 7  7,14 7,14 21,43 25,00 28  3  10,71  8  28,57

HI Historia  1 4 5 9  3,57 14,29 17,86 32,14 28  5  17,86  4  14,29

IDH Idrott och hälsa  3 2 10 8  10,71 7,14 35,71 28,57 28  2  7,14  3  10,71

KE Kemi  7 10  25,00 35,71 28  3  10,71  8  28,57

M2FRA Franska  4 3  36,36 27,27 11  4  36,36

M2SPA Spanska  3 1  18,75 6,25 16  2  12,50  7  43,75  3  18,75

MA Matematik  2 1 7 5  7,14 3,57 25,00 17,86 28  3  10,71  10  35,71

MU Musik  1 2 12  3,57 7,14 42,86 28  3  10,71  10  35,71

RE Religionskunskap  1 6 7 5  3,57 21,43 25,00 17,86 28  5  17,86  4  14,29

SH Samhällskunskap  2 5 3 12  7,14 17,86 10,71 42,86 28  3  10,71  3  10,71

SL Slöjd  9 10  32,14 35,71 28  1  3,57  8  28,57

SV Svenska  2 6 10  8,33 25,00 41,67 24  2  8,33  4  16,67

SVA Svenska som andraspråk  1  25,00 4  2  50,00  1  25,00

TK Teknik  3 13 5  10,71 46,43 17,86 28  3  10,71  4  14,29

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 18 37 122 121  3,93 8,08 26,64 26,42 3

-

 0,66

F

 53  11,57

E

 104  22,71

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

9
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  6 14 6  16,67 38,89 16,67 36  4  11,11  6  16,67

BL Bild  4 9 11 7  11,11 25,00 30,56 19,44 36  2  5,56  3  8,33

EN Engelska  4 8 16 4  11,11 22,22 44,44 11,11 36  1  2,78  3  8,33

FY Fysik  1 6 8 5  2,78 16,67 22,22 13,89 36  4  11,11  1  2,78  11  30,56

GE Geografi  1 4 9 7  2,78 11,11 25,00 19,44 36  2  5,56  1  2,78  12  33,33

HI Historia  2 4 5 12  5,56 11,11 13,89 33,33 36  4  11,11  1  2,78  8  22,22

HKK Hem- och konsumentkunskap  2 8 11  5,56 22,22 30,56 36  1  2,78  1  2,78  13  36,11

IDH Idrott och hälsa  3 8 7 7  8,33 22,22 19,44 19,44 36  6  16,67  2  5,56  3  8,33

KE Kemi  2 4 13 6  5,56 11,11 36,11 16,67 36  4  11,11  1  2,78  6  16,67

M2SPA Spanska  1 3 5  7,14 21,43 35,71 14  5  35,71

M2TN Teckenspråk  2 1  50,00 25,00 4  1  25,00

MA Matematik  1 3 10 10  2,78 8,33 27,78 27,78 36  2  5,56  3  8,33  7  19,44

MLARA Arabiska  1  100,00 1

MU Musik  2 7 8 6  5,56 19,44 22,22 16,67 36  7  19,44  6  16,67

RE Religionskunskap  1 3 8 10  2,78 8,33 22,22 27,78 36  5  13,89  1  2,78  8  22,22

SH Samhällskunskap  1 2 11 6  2,78 5,56 30,56 16,67 36  2  5,56  1  2,78  13  36,11

SL Slöjd  2 8 9 8  5,56 22,22 25,00 22,22 36  2  5,56  7  19,44

SV Svenska  2 6 6 10  5,88 17,65 17,65 29,41 34  3  8,82  7  20,59

SVA Svenska som andraspråk  1  50,00 2  1  50,00

TK Teknik  8 13 4  22,22 36,11 11,11 36  4  11,11  7  19,44

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

9
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 28 90 160 125  4,71 15,13 26,89 21,01 53

-

 8,91

F

 16  2,69

E

 123  20,67

2022-06-03kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2



Vargbroskolan
Årskurs

7
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  6 5 13  12,50 10,42 27,08 48  2  4,17  1  2,08  21  43,75

BL Bild  3 2 7 18  6,25 4,17 14,58 37,50 48  1  2,08  17  35,42

EN Engelska  2 6 6 14  4,17 12,50 12,50 29,17 48  6  12,50  14  29,17

FR Franska  2 4 1  18,18 36,36 9,09 11  2  18,18  2  18,18

FY Fysik  1 4 9 17  2,08 8,33 18,75 35,42 48  2  4,17  1  2,08  14  29,17

GE Geografi  6 6 13  12,50 12,50 27,08 48  2  4,17  5  10,42  16  33,33

HI Historia  1 10 10  2,13 21,28 21,28 47  2  4,26  5  10,64  19  40,43

HKK Hem- och konsumentkunskap  1  50,00 2  1  50,00

IDH Idrott och hälsa  3 8 16  6,25 16,67 33,33 48  3  6,25  3  6,25  15  31,25

KE Kemi  4 8 13  8,33 16,67 27,08 48  2  4,17  3  6,25  18  37,50

M2FRA Franska  3 2 1  27,27 18,18 9,09 11  1  9,09  4  36,36

M2SPA Spanska  1 9 1 1  5,56 50,00 5,56 5,56 18  1  5,56  2  11,11  3  16,67

MA Matematik  1 11 7  2,08 22,92 14,58 48  6  12,50  23  47,92

MU Musik  2 10 20  4,35 21,74 43,48 46  2  4,35  12  26,09

RE Religionskunskap  2 5 9 8  4,17 10,42 18,75 16,67 48  2  4,17  5  10,42  17  35,42

SH Samhällskunskap  1 4 8 16  2,08 8,33 16,67 33,33 48  2  4,17  5  10,42  12  25,00

SL Slöjd  5 15 10  10,42 31,25 20,83 48  3  6,25  2  4,17  13  27,08

SV Svenska  4 7 14  8,89 15,56 31,11 45  1  2,22  7  15,56  12  26,67

SVA Svenska som andraspråk  1 1  33,33 33,33 3  1  33,33

TK Teknik  20 23  41,67 47,92 48  3  6,25  2  4,17
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Vargbroskolan
Årskurs

7
Termin

VT22
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 13 64 148 216  1,71 8,43 19,50 28,46 28

-

 3,69

F

 55  7,25

E

 235  30,96
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-29 
Diarienummer 
KS/2022:8 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, betygsstatistik Vt 2022 
Diarienummer: KS/2022:8 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Elever inom grundskolan betygsätts åtta gånger under perioden årskurs 6 – 9. Vid varje 
terminsslut lämnas ett terminsbetyg. Vid utgången av årskurs 9 lämnas ett slutbetyg. 
Eleverna betygsätts i 16 ämnen. Har eleven franska, spanska eller teckenspråk får eleven ett 
17:e betyg. Betygsskalan sträcker sig från F – A. Där A är högsta betyget. E är godkänt betyg. 
Eleven får F i ämnet om kunskapskraven för godkänt betyg inte uppnåtts. Om det på grund av 
stor frånvaro inte finns ett bedömningsunderlag får eleven ”streck” i ämnet. 
Varje betyg är värt en poäng. Betyg E motsvarar 10 poäng, D 12,5 poäng, C 15 poäng, B 17,5 
poäng och A 20 poäng. Betyget F ger inga poäng.  Poängen för alla ämnen adderas och 
summan blir det som benämns ”meritvärdet”. Detta ”meritvärde” konkurrerar sedan eleven 
med vid intagningen till gymnasiet. 
 
Kunskapskraven finns beskrivna i grundskolans läroplan. Skolverket har fastställt kraven för 
betygen E, C och A i respektive ämne. Betygen D och B erhålls om kraven för underliggande 
betyg uppnåtts till fullo och överliggande betyg till övervägande del. Den bedömningen gör 
betygsättande lärare. 
 
Av grundskolans styrdokument framgår att utgångspunkten och huvudprincipen är att alla 
elever ska nå minst betyget E i alla ämnen.  
Eftersom kunskapskraven ska vara uppnådda vid utgången av årskurs 9 utgår tjänsteutlåtandet 
av statistik för just årskurs 9.  
 
När nuvarande elever i årskurs 9 avlutade årskurs 8 i juni 2021 var betygsfördelningen enligt 
nedan: 
Betyg Streck F E D C B A 
Antal 65 25 150 140 145 74 18 

 
 
Betygsfördelning årkurs 9 vårterminen 2022: 
 
Betyg Streck F E D C B A 
Antal  53 16 123 125 160 90 28 

 
Antal streck och antal F har minskats medan antal B och A har ökat.  
 
När alla elevernas meritvärde läggs ihop och divideras med antalet elever får vi fram det s k 
”meritmedelvärdet”. Storfors kommun har som målsättning att meritmedelvärdet ska vara 
minst 210. Medelvärdet i riket varierar mellan 210 – 215.  Storfors kommun har sedan 
tidigare haft meritvärden som legat runt 172 och uppåt. Under de senare åren har meritvärdet 
legat mycket högre utifrån kommunens socioekonomiska förutsättningar.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-29 
Diarienummer 
KS/2022:8 

Meritvärdet för höstterminens betyg i årskurs 9 hamnade på 192. Meritvärdet hamnade på 
203, 5 under våren. Målet uppnåddes således inte. Skolan har dock signalerat sedan tidigare 
att meritvärdet riskerades att inte uppnås. Det bör poängteras att det är ett antal elever som 
haft problematisk skolfrånvaro vilket påverkar meritvärdet.  
 
Skolan arbetar med eleverna som inte har icke fullföljd utbildning såväl åtgärdande som 
förebyggande. Skolan har ett tätt samarbete med kommunens Individ och Familjeomsorg 
(IFO) och med vårdnadshavare och ingår i ett förändringsarbete med Sveriges kommuner och 
regioner vad gäller icke fullföljd utbildning. Skolan har även beviljats medel till en förstudie 
gällande problematisk skolfrånvaro från Region Värmland.  
För att bli gymnasiebehörig krävs betyget E i kärnämnena svenska, engelska och matematik 
samt minst fem andra ämnen beroende på vilket gymnasieprogram som väljs.  
Tre elever når inte betyg i engelska, 1 elev i svenska och tre elever i matematik. En elev har 
under sommarskolan uppnått betyg i matematik och är därmed gymnasiebehörig. Fem elever 
är inte behöriga till att söka gymnasiet.  
 
För årkurs  6,7 och 8 ser betygsstatistiken  ut enligt nedan: 
Åk Streck F E D C B A 
 6 13 55 145 188 168 59 22 
 7 28 55 235 216 148 64 13 
 8 71 93 193 173 138 61 29 

 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga betygsstatistik årskursvis vårterminen 2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna rapport om betygsstatistik för årskurs 9 vårterminen 2022.  
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, skolchef 
rektor Vargbroskolan 
Erik Rådberg, rektor Bjurtjärns skola 
Maria Smeds, rektor Kroppaskolan 
Lena Duvander, biträdande rektor Kroppaskolan 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-29 
Diarienummer 
KS/2022:11 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Krisplan för skolverksamheten i Storfors kommun läsåret 
2022-2023 
Diarienummer: KS/2022:11 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Skolverksamheten i Storfors kommun har en krisplan, en handlingsplan för att skapa 
beredskap att hantera kriser som berör elever och personal. Krisplanen revideras inför varje 
nytt läsår. 
 

Beslutsunderlag 
Krisplan för skolverksamheten i Storfors kommun läsåret 2022-2023 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 
 

- Anta Krisplanen för skolverksamheten i Storfors kommun läsåret 2022-2023 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Maria Smeds, rektor Kroppaskolan 
Erik Rådberg, rektor Bjurtjärns skola 
Lena Duvander, biträdande rektor Kroppaskolan 
Rektor, Vargbroskolan  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-04-28 
Diarienummer 
KS/2022:153 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, Revidering skolskjutsreglemente Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2022:153 
Beslutsinstans: KS 
 

Beskrivning av ärendet 
Revidering av skolskjutsreglemente, Storfors kommun, till följd av att förskoleklass blivit del 
av grundskolan 2018.  

Finansiering 
Kostnaden hamnar under samma ansvar och verksamhet såsom tidigare.  

Beslutsunderlag 
Bilaga, skolskjutsreglemente, Storfors kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Fastställa revidering av skolskjutsreglemente, Storfors kommun 
 

Beslutet ska skickas till 
Beatrice Tordsdotter Jansson, skoladministratör och skolskjutsansvarig 
Anne-Charlotte Bure, biträdande rektor Vargbroskolan 
Staffan Kennerstad, rektor Vargbroskolan 
Gunnel Eriksson, rektor Bjurtjärns skola 
Erik Rådberg, rektor Kroppaskolan 
Lena Duvander, biträdande rektor Kroppaskolan 
Annelie Izindre, skolchef 
 
 
 





Skollagen kap 15 

Stöd till inackordering 

32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasie-skola med offentlig 

huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock 

inte 

   1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §, 

   2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket, 

   3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller 

   4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 

studiestödslagen (1999:1395). 

 

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. 

 

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges 

kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det 

lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för 

varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast 

lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104). 

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

 

”1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av denna 

lag. 

 

2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den 

kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för 

elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. 

Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant 

eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är 

kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet 

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har 

kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 

Lag (2010:1250). 

 

3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Sådana 

föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor begränsas.” 

 

 

Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

 

1 § I lagen )1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor finns 

bestämmelser om kommunernas ansvar för kostnader för vissa elevresor. I denna förordning 

finns ytterligare bestämmelser om kommunernas ansvar för sådana resor. 

 

2 § Kommunen får bestämma hur resorna skall ske. 

 

Utan hinder av 2 § i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen kan ske med 

annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven för hans resekostnader med 

skäligt belopp. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-29 
Diarienummer 
KS/2022:154 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Inackorderingsbidrag och resebidrag 2022-2023 
Diarienummer: KS/2022:154 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun är skyldig att lämna ekonomiskt stöd till elever, i en gymnasieskola med 
offentlig huvudman, som behöver inackordering på grund av skolgången. 
Inackorderingstillägg är ett bidrag för gymnasieelever med långt avstånd mellan hemmet 
(folkbokföringsadress) och skolan. Det ersätter en del av kostnaderna för hyra av bostad på 
studieorten och resor mellan studieorten och hemorten. Hemkommunen beslutar om 
inackorderingstillägg för elever enligt följande kriterier: 
 

1. Eleven ska vara folkbokförd i Storfors kommun. 
2. Resvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 45 km, enkel resa, 

eller om den totala restiden överstiger 3 timmar/dag. 
3. Tillägget betalas under perioden september-maj. 
4. Inackorderingstillägget utbetalas till och med det första kalenderhalvåret det år då 

eleven fyller 20 år. 
 

Från och med 2022 har Regeringen fastställt prisbasbeloppet till 48 300 kronor, vilket 
medför en höjning av inackorderingstillägget. Inackorderingstillägget beräknas enligt 1/30 av 
prisbasbeloppet.  
Det nuvarande inackorderingstillägget är 1580 kr och efter höjning av prisbasbeloppet utökas 
tillägget för läsåret 2022-2023 till 1610 kr.  

Finansiering 
Belastar Ansvar 364, Verksamhet 4501 

Beslutsunderlag 
Bilaga ”stöd till inackordering” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 

- Besluta att anta det höjda inackorderingstillägget, 1610 kr. 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, Skolchef 
Maria Smeds, rektor Kroppaskolan 
Erik Rådberg, rektor Bjurtjärns skola 
Lena Duvander, biträdande rektor Kroppaskolan 
Rektor, Vargbroskolan  
Anne-Charlotte Buhre, administratör vuxenutbildningen
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Handläggare Datum Diarienummer 

Ingrid Strengsdal 2022-05-15 RS/220021 

 

 

Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag om att 

ställa sig bakom länsgemensam strategisk plan för 

suicidprevention” 

 

Inledning 

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland är en 

handlingsplan för länet som är framtagen i samverkan. Den är framtagen av 

det regionala nätverket för suicidprevention i Värmland, där samtliga 

kommuner och region ingår med en eller flera representanter. Till detta 

missiv bifogas lista över samtliga tjänstepersoner som ingår i nätverket. 

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna arbetet med 

suicidprevention på nationell nivå.  

Region Värmland har uppdraget att samordna arbetet på regional nivå och 

detta görs genom det regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.  

Vid möte den 30 november 2021 kom nätverket överens om sin slutprodukt 

av länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland och 

nätverket överlämnar den för nästa steg i processen, vilket är att politiskt 

ställa sig bakom planen i länets 16 kommuner och i Region Värmland. 

Framtagandet av planen  

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention är framtagen av det 

regionala nätverket för suicidprevention i Värmland. Framtagandet har skett 

i bred samverkan och en rad aktörer ingår; alla Värmlands kommuner, polis, 

räddningstjänst, Region Värmland, Försäkringskassan, Suicide Zero, 

(H)järnkoll, Svenska kyrkan, EBL-skolan, RSMH Kalstasola, Anonyma 

Alkoholister, och Funktionsrätt Värmland. Alla deltagande organisationer 

har utsett en eller fler representanter för att medverka i nätverket. 

Planen är en revidering av den Regionala handlingsplanen för 

suicidprevention och minskad psykisk ohälsa 2017–2019. Uppdraget att ta 

fram en plan är grundad i Folkhälsomyndighetens rekommenderade struktur 

för kunskapsbaserad suicidprevention. En nollvision för suicid beslutades av 

Sveriges riksdag år 2008 och även av dåvarande Landstinget i Värmland år 

2015. Den strategiska planen för suicidprevention i Värmland ska bidra till 

att uppnå nollvisionen. 

Sammanfattning av planen  

Planen syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet och ge vägledning 

vid valet av aktiviteter, insatser, och prioriteringar. Planen riktar sig till alla 

som bidrar till det suicidpreventiva arbetet i Värmland, inklusive det 

regionala nätverket för suicidprevention i Värmland. Den länsgemensamma 

strategiska planen för suicidprevention i Värmland utgår från det nationella 
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handlingsprogrammet för suicidprevention och är baserad i 

Folkhälsomyndighetens struktur för kunskapsbaserad suicidprevention och 

RESPI (rekommendationer för suicidpreventiva insatser), ett kunskapsstöd 

utvecklat av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention. Vidare 

har planen en stark koppling till folkhälsa och den nationella 

folkhälsopolitiken.   

Planen beskriver gemensamma mål och prioriteringar utifrån nätverkets 

perspektiv, dvs de gemensamma mål och prioriteringar det regionala 

nätverket för suicidprevention har som samverkansforum.  

Förankringsprocess 

Alla deltagande organisationer har nu möjlighet att ställa sig bakom 

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland 2022–2030 i 

den egna organisationen, som ett led i en förankringsprocess som sker i 

Värmland.   

Ett kommunalt beslut om att ställa sig bakom planen kopplar ihop det lokala 

suicidpreventiva arbetet med det länsgemensamma arbetet. Genom beslutet 

att ställa sig bakom planen kan kommunen förstärka mandatet att arbeta 

suicidpreventivt på lokal nivå, ge legitimitet att medverka i 

länsgemensamma processer och öka samverkan kring suicidprevention i 

länet. Det är tillsammans som vi gör skillnad.  

Ett beslut om att ställa sig bakom och implementera planen utifrån sin 

organisations förutsättningar bidrar till att förstärka det lokala arbetet. Varje 

enskild organisation, verksamhet eller enhet ansvarar för att prioritera och 

implementera angivna åtgärdsförslag, med utgångspunkt i invånarnas behov 

och verksamhetens förutsättningar. En lokal handlingsplan bör tas fram och 

implementeras. Finns det en beslutad handlingsplan i kommun, kan den 

länsgemensamma planen anses implementeras genom den lokala 

handlingsplanen.  

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland togs upp för 

information i Ordföranderådet den 8 april 2022. Direktörsberedningen fick i 

uppdrag att komplettera och säkerställa förankringsprocessen om 

länsgemensam strategisk plan för suicidprevention och i samverkan ta fram 

beslutsunderlag för politisk process om att anta den strategiska planen hos 

samtliga 17 parter. 

Uppdraget ska återredovisas till Ordföranderådet senast den 26 augusti 

2022. 

Uppdraget ligger helt i linje med den samverkansstruktur som länets 16 

kommuner och Region Värmland fattat beslut om i ”Samverkansavtal 

Värmland”. 

För att veta mer och komma i kontakt med er kommuns representant hör av 

er till din kommuns representant enligt bifogad lista. 
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Den fortsatta processen 

För att underlätta samordningen av processen vill vi be samtliga 

kommuner/regionen att, efter beslut om att ställa sig bakom den 

länsgemensamma strategiska planen för suicidprevention är fattat, skicka in 

era protokollsutdrag till Region Värmlands diarium, 

region@regionvarmland.se. 

Till detta missiv bifogas den strategiska planen samt den framtagna 

förslaget till tjänsteskrivelse. 

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er. Mejla till Karen 

O`Quin, karen.oquin@regionvarmland.se eller ring på tfn 010-831 82 36. Ni 

kan också höra av er till Ingrid Strengsdal, via mejl 

ingrid.strengsdal@regionvarmland.se eller tfn 070-545 15 08. 

Stort tack till er på förhand för att ni översänder era protokollsutdrag. 

 

Vänligen 

 

Ingrid Strengsdal 

Chef Värmlandsrådsavdelningen 

Region Värmland 

 

Karen O´Quin 

Folkhälsostrateg, suicidprevention samordnare 

Avdelningen för hållbar utveckling 

mailto:region@regionvarmland.se
mailto:karen.oquin@regionvarmland.se
mailto:ingrid.strengsdal@regionvarmland.se


XX KOMMUN/REGION VÄRMLAND 
Tjänsteskrivelse 2022-**-** 
Handläggare, tfn 
fornamn.efternamn@xx.se 
 
 
 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland 
Dnr xx/2022-xxx 
 
Förslag till beslut  

1. Kommunen/Regionen ställer sig bakom länsgemensam strategisk plan för 
suicidprevention i Värmland 2022–2030.  
 

Sammanfattning  

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland är en handlingsplan för länet 
som är framtagen i samverkan. Den är framtagen av det regionala nätverket för 
suicidprevention i Värmland, där kommunen/regionen är en samverkanspartner med en bred 
rad aktörer i Värmland. Beslutet som föreslås fattas är ett led i förankringsprocess som nu 
sker i Värmland. 

Planen är en revidering av Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk 
ohälsa 2017–2019. Uppdraget av att ta fram en plan är grundad i Folkhälsomyndighetens 
rekommenderade struktur för kunskapsbaserad suicidprevention. En nollvision för suicid 
beslutades av Sveriges riksdag år 2008 och även av dåvarande Landstinget i Värmland år 
2015. Den strategiska planen för suicidprevention i Värmland ska bidra till att uppnå 
nollvisionen.  

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland togs upp för information i 
Ordföranderådet den 8 april 2022. Direktörsberedningen fick i uppdrag att komplettera och 
säkerställa förankringsprocessen om länsgemensam strategisk plan för suicidprevention och i 
samverkan ta fram beslutsunderlag för politisk process om att anta den strategiska planen hos 
samtliga 17 parter.  

Nu finns detta beslutsunderlag framtaget för politisk process i samverkansstrukturens parter; 
kommunerna och regionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets/regionledningskontorets eller motsvarande tjänsteskrivelse den xx 
xx 2022. 

Missiv till förslag till tjänsteskrivelse, framtaget av Region Värmland, 15 maj 2022 

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention, 30 november 2021 

Ärendebeskrivning  

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland är en handlingsplan för länet 
som är framtagen i bred samverkan.  

mailto:fornamn.efternamn@xx.se


Den är överlämnad till politiskt beslut av det regionala nätverket för suicidprevention i 
Värmland, där Region Värmland är en samverkanspartner med en rad aktörer som inkluderar 
alla Värmlands kommuner, polis, räddningstjänst, Försäkringskassa, Suicide Zero, 
(H)järnkoll, Svenska kyrkan, EBL-skolan, RSMH Kalstasola, Anonyma Alkoholister, och 
Funktionsrätt Värmland.   

Planen syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet och ge vägledning vid valet av 
aktiviteter, insatser, och prioriteringar. Planen riktar sig till alla som bidrar till det 
suicidpreventiva arbetet i Värmland, som inkluderar kommuner, myndigheter och andra 
aktörer. Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland utgår från det 
nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och är baserad i Folkhälsomyndighetens 
struktur för kunskapsbaserad suicidprevention och RESPI (rekommendationer för 
suicidpreventiva insatser), ett kunskapsstöd utvecklat av Nationellt Centrum för 
Suicidforskning och Prevention. Vidare har planen en stark koppling till folkhälsa och den 
nationella folkhälsopolitiken.  

Planen är en revidering av Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk 
ohälsa 2017–2019. Uppdraget av att ta fram en plan är grundad i Folkhälsomyndighetens 
rekommenderade struktur för kunskapsbaserad suicidprevention. En nollvision för suicid 
beslutades av Sveriges riksdag år 2008 och även av dåvarande Landstinget i Värmland år 
2015. Den strategiska planen för suicidprevention i Värmland ska bidra till att uppnå 
nollvisionen.  

Beskrivning av den länsgemensamma strategiska planen för suicidprevention 
Planen beskriver gemensamma mål och prioriteringar utifrån nätverkets perspektiv. Den 
länsgemensamma strategiska planen pekar ut vilka områden som är prioriterade för det 
suicidpreventiva arbetet och bör ses som en länsövergripande ram. Planen består av 
insatsområden som är organiserade efter nivå av påverkan. Det finns tre olika nivåer av 
påverkan när man pratar om suicidprevention: indikerad, selektiv och universell. 

 Insatser på universell nivå: Allmän och bred insats som riktas mot alla i en hel 
befolkning oavsett risknivå.  

o Samordnad, strukturerad samverkan 
o Tidigt stöd till barn och ungdomar 
o Tillgängliggöra utbildningar och information i suicidprevention  
o Insatser i arbetslivet 
o Minska konsumtion, riskbruk och missbruk av alkohol och narkotika  
o Restriktion av medel som används i suicidsyfte 

 Insatser på selektiv nivå: Specifika och riktade insatser, ofta för grupper av personer 
som befinner sig i riskzonen för specifika problem eller beteenden. 

o Fokus på riskgrupper 
o Lågintensiva uppföljningar för personer med suicidrisk  
o Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal  
o Utbildning av andra yrkesgrupper och ”gatekeepers” 

 Indikerad nivå: Specifika och riktade insatser för individer som redan har ett visat 
problem eller beteende. 

o Stärk vårdkedja  
 

För alla suicidpreventiva insatser gäller att de ska vara relevanta för Värmland och utgå från 
behov för respektive person eller grupp. 



Kostnadseffektivitet 
Suicidpreventivt arbete är kostnadseffektivt och sparar samhällsresurser. När det gäller suicid 
kan de samhällsekonomiska konsekvenserna liknas vid ett isberg. De synliga, direkta 
kostnaderna är modesta i förhållande till den humankostnad och det produktionsbortfall som 
de förlorade levnadsåren medför.   

De indirekta kostnaderna till följd av produktionsbortfall fördelas relativt jämnt mellan 
förvärvs- och hemarbete. Humankostnaden, det vill säga förlusten av liv och hälsa, är 
omfattande. Med hänsyn tagen till förväntad livslängd innebar de förtida dödsfallen en total 
förlust på mer än 38 000 levnadsår eller i genomsnitt 32 år per suicid (i Sverige). 

Finansiering  
Region Värmlands arbete med genomförandet av planen är finansierat av statsbidraget 
”Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022”. Nya överenskommelser 
avseende statsbidrag skrivs återkommande. Kommunernas arbete med planen kan finansieras 
med kommunens del av detta statsbidrag. 
 
 
 
Underskrifter



Kommun Namn Mejl Titel 

Arvika Anneli Karlsson anneli.karlsson@arvika.se Jämställdhets- och folkhälsosamordnareVerksamhetsområden omsorg och hjälp

Eda Jenny Nilsson jenny.nilsson@eda.se Folkhälsosamordnare Verksamhetsområden vård och stöd 

Filipstad Marie Berggren marie.berggren@filipstad.se Medicinskt ansvarig sjuksköterskaSocialtjänst 

Forshaga Henrica Liljenzin henrica.liljenzin@forshaga.se Verksamhetssamordnare Förvaltningen Lärande och arbete

Grums Pernilla Pettersson pernilla.pettersson@grums.se Områdeschef Individ och familj omsorg 

Hammarö Linda Ekedahl linda.ekedahl@hammaro.se Enhetschef – Enheten stöd och boende och bemanningspoolenIndivid och familj omsorg 

Karlstad Hanna Bäckman hanna.backman@karlstad.se Utredare Kommunledningskontoret 

Karlstad Ingrid Skog ingrid.skog@karlstad.se Utredare Kommunledningskontoret 

Kil Helena Hvit helena.hvit@kil.se vik vik 

Kil Petra Jonsson petra.jonsson02@kil.se föräldraledig Samordnare Familjecentralen

Munkfors Dunja Begovic dunja.begovic@munkfors.se Enhetschef LSS, socialpsykiatri och SvartensvenOmsorg och hjälp 

Munkfors Anna Torbrand anna.torbrand@munkfors.se Munkfors hemsjukvård Omsorg och hjälp 

Storfors Pia Aspvik pia.aspvik@storfors.se Folkhälsoutvecklare Kommun och politik 

Sunne Mats Svärdsen mats.svardsen@sunne.se Hälsokonsulent Kommunledningsstab 

Säffle Kerstin Bellander kerstin.belander@saffle.se Avdelningschef Individ och familj omsorg 

Torsby Karin Mellberg karin.melberg@torsby.se Områdeschef Omsorg och hjälp 

Årjäng Ann-Charlotte Lundin ann-charlotte.lundin@arjang.se Kvalitetsutvecklare barn och ungas hälsaKommunchefens stab 

Hagfors Stefan Larsson stefan.larsson@hagfors.se Verksamhetschef Ssk Sjuk- och distriktssköterskor

Kristinehamn Frida Rönning frida.ronning@kristinehamn.se Utredare Kommunledningsförvaltningen

Kristinehamn Ann-Christin Andersson Leemanann-christin.anderssonleeman@kristinehamn.seMedicinskt ansvarig sjuksköterskaGemensam stab för Förvaltningen för arbete, kompetens och välfärd och Förvaltningen för stöd, vård och omsorg
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-02 
Diarienummer 
KS/2022:187 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention 
i Värmland 
Diarienummer: KS/2022:187 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland är en handlingsplan för länet 
som är framtagen i samverkan. Den är framtagen av det regionala nätverket för 
suicidprevention i Värmland, där kommunen/regionen är en samverkanspartner med en bred 
rad aktörer i Värmland som till exempel polis, Suicide Zero, Svenska kyrkan, räddningstjänst, 
och försäkringskassan. 
 
Planen syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet och ge vägledning vid valet av 
aktiviteter, insatser, och prioriteringar. Planen riktar sig till alla som bidrar till det 
suicidpreventiva arbetet i Värmland, som inkluderar kommuner, myndigheter och andra 
aktörer. Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland utgår från det 
nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och är baserad i Folkhälsomyndighetens 
struktur för kunskapsbaserad suicidprevention och RESPI (rekommendationer för 
suicidpreventiva insatser), ett kunskapsstöd utvecklat av Nationellt Centrum för 
Suicidforskning och Prevention. Vidare har planen en stark koppling till folkhälsa och den 
nationella folkhälsopolitiken.  
 
Planen är en revidering av Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk 
ohälsa 2017–2019. Uppdraget av att ta fram en plan är grundad i Folkhälsomyndighetens 
rekommenderade struktur för kunskapsbaserad suicidprevention. En nollvision för suicid 
beslutades av Sveriges riksdag år 2008 och även av dåvarande Landstinget i Värmland år 
2015. Den strategiska planen för suicidprevention i Värmland ska bidra till att uppnå 
nollvisionen.  
 
Planen beskriver gemensamma mål och prioriteringar utifrån nätverkets perspektiv. Den 
länsgemensamma strategiska planen pekar ut vilka områden som är prioriterade för det 
suicidpreventiva arbetet och bör ses som en länsövergripande ram. Planen består av 
insatsområden som är organiserade efter nivå av påverkan. Det finns tre olika nivåer av 
påverkan när man pratar om suicidprevention: indikerad, selektiv och universell. 
• Insatser på universell nivå: Allmän och bred insats som riktas mot alla i en hel 
befolkning oavsett risknivå.  
o Samordnad, strukturerad samverkan 
o Tidigt stöd till barn och ungdomar 
o Tillgängliggöra utbildningar och information i suicidprevention  
o Insatser i arbetslivet 
o Minska konsumtion, riskbruk och missbruk av alkohol och narkotika  
o Restriktion av medel som används i suicidsyfte 
• Insatser på selektiv nivå: Specifika och riktade insatser, ofta för grupper av personer 
som befinner sig i riskzonen för specifika problem eller beteenden. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-06-02 
Diarienummer 
KS/2022:187 

o Fokus på riskgrupper 
o Lågintensiva uppföljningar för personer med suicidrisk  
o Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal  
o Utbildning av andra yrkesgrupper och ”gatekeepers” 
• Indikerad nivå: Specifika och riktade insatser för individer som redan har ett visat 
problem eller beteende. 
o Stärk vårdkedja  
 
För alla suicidpreventiva insatser gäller att de ska vara relevanta för Värmland och utgå från 
behov för respektive person eller grupp. 
 
Suicidpreventivt arbete är kostnadseffektivt och sparar samhällsresurser. När det gäller suicid 
kan de samhällsekonomiska konsekvenserna liknas vid ett isberg. De synliga, direkta 
kostnaderna är modesta i förhållande till den humankostnad och det produktionsbortfall som 
de förlorade levnadsåren medför.   
De indirekta kostnaderna till följd av produktionsbortfall fördelas relativt jämnt mellan 
förvärvs- och hemarbete. Humankostnaden, det vill säga förlusten av liv och hälsa, är 
omfattande. Med hänsyn tagen till förväntad livslängd innebar de förtida dödsfallen en total 
förlust på mer än 38 000 levnadsår eller i genomsnitt 32 år per suicid (i Sverige). 
 

Finansiering 
Region Värmlands arbete med genomförandet av planen är finansierat av statsbidraget 
”Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022”. Nya överenskommelser 
avseende statsbidrag skrivs återkommande. Kommunernas arbete med planen kan finansieras 
med kommunens del av detta statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Missiv till förslag till tjänsteskrivelse, framtaget av Region Värmland, 15 maj 2022 

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention, 30 november 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Storfors kommun ställer sig bakom länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i 
Värmland 2022–2030.  
 
 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, verksamhetschef förskola/skola 
Margareta Albert, verksamhetschef vård och omsorg 
Johan Rosqvist, kommunchef 
 
 









Taxebilaga 
 

2022 2023 

Hemtjänst   
Personlig omsorg, ingår i maxtaxa 538 kr/månad  552 kr/ månad 
Inköp Samhall, ingår i maxtaxa 180 kr/ tillfälle 185 kr/ tillfälle 
Inköp Samhall, lista hämtas hos kund, 
ingår i maxtaxa 

 230 kr/tillfälle.  
 

Apotekstjänst  169 kr/tillfälle 
Städ, ingår i maxtaxa 400 kr/ tillfälle/bostad 421 kr/tillfälle/bostad 
Tvätt max 7 kg, ingår i maxtaxa 
Extra kg, ingår inte i maxtaxa 
Specialtvätt, ingår inte i maxtaxa 

436 kr/ tillfälle,  
 50 kr/ kg 
 73,34 kr/ tillfälle  

457 kr/tillfälle 
50 kr/kg 
77 kr/tillfälle 

Matlåda, varm mat ingår inte i maxtaxa  50 kr  56 kr 

Utkörning av matlåda, ingår i maxtaxa  15 kr/ tillfälle/person 20 kr/tillfälle/person 
HSL (Hälso- och sjukvårds insats, rehab 
insats), ingår i maxtaxa 

130 kr/ besök  200 kr/besök 

Sondnäring, ingår inte i maxtaxa  Faktisk kostnad upp till 
3878 kr/månad.  

Hemleverans av 
sondnäring/näringsdryck, ingår i maxtaxa 

 230 kr/tillfälle.  

Näringsdryck som näringstillskott, ingår 
inte i maxtaxa 
 

 Faktisk kostnad upp till 
1054 kr/månad  

Trygghetslarm ingår inte i maxtaxa  440 kr/månad  462 kr/månad  
Trygghetslarm, installation 
(engångskostnad), ingår inte i maxtaxa 

440 kr  456 kr/tillfälle 

Trygghetslarm, avinstallation, ingår inte i 
maxtaxa 

 428 kr/tillfälle  

Trygghetslarm, tilläggslarm, ingår inte i 
maxtaxa 

Faktisk kostnad enligt 
larmoperatör 

Faktisk kostnad enligt 
larmoperatör 

Avgift vid förstört trygghetslarm/larm 
knapp, ingår inte maxtaxa 

Faktisk kostnad enligt 
larmoperatör 

Faktisk kostnad enligt 
larmoperatör 

Borttappad/förstörd Cliq-nyckel. ingår 
inte maxtaxa 

Faktisk kostnad enligt 
leverantör 

Faktisk kostnad enligt 
leverantör 

Inte avbokat hemtjänstbesök, ingår inte i 
maxtaxa 

300 kr/tillfälle 335 kr/tillfälle  

Aktivering, ingår i maxtaxa 175 kr/ tillfälle  190 kr/tillfälle 
Ledsagning ex sjukbesök inom 
kommunen, ingår inte i maxtaxa 

175 kr/tillfälle  190 kr/tillfälle  

Ledsagning sjukbesök utanför 
kommunen, ingår inte i maxtaxa 

 552 kr/tillfälle 

Avlastning i hemmet, ingår i maxtaxa 175 kr/ tillfälle 190 kr/tillfälle 
SÄBO   
Personlig omvårdnad, ingår i maxtaxa  80kr/ dygn 85 kr/dygn 
Basala hygienartiklar, ingår inte i maxtaxa 100 kr/månad  105 kr/mån 
Kost, ingår inte i maxtaxa 
 
  

120 kr/dygn  130 kr/dygn 



Möbler (säng, sängbord), ingår inte i 
maxtaxa 

400 kr/månad 200 kr/månad  

Korttidsplats   
Personlig omvårdnad, ingår i maxtaxa  80 kr/ dygn  95 kr/dygn 
Kost, ingår inte i maxtaxa 120 kr/ dygn  130 kr/dygn 
HSL (Hälso-och sjukvårds insats), ingår i 
maxtaxa 

130 kr/dygn  200 kr/dygn  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-19 
Diarienummer 
KS/2022:15 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Taxor vård och omsorg 2023 
Diarienummer: KS/2022:15 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
 

Årlig översyn och uppdatering av taxor inom vård och omsorg. 
Bifogade handling visar: 
- sammanställning av tidigare beslutade taxor  
- uppräkning av befintliga taxor enligt fastställda uppräkningsindex kommunal verksamhet 
- komplettering med taxor vilka inte tidigare fakturerats kund 
 
Avgift för trygghetslarm debiteras från den 1:a i nästkommande månad. Vid avslut debiteras 
hela avslutsmånaden. 

Beslutsunderlag 
Taxor vård och omsorg 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Godkänna förslag taxor vård och omsorg 2023 
Beslutet föreslås gälla från och med 1 januari 2023 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért, verksamhetschef 
Dzana Pranjic, avgiftshandläggare 
Annette Olsson, ekonomichef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-01 
Diarienummer 
KS/2022:41 

Handläggare:  
Louise Fromholdt 
Projektledare 
 
Kommunala aktivitetsansvaret - Återrapport SCB jan-jun 2022 
Diarienummer: KS/2022:41 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunala aktivitetsansvaret Storfors kommun 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i 
samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att 
uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i 
gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på 
eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis 
arbete. Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte begränsas till skolterminerna eller 
liknande. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas och insatserna 
måste dokumenteras på ett lämpligt sätt. 

Källor: 29 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om 
kommunernas aktivitetsansvar sidan 13 och 29–30 
 
Ansvarig för KAA:  
 
Enheten arbetsmarknad och integration 
 
Samverkansparter:  
 
Skola, studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen, IFO (barn och unga samt 
försörjningsstöd) och handläggare från enheten arbetsmarknad och integration 
Samverkan är ledord för ett gott arbete med KAA. I Storfors har vi byggt upp ett antal forum, 
där planering och uppföljning görs kring varje ungdom för att kunna erbjuda lämplig insats. 
Det primära målet är att ungdomarna ska återgå till studier.    
 
Utmaningar: 
 

 Ingen praktikpeng: Ersättning motsvarande studiebidraget för ungdomar som har 
praktik skulle ge ökad motivation. Ungdomar i aktivitet minskar risken för att hamna i 
utanförskap. Rutiner och gemenskap skapar trygghet, men är också viktig för 
frigörelseprocessen.   
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 Begränsat antal praktikplatser: I kommunen finns ett begränsat antal praktikplatser, 
vilket reducerar möjligheterna till praktik för ungdomarna. De flesta saknar inkomst 
samt körkort, vilket också begränsar möjligheten att ta sig till och från praktikplatser 
utanför kommunen. Då de flesta ungdomar saknar inkomst och inte får något 
studiebidrag, saknas möjligheten att åka kollektivt.     
 

 Byte av gymnasieprogram och/eller skola: Ungdomar som hoppar av gymnasiet för 
att de t.ex. inser att de har valt fel program, måste vänta tills nästa terminsstart, innan 
de kan återuppta studierna. Avbryter de studierna på höstterminen blir det nästan ett 
helt år innan de åter kan studera och risk finns att de under en längre tid står utan 
aktivitet. 

 

Beslutsunderlag 
Rapport kommunala aktivitetsansvaret jan-jun 2022 
Återrapport kommunala aktivitetsansvaret första halvåret 2022 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna rapport kommunala aktivitetsansvaret jan-jun 2022 

Beslutet ska skickas till 
 
Magnus Söreskog, enhetschef arbetsmarknad och integration 
Louise Fromholdt, ansvarig kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-29 
Diarienummer 
KS/2022:32 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 

Tertialrapport 1 - Avvikelser/Missförhållanden/Klagomål 
IFO, SoL 2022 
 
 
 Avvikelser/missförhållande 
 
Orsak Januari Februari Mars April 

Dokumentation    1 

Informationsöverföring     

Bemötande     

 
Avvikelserna har handlat om: 
 
En utredning på barn och unga har inte färdigställts inom tidsramen som är fyra månader. 
Utredningen skulle senast ha färdigställts 2022-04-16 men på grund av att andra mer akuta 
ärenden behövt prioriteras försenades färdigställandet av utredningen till 2022-06-02.  
 
Att utredningen inte färdigställdes inom fyra månader bedöms inte ha fått några konsekvenser 
för klienten. 
 
Att en utredning blivit sen, dvs ej färdig inom tidsramen på fyra månader, har hänt en gång de 
senaste två åren.  
 
Avvikelsen bedöms inte vara av så allvarlig karaktär att det bedömts som missförhållande 
eller risk för missförhållande och därmed har ingen Lex Sarah-utredning öppnats. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-29 
Diarienummer 
KS/2022:32 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Enhetschef IFO 
Ewa Sundberg 
Enhetschef IFO 
 
Tertialrapport 1 - Redovisning avvikelser, 
missförhållanden, klagomål IFO 2022 
Diarienummer: KS/2022:32 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Tertialrapport 1 avvikelser/missförhållanden/klagomål IFO 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1 avvikelser/missförhållanden/klagomål IFO 2022 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Godkänna Tertialrapport 1 avvikelser/missförhållanden/klagomål IFO 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam 
Ewa Sundberg 
Margareta Albert 
IFOs registrator, Heidi Larsson 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-01 
Diarienummer 
KS/2022:136 

Handläggare:  
Andreas Eriksson 
Miljöstrateg 
 
Tjut - Avfallsplan uppföljning 2021 
Diarienummer: KS/2022:136 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens avfallsplan ska följas upp minst en gång/år och resultatet från arbetet ska 
redovisas för kommunstyrelsen och renhållaren. 
 
I rapporten finns en sammanställning över mål och åtgärder från avfallsplanen och 
uppföljning över åtgärder som har gjorts under 2021. 

Beslutsunderlag 
Avfallsplan uppföljning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna rapporten Avfallsplan uppföljning 2021 
 

Beslutet ska skickas till 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-09 
Diarienummer 
KS/2022:258 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Tjut - Revidering av reglemente för 
Hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans 
Diarienummer: KS/2022:258 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Region Värmland skickade 2020-10-08 ut en remiss gällande revidering av reglemente för 
Hjälpmedelsnämnden i Värmland – närvaro på distans.  
Remissen besvarades 2020-10-28 med att Storfors kommun ej har något att erinra. 
 
Region Värmland har nu skickat ut ett brev med önskan om att varje enskild kommun så  
snart som möjligt tar ett likalydande beslut som Regionfullmäktige tog den 9 juni 2022, om 
revidering av reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland – Närvaro på distans. Beslutet 
kommer i korta drag innebära att möjligheten kommer att finnas till att deltaga på 
Hjälpmedelsnämndens sammanträden på distans efter ordförandens godkännande. 

Beslutsunderlag 
Brev - Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans 
Reglemente Hjälpmedelsnämnden med markerat tillägg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Fastställa reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland – närvaro på distans 

Beslutet ska skickas till 
Erik Lisshammar, Region Värmland erik.lisshammar@regionvarmland.se  
 
 

mailto:erik.lisshammar@regionvarmland.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-22 
Diarienummer 
KS/2022:107 

Handläggare:  
Lennart Aronsson 
Kommunsekreterare 
 
Tjut - Ansökan om Partistöd för Moderata 
Samlingspartiet Storfors 2022 
Diarienummer: KS/2022:107 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 

Enligt rutin vid ansökan om partistöd ska sökande parti till ansökan om partistöd bifoga 
följande: 
* Blankett Granskningsutlåtande. 
* Redovisning av partistöd från ifjol.  
* Protokollsutdrag på vald styrelse innevarande år. 
 
I regler för kommunalt partistöd framgår följande under rubrik Redovisning och granskning: 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
använts till det ändamål som avses i Kommunallagen 4 kap. 31 § första stycket. 
Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. KL Kap 4 § 31§ och 32 redovisas i sin 
helhet nedan. 
 
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som  
anges i 29 § första stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena. 

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 

 
Moderata Samlingspartiet i Storfors har inkommit med föreskrivna dokument och är därmed 
berättigad till partistöd år 2022.      
 
Partistödet grundar sig på antalet mandat i fullmäktige som har fysiska förtroendevalda. Ett 
parti som har så kallade tomma stolar erhåller ej något partistöd för dessa mandat som de har 
tomma stolar.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-22 
Diarienummer 
KS/2022:107 

 
Grundbelopp betalas ut med 9 % av prisbasbelopp innevarande år. 
Stöd per mandat betalas ut med 16,95 % av prisbasbeloppet innevarande år.  
 
Antal mandat Grundbelopp Partistöd för antal mandat Totalt 
3 mandat  4 347 kr 8 187 kr  28 908 kr  

Finansiering 
Kostnaden ska belasta ansvar 100 och verksamhet 1110 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Bevilja partistöd 2022 till Moderata Samlingspartiet Storfors. 
 
2. Utbetala partistöd 2022 till Moderata Samlingspartiet Storfors om totalt 28 908 kr.  
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Peter Farrington (M) 
Pajo Vujic, Ekonom 
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KOMMUN 
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Datum 

2022-08-19 

Diarienummer 

KS/2022:167 

 

 

Handläggare:  

Johan Rosqvist 

Kommunchef 

 

Tjut - Ansvarsfrihet, revisiolnsberättelse, revisionsrapport för 

Samordningsförbundet Östra Värmland år 2021 

Diarienummer: KS/2022:167 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige  

 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen för Samordningsförbundet Östra Värmland har upprättat revisionsberättelse och 

revisionsrapport 2021. Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Följebrev 

Årsredovisning för samordningsförbundet Östra Värmland 2021 

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Värmland 2021 

Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Värmland 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

Bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet Östra Värmland 

Revisionen 
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Datum 

2022-08-19 

Diarienummer 

KS/2022:167 

 

 

Handläggare:  

Johan Rosqvist 

Kommunchef 

 

Tjut - Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Värmland 

2021 

Diarienummer: KS/2022:167 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Östra Värmland har upprättat årsredovisning för år 2021, vilken är 

fastställd av styrelsen 2022-02-15 § 3. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Värmland 2021. 

Revisionsberättelse för år 2021. 

Revisionsrapport för år 2021 

 

Sammanfattning av verksamhetsåret 2021: 

Samordningsförbundet Östra Värmland har under året finansierat tre projekt: 

* Projekt Nyckeln 

 Drivs av Region Värmland. Redovisas som volymprojekt i SUS. Projektet har drivits 

 sedan 2016-08-15. 

 Totalt antal deltagare under året fördelat på kommun 23 personer Storfors och 37 

 personer Filipstad. 

* Projekt Drivkraft Filipstad (inklusive tjänstedesign) 

 Drivs av Filipstads kommun. Redovisas som deltagarprojekt i SUS. Projektet har drivits 

 sedan 2017-09. 

* Projekt Drivkraft Storfors. 

 Drivs av Storfors kommun. Redovisas som deltagarprojekt i SUS. Projektet har drivits 

 sedan 2017-09. 

 Utfall Drivkraft Filipstad och Storfors 

 Totalt antal deltagare under året 58 personer. 

 

Ekonomiskt resultat 

Förbundets totala budget för år 2021 inklusive överfört kapital från 2020 uppgick till 

2 300 282 kronor. Av dessa tillgängliga medel har 231 247 kronor använts till administration 

(kansli och styrelse). För individanpassade insatser inkluderat beslutade projekt har 

kostnaden uppgått till 1 668 001 kronor. 

En strukturövergripande insats som är genomförd är digital utbildning i tjänstedesign till 

parternas anställda. Utbildningen har inte medfört några extra kostnader då kompetensen 

finns inom ett av de projekt som bedrivs i förbundet. 

 

Förbundet uppvisar överskjutande kapital från 2020 med 386 282 kronor. För 2021 är det 

överskjutande kapitalet 324 581 kronor 
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KOMMUN 
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Datum 

2022-08-19 

Diarienummer 

KS/2022:167 

 

 

 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 

samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2021. Till redovisningen hör separata 

bilagor med årsredovisning från förbundets tre finansierade projekt. 

Samordningsförbundet Östra Värmland är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland samt Filipstads och Storfors 

kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 

medlemmarna.  

 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 

verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 

få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 

genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 

Samordningsförbundet stöder aktivt insatser som syfter till att skapa strukturella 

förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla 

om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

 

Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, 

Region Värmland med en fjärdedel och Filipstads och Storfors kommuner med resterande 

fjärdedel.  

 

Revisorerna 

I revisionsberättelsen framgår följande: 

Revisorerna har biträtts av auktoriserad revisor. 

Revisorerna har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra 

Värmland för år 2021. 

Enligt Revisorernas uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av Samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 

finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 

Revisorerna tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för 

samordningsförbundet fastställs.  

 

Utöver revisorernas revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört revision av 

styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Östra Värmland har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Datum 

2022-08-19 

Diarienummer 

KS/2022:167 

 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

Godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Värmland. 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet Östra Värmland 

Katarina Hammargren, Sekreterare Samordningsförbundet 

katarina.hammargren@filipstad.se 

Revisionen 

 

 

mailto:katarina.hammargren@filipstad.se




















  
Protokoll 

 Regionfullmäktige  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-02-16 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr  RS/212896 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Regionfullmäktiges beslut 
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
 
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast sker 
2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
 
3. Ny prissättning införs stegvis. 
 
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut. 
Yrkanden 
Jesper Johansson (MP) och Hans Nilsson (SIV) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att regionfullmäktige beslutar att 
bifalla regionstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 §13  Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 §150 Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 

 

Utdraget skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 
Anders Wahlén, enhetschef servicetrafik 
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Datum Diarienummer 

Servicetrafik 2022-03-02 KTN/210289 
Handläggare   

Anders Wahlén   

 

 

 

Följebrev - Beslut kring principer för egenavgifter 
färdtjänst 

 

Kommunerna i Värmlands län har 2021-12-20 mottagit underlag från 

Region Värmlands Kollektivtrafiknämnd gällande ärendet Principer för 

egenavgifter färdtjänst (Dnr. KTN/210289) för fortsatt hantering. I 

följebrevet daterat 2021-12-17 fanns en bakgrund till ärendet samt 

instruktioner för hur frågan fortsatt bör hanteras av kommunerna. 

 

Det förklarades även att den fortsatta hanteringen i kommunerna kan ta vid 

då ett slutgiltigt beslut har fattats av Regionfullmäktige, varefter en slutgiltig 

uppdatering skickas till kommunerna. Regionfullmäktiges slutgiltiga beslut 

fattades under sammanträdet 2022-02-16, varför kommunerna nu ges en 

slutgiltig uppdatering. 

 

Det underlag som kommunerna mottog 2021-12-20 är fortfarande det som 

är aktuellt för kommunernas fortsatta hantering av frågan. Inget nytt 

underlag har tillkommit i ärendet från tiden för beslut i 

Kollektivtrafiknämnden till att beslut fattades i Regionfullmäktige. 

 

 

I det fall att ytterligare bakgrundbeskrivning önskas eller att frågor finns 

angående sakinnehåll hänvisas dessa till servicetrafikchef Anders Wahlén: 

anders.wahlen@regionvarmland.se 

 

Som det nämndes i följebrevet daterat 2022-12-17 ska protokollsutdrag 

gällande kommunernas beslut ha inkommit till Region Värmland senast 

2022-06-30. De skickas per e-post till diariet@regionvarmland.se. Ange 

diarienummer KTN/210289 i ämnesraden. 

 

 

mailto:anders.wahlen@regionvarmland.se
mailto:diariet@regionvarmland.se
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Vänligen, 

 

Mattias Bergh 

Trafikdirektör 

Region Värmland 

 

 

 

 

Bilagt material: 

Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2022-02-16 §19 Principer för 

egenavgifter färdtjänst 

 

 

 

 

Sändlista 

Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 



KTN/210289 Principer för egenavgift färdtjänst

Bilaga 1

Förslag formulering till beslut om ändrad princip för egenavgifter:

”Priset för resan (egenavgift) ska vara skäligt. Grunderna för egenavgifterna är gemensamt 
fastställda av Region Värmland och kommunerna som överlåtit huvudmannaskapet för 
färdtjänsten till Region Värmland. Prissättning (egenavgift) för resa med färdtjänsten baseras 
på prissättning för resa med den allmänna kollektivtrafiken. Trafikkostnaden per resenär 
inom färdtjänsten är högre i jämförelse med resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
Prissättningen ska vara i nivå med hur färdtjänsten prissätts i övriga Sverige. 

Den färdtjänstberättigade erbjuds köpa särskilda produkter som gäller för resor inom 
färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken, såsom månadskort. Syftet med 
månadskorten är dels att minska på resenärers kostnader vid frekvent resande, exempelvis 
arbets- och studiependling, dels kunna styra kunder mot den allmänna kollektivtrafiken där 
så är möjligt.

Vissa produkter inom den allmänna kollektivtrafiken kan inte erbjudas inom färdtjänsten på 
grund av trafikens utformning, exempelvis gruppbiljetter. Vissa produkter inom allmän 
kollektivtrafiken såsom närresa och tätortsbiljetter kan inte heller erbjudas inom 
färdtjänsten till följd av kostnadsskäl.

Regionen äger rätt att göra årliga prisjusteringar utifrån en allmän kostnadsutveckling 
baserat på överenskommen princip. 

Så länge som färdtjänsten inte är skatteväxlad ska regionen vid en förändring av principer för 
prissättning samråda och erhålla kommunernas godkännande.”



  
Protokoll 

 Kollektivtrafiknämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2021-12-07 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 150 Dnr  KTN/210289 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta 
1.      Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
  
2.      Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast 
sker 2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
  
3.      Ny prissättning införs stegvis. 
  
4.      Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut.  
  
  
  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst-version 

 

Utdraget skickas till 
Regionstyrelsen 
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Servicetrafik   
Handläggare Datum Diarienummer 

Anders Wahlén 2021-12-17 KTN/210289 

Följebrev – Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst 

Kommunerna i Värmland har sedan många år tillbaka valt att ge uppdraget 
att upphandla, organisera och genomföra färdtjänst och riksfärdtjänst för 
kommunernas räkning till länets kollektivtrafikhuvudman. Vid tiden för 
överlåtandet var det Värmlandstrafik AB och sedan 1 januari 2019 Region 
Värmland. Efter att Region Värmland bildats har också Karlstads kommun 
gett Region Värmland motsvarande uppdrag avseende kommunens 
färdtjänst och riksfärdtjänst. Betalningsansvaret för färdtjänsten och 
riksfärdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 

Vår målsättning är att upphandla en attraktiv trafik för kommuninvånarna 
som bidrar till ökad trygghet, nöjdhet och välmående på ett 
kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkt är lagarna om färdtjänst (SFS 
1997:736) och riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Genom att ha möjligheten att 
samordna upphandling och genomförande av färdtjänst för alla Värmlands 
kommuner ser vi goda möjligheter att uppnå vår målsättning. Främst genom 
att skapa förutsättningar för att trafikföretag ska kunna offerera bra och 
kostnadseffektiva anbud. 

Under Region Värmlands första år har därför fokus varit att skapa oss 
nämnda förutsättningar genom att förlänga eller upphandla befintliga avtal 
så att vi möjliggör en gemensam trafikstart för nya avtal. Vi har också gjort 
en grundlig omvärldsspaning nationellt för att jämföra Värmlands 
nuvarande lösning och också jämfört de olika lösningar som förelegat i 
Värmland avseende Karlstads kommun och Värmlandstrafik. Ambitionen är 
att kunna föreslå en ny lösning som vidmakthåller det som är bra och 
utvecklar det som kunder och brukarorganisationer framfört som 
förbättringsförslag. Utredningsarbetet har visat att ett gemensamt regelverk 
för alla kommuner förenklar och ökar möjligheten att optimera samordning 
av bokningar och därmed uppnå lägre kostnader. Ett tjänstemannaförslag till 
nytt reglemente skickades under 2020 på remiss till kommunerna och 
brukarorganisationer och synpunkterna har bearbetats. Genom att hitta 
gemensamma principer för egenavgifter skapas förutsättningar för mindre 
komplicerade och kostnadsdrivande betalningslösningar och processer. 

Kollektivtrafiknämnden har föreslagit regionfullmäktige att dels besluta om 
nytt reglemente, dels besluta om principer för egenavgifter färdtjänst enligt 
vad som framgår i bilaga 1. Regionfullmäktige planerar att besluta i ärendet 
2022-02-16. En slutgiltig uppdatering skickas till kommunerna direkt efter 
regionfullmäktiges beslut i februari. Samtliga kommuner behöver fatta 
likalydande beslut, lämpligtvis under perioden 16 februari till 30 juni, i den 
delen som handlar om principer för egenavgifter färdtjänst.  

Nya egenavgifter, baserade på det nya beslutet, kan tidigast införas i 
samband med att nya trafikavtal inom servicetrafiken börjar gälla, vilket 
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tidigast sker 2023-09-01. I beslutet från kollektivtrafiknämnden framgår att 
ny prissättning ska ske stegvis samt att periodkort eller liknande 
förmånsprodukter kommer att tillföras när det nya prissystemet träder i 
kraft. 

Önskas mer bakgrundsbeskrivningar eller frågor angående innehåll hänvisas 
dessa till servicetrafikchef Anders Wahlén: 

anders.wahlen@regionvarmland.se  

Besluten ska ha inkommit till Region Värmland senast den 30 juni 2022. De 
skickas per e-post till diariet@regionvarmland.se. Ange diarienummer 
KTN/210289 i ämnesraden. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Mattias Bergh 
Trafikdirektör 
Region Värmland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagt material: 

Protokoll från Kollektivtrafiknämnden (2021-12-07) 

Bilaga 1 Principer för egenavgift färdtjänst 

Tjänsteskrivelse Principer för egenavgifter färdtjänst  

mailto:anders.wahlen@regionvarmland.se
mailto:diariet@regionvarmland.se


    

    3 (3) REGION VÄRMLAND 
  

Sändlista remiss 
Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 
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Datum Diarienummer 

Servicetrafik 2022-03-02 KTN/210289 
Handläggare   

Anders Wahlén   

 

 

 

Följebrev - Beslut kring principer för egenavgifter 
färdtjänst 

 

Kommunerna i Värmlands län har 2021-12-20 mottagit underlag från 

Region Värmlands Kollektivtrafiknämnd gällande ärendet Principer för 

egenavgifter färdtjänst (Dnr. KTN/210289) för fortsatt hantering. I 

följebrevet daterat 2021-12-17 fanns en bakgrund till ärendet samt 

instruktioner för hur frågan fortsatt bör hanteras av kommunerna. 

 

Det förklarades även att den fortsatta hanteringen i kommunerna kan ta vid 

då ett slutgiltigt beslut har fattats av Regionfullmäktige, varefter en slutgiltig 

uppdatering skickas till kommunerna. Regionfullmäktiges slutgiltiga beslut 

fattades under sammanträdet 2022-02-16, varför kommunerna nu ges en 

slutgiltig uppdatering. 

 

Det underlag som kommunerna mottog 2021-12-20 är fortfarande det som 

är aktuellt för kommunernas fortsatta hantering av frågan. Inget nytt 

underlag har tillkommit i ärendet från tiden för beslut i 

Kollektivtrafiknämnden till att beslut fattades i Regionfullmäktige. 

 

 

I det fall att ytterligare bakgrundbeskrivning önskas eller att frågor finns 

angående sakinnehåll hänvisas dessa till servicetrafikchef Anders Wahlén: 

anders.wahlen@regionvarmland.se 

 

Som det nämndes i följebrevet daterat 2022-12-17 ska protokollsutdrag 

gällande kommunernas beslut ha inkommit till Region Värmland senast 

2022-06-30. De skickas per e-post till diariet@regionvarmland.se. Ange 

diarienummer KTN/210289 i ämnesraden. 

 

 

mailto:anders.wahlen@regionvarmland.se
mailto:diariet@regionvarmland.se
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Vänligen, 

 

Mattias Bergh 

Trafikdirektör 

Region Värmland 

 

 

 

 

Bilagt material: 

Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2022-02-16 §19 Principer för 

egenavgifter färdtjänst 

 

 

 

 

Sändlista 

Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 
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Handläggare Datum Diarienummer
Anders Wahlén 2021-12-07 KTN/210289

Principer för egenavgifter färdtjänst

Förslag till beslut
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 

1.

2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal 
startar vilket som tidigast sker 2023-09-01. En förutsättning är 
att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022.

3. Ny prissättning införs stegvis.

4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt 
prissystem träder i kraft. 

Sammanfattning
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt 
färdtjänstlagen (SFS 1997:736) till Region Värmland. 
Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett 
separat beslutsärende (KTN/210287). Vad avser principer för 
egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och samtliga länets 
kommuner fatta ett likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning
Region Värmland ansvarar för kollektivtrafiken i Värmland och är 
regional kollektivtrafikmyndighet. Region Värmland ansvarar vidare 
för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. I samband med 
regionbildningen 2019 påbörjades en översyn av de regelverk och 
egenavgifter som ligger till grund för resor med färdtjänst, 
riksfärdtjänst och sjukresor. Region Värmland har, med stöd av 
respektive lag, att besluta om regler för färdtjänst, riksfärdtjänst och 
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sjukreseersättning. Under 2020 har tjänstemannaförslag remitterats till 
kommunerna, hälso- och sjukvården och brukarorganisationer för 
synpunkter och samråd har genomförts. Synpunkter har nu inarbetats i 
förslagen till beslut. Syftet med gemensamma regler inom hela 
Värmland handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 
en god balans mellan kundnytta och kostnader. Med gemensamma 
regler kan administrativa och trafikala kostnader minskas, vilket 
skapar utrymme för att ge en hög service till brukarna av tjänsten.

Vad avser färdtjänst och riksfärdtjänst har kommunerna fortfarande 
kvar betalningsansvaret och principer kring egenavgifter för färdtjänst 
behöver även beslutas av respektive kommun. Egenavgifter för 
riksfärdtjänst beslutas av regeringen enligt en förordning (SFS 
1993:1148).

Generell servicenivå till kunderna inom färdtjänst och riksfärdtjänst 
samt inom sjukresor styrs av reglementen, som beslutas av 
Regionfullmäktige i de fall reglerna inte direkt följer av lag.

15 av länets 16 kommuner (ej Karlstad) har i avtal under 2009/2010 
delegerat ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till dåvarande 
Värmlandstrafik AB med stöd av lag för färdtjänst respektive 
riksfärdtjänst. Värmlandstrafik AB inrättade 2010 ett länstäckande 
gemensamt regelverk för färdtjänsten, en länsfärdtjänst, vilket skapade 
ur brukarperspektivet mer likvärdiga förhållanden och större 
rörelsefrihet. Innan länsfärdtjänsten infördes var det mycket 
diskussioner kring varför olika regler gällde i olika kommuner.

Gällande principerna för egenavgifter i överlåtelseavtalen från 
2009/2010 finns följande formuleringar:

”Priset för resan (egenavgift) skall vara skäligt och får inte överstiga 
Värmlandstrafik AB:s självkostnader. Grunderna för egenavgifterna är 
gemensamt fastställda av de kommuner som överlåtit 
huvudmannaskapet för färdtjänsten…Grunderna för prissättning 
(egenavgift) för resa med den särskilda kollektivtrafiken baseras på 
prissättning för resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Kostnaden 
för resan är dock högre för resa i den särskilda kollektivtrafiken i 
jämförelse med resa i den ordinarie 
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kollektivtrafiken…självfinansieringsgraden för brukaren kommer att 
som mest uppgå till 25% av vad resan kostar att producera.”

Färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstad gick över till Region 
Värmland den 1 juli 2019 enligt motsvarande principer som övriga 
värmländska kommuner gjorde tio år tillbaka i tiden.

I överlåtelseavtalet med Karlstads kommun (2019) är nuvarande 
formulering om principer för egenavgifter:

”Efter att innevarande avtalsperiod löpt ut får regionen ta ut 
egenavgifter enligt regionens prissättning. Så länge kommunen betalar 
de faktiska kostnaderna för färdtjänsten mot faktura ska regionen dock 
samråda med kommunen vid ändrad nivå på egenavgifterna. 
Kommunens godkännande är en förutsättning för ändrad nivå på 
egenavgifterna. ”

I samband med att Region Värmland under 2019 samlat all färdtjänst 
och sjukresor inom Värmland i samma organisation, servicetrafiken 
inom Region Värmland kollektivtrafik, finns nu möjligheter till ett 
samlat grepp när trafikavtalen löper ut under hösten 2023. Principiella 
förändringar kring regelverk och egenavgifter har samråtts med 
kommunerna, brukarorganisationer, hälso- och sjukvården och 
anställda inom Region Värmland. En i princip heltäckande 
kartläggning av samtliga regioners reglementen och egenavgifter inom 
servicetrafiken har genomförts.

Reglerna kring sjukresor och färdtjänst ska bidra till regionens vision 
om en livskvalitet i världsklass. Servicetrafiken inom Region 
Värmland ligger de senaste åren på en topposition i riket gällande 
kundnöjdhet, vilket också är den långsiktiga målsättningen att så ska 
förbli.

De målsättningar som kollektivtrafiknämnden satt upp i samband med 
översynen:

- Sammanhållet regelverk i hela Värmland från 2023 och 
framåt.

- Hitta en bra balans mellan kundnytta och kostnader.
- Skapa en tillgänglig och anpassad trafik.
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- Göra regelverken mer begripliga.

I förslaget till beslut om principer har färdtjänstens egenavgifter 
förordats en koppling till kollektivtrafikens prissättning. Färdtjänst ska 
ses som en kompletterande form av kollektivtrafik. Kopplingen 
innebär att brukare med färdtjänst betalar samma egenavgift som 
kollektivtrafikresenären på en given reserelation, vilket också har varit 
ett tydligt önskemål från funktionsrättsrörelsen.
Vissa produkter inom kollektivtrafiken kan utifrån trafikens 
utformning inte erbjudas inom färdtjänsten, exempelvis gruppbiljetter.
Omvänt kommer färdtjänstbrukaren erbjudas unika produkter, 
exempelvis olika former av månadskort. Månadskort hjälper brukare 
med frekvent resande, exempelvis arbets- och studiependling, att hålla 
nere kostnaderna för egenavgifter.
Med tanke på att färdtjänsten har en högre trafikkostnad per resenär 
har tätorts-och närresepriser exkluderats av kostnadsskäl. Med 
förslaget till beslut hamnar man på en nivå med hur färdtjänsten 
prissätts i övriga Sverige.

Finansiering eller ekonomiska konsekvenser
Principer för egenavgifter är en del av reglementet för färdtjänst. 

Kostnader för färdtjänst bärs i slutändan av kommunerna, men 
hanteras av kollektivtrafiken inom Region Värmland.

Reglementet för färdtjänst bygger i stora drag på ensning av de 
reglementen som idag finns för Karlstads kommun respektive övriga 
kommuner inom länsfärdtjänsten. Enskilda förändringar i reglementet 
förväntas endast marginellt påverka kostnader.

Den stora fördelen med gemensamma regelverk inom Värmland 
handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en samlad 
trafiklösning. Servicetrafiken i Värmland upphandlas och merparten 
av de totala kostnaderna handlar om ersättning till trafikföretag för 
upphandlad trafik. Intäkter från kunder (egenavgifter) är en liten del 
(cirka 16 %) i förhållande till servicetrafikens totala kostnader.
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Förslagen till förändringar av egenavgiftssystem har analyserats 
utifrån dagens prissättning och historiskt trafikutförande (2019) och 
uppskattningsvis beräknas Karlstads kommun få cirka 1 miljon mer i 
intäkter från egenavgifter per år och de 15 befintliga 
länsfärdtjänstkommunerna får sammanlagt drygt 1 miljon mindre i 
intäkter, det vill säga kostnadsneutralt för samtliga kommuner som 
helhet. En miljon kronor motsvarar cirka fyra procent av den totala 
trafikkostnaden.

I slutändan avgörs kostnaden för trafiken av resandet, anbudspriser i 
upphandling, samordning av bokade resor, indexjusteringar enligt 
trafikavtal och möjligheter till att styra kunder till olika resesätt inom 
kollektivtrafiken, exempelvis buss och tåg där så möjligt.

Utifrån kundperspektivet kommer en gemensam prislista får 
färdtjänsten i Värmland innebära att befintliga länsfärdtjänstresenärer 
generellt får en något lägre egenavgift och Karlstads brukare en något 
högre på framför allt kortare reserelationer. Förvaltningen har 
analyserat det faktiska resandet för användare av färdtjänst i Karlstad 
och funnit att 95 % endast erhåller marginella (mindre än 90 
kronor/månad) kostnadsökningar för resandet per månad sett till 
dagens prissättning. För de kunder som har ett mer frekvent resande 
kommer produkter för månadskort och arbets- och studiependling 
balansera höjningen.

Den faktiska prisjusteringen mot kund förväntas ske tidigast hösten 
2023 efter att prisbeslut har tagits enligt ordinarie rutiner.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte påverka barn och unga.
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Mattias Bergh
Trafikdirektör

Anders Wahlén
Servicetrafikchef

Utdraget skickas till
Regiondirektör Peter Bäckstrand
Regionstyrelsen
Länets kommuner



  
Protokoll 

 Regionfullmäktige  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-02-16 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr  RS/212896 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Regionfullmäktiges beslut 
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
 
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast sker 
2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
 
3. Ny prissättning införs stegvis. 
 
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut. 
Yrkanden 
Jesper Johansson (MP) och Hans Nilsson (SIV) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att regionfullmäktige beslutar att 
bifalla regionstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 §13  Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 §150 Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 

 

Utdraget skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 
Anders Wahlén, enhetschef servicetrafik 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-28 
Diarienummer 
KS/2021:520 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Principer för egenavgifter för färdtjänst 
Diarienummer: KS/2021:520 
Beslutsinstans:  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunerna i Värmland har sedan många år tillbaka valt att ge uppdraget att upphandla, 
organisera och genomföra färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunernas räkning till länets 
kollektivtrafikhuvudman. Vid tiden för överlåtandet var det Värmlandstrafik AB och sedan 1 
januari 2019 Region Värmland. Efter att Region Värmland bildats har också Karlstads 
kommun gett Region Värmland motsvarande uppdrag avseende kommunens färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Betalningsansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten kvarstår hos 
kommunerna 
 
Under Region Värmlands första år har därför fokus varit att skapa nämnda förutsättningar 
genom att förlänga eller upphandla befintliga avtal så att en gemensam trafikstart för nya avtal 
möjliggjorts. Det har även gjorts en grundlig omvärldsspaning nationellt för att jämföra 
Värmlands nuvarande lösning och också jämfört de olika lösningar som förelegat i Värmland 
avseende Karlstads kommun och Värmlandstrafik. Ambitionen är att kunna föreslå en ny 
lösning som vidmakthåller det som är bra och utvecklar det som kunder och 
brukarorganisationer framfört som förbättringsförslag. Utredningsarbetet har visat att ett 
gemensamt regelverk för alla kommuner förenklar och ökar möjligheten att optimera 
samordning av bokningar och därmed uppnå lägre kostnader. Ett tjänstemannaförslag till nytt 
reglemente skickades under 2020 på remiss till kommunerna och brukarorganisationer och 
synpunkterna har bearbetats. Genom att hitta gemensamma principer för egenavgifter skapas 
förutsättningar för mindre komplicerade och kostnadsdrivande betalningslösningar och 
processer. 
 
Kollektivtrafiknämnden har föreslagit regionfullmäktige att dels besluta om nytt reglemente, 
dels besluta om principer för egenavgifter färdtjänst. Regionfullmäktige beslutade i ärendet 
2022-02-16. Samtliga kommuner behöver därefter fatta likalydande beslut 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse – Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2022-02-16 §19 Principer för egenavgifter 

färdtjänst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt bilagt underlag ”Tjänsteskrivelse – 
Principer för egenavgifter färdtjänst”.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-28 
Diarienummer 
KS/2021:520 

2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast sker 
2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022.  
3. Ny prissättning införs stegvis.  
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft 

Beslutet ska skickas till 
Region Värmland, diariet@regionvarmland.se. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-07-14 
Diarienummer 
KS/2022:204 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjänsteutlåtande Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet, Remiss SOU 202211 
Diarienummer: KS/2022:204 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Handlingsplan för en 
långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
SOU 2022:11. Socialdepartementets ärendenummer: S2022/01621. 
Handlingsplanen beskriver nuvarande regleringar om rätten till delaktighet och tolkstöd för 
personer vilka omfattas av ovanstående funktionsnedsättningar. Vidare beskriver 
handlingsplanen mål och utvecklingspunkter för en långsiktig utveckling av tolktjänsten, 
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den analysen ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utveck-
lingen av tolktjänsten (dir. 2020:79). I tilläggsdirektiv till utredningen 
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Till särskild utredare förordnades den 30 juli 2020 general-
direktören Malin Ekman Aldén. Som sakkunniga förordnades den 
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Fagervall-Yttling, Sveriges Kommuner och Regioner, ombudsmannen 
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biträdande enhetschefen Tobias Palmkvist, Specialpedagogiska skol-
myndigheten, kvalificerade handläggaren Joel Pousette Lilljeqvist, 
Arbetsförmedlingen, styrelseledamoten Anders Silvetärn, Talför, 
undervisningsrådet Karina Solax-Stridh, Skolverket, ombudsmannen 
Andreas Stjärnström, Hörselskadades Riksförbund och styrelse-
ledamoten Catarina Wigren-Svensk, Sveriges teckenspråkstolkars 
förening. Birgitta Fagervall-Yttling entledigades den 7 februari 2021 



 

 

och i stället förordnades samma dag handläggaren Emma Everitt, 
Sveriges Kommuner och Regioner. 

Som sekreterare anställdes den 1 september 2020 utvecklings-
strategen Tarja Birkoff (80 procent) och den 1 november 2020 råd-
mannen Sarah Cagnell (100 procent). Som kommunikatör anställdes 
den 15 oktober 2020 kommunikationsdirektören Erica Lawesson 
(15 procent). Juristen och upphandlingsspecialisten Nina Radojkovic 
har bidragit i utredningens juridiska analyser och ämnesrådet Håkan 
Nyman har bidragit i konsekvensbeskrivningar av utredningens förslag.  

Utredningen har tagit namnet 2020 års tolktjänstutredning. Ut-
redningen överlämnar härmed betänkandet Handlingsplan för en lång-
siktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet, SOU 2022:11. En teckenspråkig översättning finns 
av handlingsplanen. Uppdraget är med detta slutfört.  
 
Stockholm i mars 2022 
 
 
Malin Ekman Aldén  
 
 /Tarja Birkoff 
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Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten 

Inledning 

Utredningen har i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av tidigare 
lagda förslag om tolktjänsten och en dialog med berörda aktörer ta 
fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. 
I det följande sammanfattas de olika åtgärdsförslag som tillsammans 
bildar en handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. För en kom-
plett redogörelse av utredningens förslag till åtgärder hänvisas till  
betänkandets kapitel 7–14. En teckenspråksöversättning av hand-
lingsplanen finns som digital filmbilaga (bilaga 3) på regeringens 
webbplats. 

Om handlingsplanen  

Åtgärdsförslagen i handlingsplanen ska medverka till en tolktjänst som: 

– Är likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv. Tolktjänsten 
ska vara en samhällstjänst som i enlighet med det nationella funk-
tionshinderspolitiska målet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet för döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet, oavsett ålder och kön. 

– Bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och in-
tegritet där den enskilde så långt möjligt ges inflytande över hur 
tjänsten tillhandahålls. 

– Har stabila utvecklingsmöjligheter och utvecklas i samverkan och 
dialog mellan ansvariga aktörer, tolkar och tolkanvändare. 
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– Har en stabil och förutsägbar finansiering och en tydligare regler-
ing 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 tolk-
tjänsten, 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.  

Åtgärder för en mer sammanhållen och tydlig struktur  

I dagens tolktjänstsystem har många olika aktörer ansvar för att orga-
nisera, tillhandahålla, använda och finansiera tolk beroende på vad det 
är för tolksituation. Detta innebär ett system som är svåröverblickbart 
med oklarheter gällande gränssnitt, roller och ansvar. Oklarheter i 
exempelvis ansvarsfördelning och kostnadsansvar innebär att den 
enskilde tolkanvändaren får ta ett stort ansvar för att samordna sin 
egen tolktjänst och att tolkbehoven inte alltid kan tillgodoses.  

För att skapa ett mer samordnat och ändamålsenligt och därmed 
effektivt tolktjänstsystem anser utredningen att åtgärder inom regio-
nernas ansvar för tolktjänst, arbetslivstolkning och tolkstödet inom 
vuxenutbildning bör prioriteras. 

Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks  

Utredningen föreslår att en ny lag om tolktjänst för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet ska ersätta nuvarande regler-
ing i hälso- och sjukvårdslagen om tolktjänst för vardagstolkning (se 
kapitel 7).  
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Med förslaget till ny lag ska regionernas ansvar för vardagstolk-
ning inte längre omfatta tolktjänst i arbetslivet. Det ska också för-
tydligas att tolkning vid ärenderelaterade besök hos myndigheter (så 
kallad myndighetstolkning) inte ingår i regionens ansvar.  

I den nya lagen kommer det framgå att: 

– Tolktjänst för vardagstolkning så långt det är möjligt ska utformas 
och genomföras i samråd med den enskilde. 

– Regionen vid behov får ge företräde till den som har störst nytta 
och behov av tolktjänst för vardagstolkning.  

– Viss ledsagning i anslutning till tolktillfället ingår i regionens an-
svar vid vardagstolkning för personer med dövblindhet. 

– Regionens samordningsansvar innebär att regionen vid behov ska 
hjälpa döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att få 
andra behov av tolktjänst tillgodosedda genom att samråda med 
den aktör som bekostar tolkning.  

– Regionens samordningsansvar innebär att regionen, efter överens-
kommelse med den aktör som bekostar tolkning, får tillhandahålla 
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

– Målet med verksamheten är en god tolktjänst som erbjuds på lika 
villkor, har god kvalitet och tillgänglighet och bygger på respekt för 
den enskildes självbestämmande och integritet och där kvaliteten 
i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

– Barnets bästa särskilt ska beaktas när tolktjänst erbjuds barn. 

– Verksamheten ska vara organiserad så att den främjar kostnads-
effektivitet. 

– Regionen får tillhandahålla valfrihetssystem för att tillgodose be-
hovet av att utföra tolkning. 

– Regionen ska ta emot klagomål och synpunkter på tolktjänsten 
och dessa ska besvaras, och i förekommande fall, återge de åtgär-
der som avser att vidtas.  
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Vidare föreslår utredningen att: 

– Statsbidraget till regionerna för tolktjänst för vardagstolkning 
ska från och med år 2024 räknas upp med 41 070 000 kronor, från 
74 350 000 kronor till 115 420 000 kronor.  

– Statsbidraget ska tills vidare fördelas utifrån nuvarande fördelnings-
modell. Dock ska fördelningsmodellen senast år 2028 ses över 
av den föreslagna nationella funktionen för samordning av tolk-
tjänstfrågor (se förslag om den funktionen nedan).  

Den föreslagna nya lagen innebär att regionernas ansvar delvis för-
ändras och förtydligas. Lagen stärker förutsättningarna för att ut-
veckla en mer flexibel och ändamålsenlig tolktjänst i regionernas regi. 
När regionernas ansvar för vardagstolkning inte innefattar arbets-
livstolkning och så kallad myndighetstolkning frigörs resurser för 
vardagstolkning exempelvis i fritids- och föreningssammanhang och 
de övriga situationer som alltjämt är vardagstolkning. Regionernas 
samordningsansvar skapar ett nav för tolktjänsten och ger den en-
skilde tolkanvändaren en väg in för all tolktjänst. Den föreslagna lagen 
ger också tolkanvändarna ett ökat inflytande över hur tolktjänst för 
vardagstolkning utformas och genomförs. 

 

Tidsperspektiv för åtgärdsförslaget 
 
Ikraftträdande av ny lag den 1 januari 2024 
Översyn av fördelningsmodell för statsbidraget till regionerna 
år 2028 

Samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet  

Utredningen föreslår att det allmännas stöd till tolk i arbetslivet sam-
las hos Arbetsförmedlingen inom ramen för en särskild insats om 
bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het (se kapitel 8). Insatsen ska regleras i förordningen om särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  

Bidraget ska stärka tolkanvändares möjligheter att få, behålla eller 
utvecklas i ett arbete som anställd, företagare eller fri yrkesutövare 



SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

19 

och bidraget ska kunna lämnas för samtliga i ett modernt arbetsliv 
förekommande situationer.  

Den nya insatsen innebär att:  

– Bidrag får lämnas till arbetsgivaren eller den som har kostnader 
för tolk med högst 10 prisbasbelopp per person och år. Ansvaret 
för eventuellt ytterligare kostnader åvilar arbetsgivaren. Vid del-
tidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden.  

– Insatsen ska ersätta regionens ansvar för vardagstolkning i arbets-
livet samt insatsen bidrag till litteratur och tolk för personer med 
syn- eller hörselnedsättning i den del som avser bidrag till tolk. 
I och med att den nya insatsen införs föreslås att insatsen person-
ligt biträde inte längre ska beviljas för att täcka tolkkostnader.  

– För att säkerställa att insatsen svarar mot de behov som finns 
föreslås att den ska följas upp av Arbetsförmedlingen tre år efter 
dess införande. 

Insatsen förbättrar förutsättningarna för var och en som behöver 
tolkstöd i arbetslivet. Den innebär också en förstärkning av de re-
surser som det allmänna avsätter för tolkstöd i arbetslivet. Insatsen 
ökar tydligheten och förutsägbarheten i ansvarsfrågan och minskar 
den administrativa bördan för såväl tolkanvändare, arbetsgivare som 
den aktör som tillhandahåller stödet. 

 

Tidsperspektiv för åtgärdsförslaget  
 
Ikraftträdande av förordningsändring den 1 januari 2024 
Uppföljning av insatsen år 2027–2028  

Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna  

Utredningen föreslår att förutsättningarna för att samla resurserna 
för tolkstöd i utbildning för vuxna ska ses över i särskild ordning (se 
kapitel 9).  

– I översynen ska ingå att närmare analysera omfattningen av tolk-
behoven och föreslå hur en samlad resurs för tolkstöd inom vuxen-
utbildning kan regleras, organiseras och finansieras.  
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– Utifrån utgångspunkten att det är den enskildes behov av utbildning 
som ska avgöra tillgången till tolk bör det även ingå att överväga om 
resurser för tolkstöd i utbildning kan kopplas till den enskilde tolk-
användaren i stället för som i dag till utbildningsanordnaren.  

Vuxenutbildning i olika former spelar en viktig roll för individers 
möjlighet till utbildning under olika skeden i livet och har en central 
roll i att bidra till arbetslivets kompetensförsörjning. Mycket talar 
också för att fler personer framöver kommer att studera inom vuxen-
utbildningen, inte minst den kommunala vuxenutbildningen (kom-
vux). Utbildning för vuxna omfattar flera olika utbildningsformer 
och reglering och ansvar för finansiering av tolktjänst skiljer sig åt 
mellan de olika formerna. Vuxenutbildningens centrala och växande 
funktion ger därför skäl att se över dagens tolkstöd och överväga förut-
sättningar för att samla resurserna och skapa ett mer sammanhållet och 
effektivt system. I detta ingår också att överväga vilka utbildningar 
för vuxna som ska omfattas, innefattande privata utbildningar. 

 

Tidsperspektiv för åtgärdsförslaget  
 
År 2022–2025  

Åtgärder som stöder en fortsatt långsiktig utveckling 

Tolkbehoven förändras i takt med den samhällsutveckling som sker, 
vilket ställer nya krav på tolktjänsten. För att samhället över tid ska 
kunna tillförsäkra jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
behöver tolktjänsten ges stabila utvecklingsmöjligheter. För att stödja 
en fortsatt utveckling av detta bedömer utredningen att förslag kopp-
lade till distanstolkning, tekniska lösningar och innovation, tolkprofes-
sionen, jämlikhetsfrågor och kunskapshöjande insatser bör prioriteras.  

Stärkt utbud av distanstolkning 

Distanstolkning har mot bakgrund av den starka digitala utveck-
lingen i samhället och de tekniska innovationer som görs stor poten-
tial att fylla en viktig funktion som ett alternativ och komplement 



SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

21 

till tolkning på plats. I rätt situation och med rätt teknik kan distans-
tolkning öka både tillgången till och utbudet av tolk (se kapitel 10).  

Obokad tolkning på distans via Post- och telestyrelsen 

I dag erbjuder Post- och telestyrelsen på frivillig väg inom ramen för 
Bildtelefoni.net distanstolkning med teckenspråkstolk för obokade 
och spontana samtal. Med spontana samtal avses samtal av enklare 
karaktär som inte kräver förberedelsearbete av tolken. Post- och 
telestyrelsens tjänst är ett viktigt komplement till regionernas tolk-
tjänst. Det saknas en motsvarande funktion för obokade, spontana 
samtal på distans med skrivtolk.  

Utredningen föreslår att:  

– Det på lämpligt sätt i Post- och telestyrelsens förordning med 
instruktion eller i annat lämpligt styrdokument ska framgå att 
obokad distanstolkning med teckenspråkstolk i Bildtelefoni.net 
är en del av myndighetens uppdrag samt att medel för tjänstens 
långsiktiga finansiering säkerställs. 

– Post- och telestyrelsen ges i uppdrag att analysera behovet av en 
obokad distanstolkningsfunktion med skrivtolk och möjligheterna 
för att tillhandahålla en sådan tjänst på nationell nivå. I uppdraget 
ingår att lämna förslag på hur en sådan funktion på lämpligt sätt 
kan utföras, regleras och finansieras.  

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslagen  
 
År 2022–2024  

Regiongemensam distanstolkningsfunktion  

Distanstolkning kan vara ett effektivt sätt att med kort framförhåll-
ning säkerställa tillgång till tolk och öka utbudet av tolktjänst till  
exempel för personer som bor eller vistas i glesbygd. Distanstolkning 
kan också öka tillgången till tolkar med specifik ämneskompetens 
eller flerspråkig kompetens.  
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I dag erbjuder regionernas tolkcentraler i olika utsträckning tolk-
ning på distans utifrån olika digitala plattformar och teknisk utrustning. 
En tillgänglig, säker och effektiv distanstolkning med god kvalitet är 
resurskrävande och tekniskt utmanande för enskilda regioner. Att 
utveckla en distanstolkningsfunktion som flera regioner kan använda 
sig av är därför både ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  

Utredningen föreslår att:  

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) i samråd med Post- och tele-
styrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, intresserade regioner 
samt Inera ska göra en förstudie om hur utvecklingen av en region-
gemensam distanstolkningsfunktion kan organiseras, regleras och 
finansieras.  

– Förstudien ska belysa de tekniska, ekonomiska, juridiska och prak-
tiska förutsättningarna för att utveckla en gemensam funktion 
för regionernas distanstolkning och ska även beskriva en imple-
menteringsprocess och hur tjänsten långsiktigt kan finansieras.  

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2024–2026  

Stärkta förutsättningar för innovation och teknikutveckling 

Tekniska lösningar och innovationer innefattar många områden. Ut-
redningen har därför valt att avgränsa sina åtgärdsförslag till området 
språkteknologi som har en direkt och logisk koppling till möjlig-
heten att genom innovation och teknikutveckling stärka tolktjänst-
utbudet för tolkanvändare (se kapitel 11).  

Svenska teckenspråket tillgängligt som data  

För det svenska teckenspråket har hittills lite gjorts inom det språk-
teknologiska området. Det finns utvecklad teknik men system och 
tjänster finns inte tillgängliga för allmänt bruk. En nyckel för en 
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fortsatt utveckling inom området är att det svenska teckenspråket i 
snabbare takt kartläggs för att omvandlas till data.  

Utredningen föreslår att:  

– Institutet för språk och folkminnen (Isof), i samarbete med 
Stockholms universitet, ska öka genomförandetakten i att kart-
lägga, systematisera och dokumentera det svenska teckenspråket 
för att tillgängliggöra språket som data. Arbetet ska ske i samråd 
med berörda intresseorganisationer och andra berörda aktörer. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2023–2028 

Stärkt samordning av innovationsinsatser  

Dagens snabba teknikutveckling i kombination med den stora ut-
vecklingspotential som språkteknologi innefattar förstärker behovet 
av styrning och samordning av innovations- och utvecklingsinsatser 
som görs med tolkanvändare som målgrupp.  

Utredningen föreslår att: 

– Verket för innovationssystem (Vinnova) under en femårsperiod 
ska leda och samordna befintliga och tillkommande aktörer inom 
området språkteknologi. 

– Arbetet ska främja utveckling och innovation av satsningar som 
särskilt främjar användningen av språkteknologi och artificiell in-
telligens för att öka delaktigheten i samhällslivet för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet samt personer med andra 
kommunikativa utmaningar.  

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) får i uppdrag att i samarbete 
med Isof löpande följa Vinnovas arbete. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2023–2028 
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Åtgärder för att stärka tolkprofessionen 

Kompetensförsörjning av utbildade tolkar och systematisk kompetens-
utveckling av yrkesverksamma tolkar är grundläggande för en väl-
fungerande och kvalitativ tolktjänst. Då utredningen inte har i uppdrag 
att särskilt ta ställning till området lämnas endast ett antal avgrän-
sade åtgärdsförslag kopplat till tolkprofessionen (se kapitel 12).  

Förnyad analys av behovet av tolkar  

Statistik visar att såväl antalet tolkanvändare som antalet utförda tolk-
timmar successivt har ökat de senaste åren. Samtidigt minskar antalet 
sökande till tolkutbildningar vilket gör kompetensförsörjningsfrågan 
inom tolktjänsten till en utmaning.  

Utredningen föreslår att: 

– Det framtida behovet av teckenspråks- och dövblindtolkar samt 
skrivtolkar ska följas upp av lämplig myndighet inom en femårs-
period. Uppföljningen innefattar även behoven av döva tecken-
språkstolkar och teckenspråkstolklärare. 

– Uppföljningen ska innefatta en analys av hur befintliga utbildningar 
tillgodoser dessa behov och vilka eventuella förändringar som 
krävs för att säkerställa en stark och kompetent tolkprofession. 
Uppföljningen ska även innefatta frågan om tolkutbildningarnas 
finansiering. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget 
 
År 2023–2028 

Stärkt samordning av kompetensutveckling för tolkar 

Teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkars behov av kontinuerlig och 
kvalitativ kompetensutveckling är en nyckel för en hållbar tolktjänst 
och utredningen har i sitt arbete kunnat konstatera att utbudet av 
kompetensutveckling inte tillgodoser de behov som finns.   
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Utredningen föreslår att: 

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) i samverkan med berörda ut-
bildningsanordnare och arbetsgivare samt företrädare för tolk-
professionen och berörda intresseorganisationer, ska utveckla och 
sammanställa en plan för kontinuerlig och systematisk fortbild-
ning och kompetensutveckling av tolkar samt föreslå hur sådan 
fortbildning och kompetensutveckling kan finansieras. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2024–2025 

Enhetlig reglering av administrativa frågor för tolkar  

Betänkandet Att förstå och bli förstådd (SOU 2018:83) redovisar en 
översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk 
samt den offentliga sektorns tolkanvändning i syfte att utveckla och 
säkerställa ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system. En del i 
detta system är de förfaranden och regleringar som finns kopplat till 
tolkprofessionen. I dessa delar lämnar utredningen vissa förslag. Kon-
sekvensen om förslagen i betänkandet (SOU 2018:83) genomförs är 
att förfarandena och regleringarna för tolkar i talade språk och mot-
svarande för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar kommer att 
skilja sig åt i vissa avseenden.  

Utredningen föreslår att:  

– En översyn ska göras för att säkerställa att administrativa för-
faranden och regleringar för teckenspråks-, dövblind- och skriv-
tolkar respektive tolkar i talade språk så långt som möjligt är en-
hetliga. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2028 



Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten SOU 2022:11 

26 

Ökad jämställdhet och ökat barnperspektiv 

Utredningen har i uppdrag att belysa om det finns omotiverade skill-
nader mellan män och kvinnor och även analysera möjligheten för 
tolkanvändare att i möten med myndigheter på ett tryggt sätt kunna 
berätta om känsliga situationer, till exempel vid våldsutsatthet. Ut-
redningen har även i sitt arbete analyserat barns och ungas förut-
sättningar att med tolkstöd kunna ta till vara sina rättigheter och vara 
delaktiga på lika villkor som andra barn och unga (se kapitel 13).  

Tillgång och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Undersökningar om arbetsmarknadsdeltagande för människor med 
funktionsnedsättning har visat på omotiverade skillnader mellan kvin-
nor och män. Den data som finns går dock inte att bryta ner på grup-
pen tolktjänstanvändare varför det finns skäl att vidare analysera detta.  

Utredningen föreslår att: 

– Arbetsförmedlingen ska kartlägga och analysera skillnader i till-
gång och träffsäkerhet i olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgär-
der riktade till kvinnor och män som är döva, hörselskadade eller 
har dövblindhet som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och har 
nedsatt arbetsförmåga.  

– Arbetsförmedlingen ska mot bakgrund av analysen föreslå lämp-
liga åtgärder för att skapa ökad jämlikhet och träffsäkerhet i de 
arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2025 

Ökad kunskap om stöd till våldsutsatta kvinnor som är döva, 
hörselskadade eller har dövblindhet 

De studier som har gjorts i inom området våldsutsatthet klarlägger 
att förekomsten av våld och övergrepp mot kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning är minst lika vanligt förekommande som i 
andra grupper. Mycket tyder också på att kvinnor med funktions-
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nedsättning har svårare än andra grupper att få stöd i utsatta situa-
tioner. De kunskapsunderlag som finns går dock inte att bryta ner 
på gruppen kvinnor som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet 
varför det finns skäl att vidare analysera detta.  

Utredningen föreslår att:  

– En lämplig myndighet ska utreda om och i så fall hur kompeten-
sen och stödet till våldsutsatta döva och hörselskadade kvinnor och 
kvinnor med dövblindhet kan stärkas och organiseras nationellt. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2025 

Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter och behov  

För barn och unga i behov av tolk är tolktjänsten många gånger en 
förutsättning för att kunna tillvarata sina rättigheter och vara delaktiga 
på lika villkor som andra barn och unga i exempelvis förenings- och 
kulturliv, lek och andra fritidsaktiviteter. Det saknas i dag samlat 
kunskapsunderlag om barns och ungas behov av tolktjänst och barns 
och ungas eget perspektiv på tolktjänsten behöver också förstärkas.  

Utredningen föreslår att:  

– Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor (se 
förslag om den funktionen nedan) i samarbete med Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten ska göra en fördjupad analys av barns 
och ungas behov och erfarenheter av tolk i förenings- och kultur-
liv, lek samt i fritidsaktiviteter.  

– Analysen ska göras efter samråd med berörda intresseorganisatio-
ner, innefattande barn- och ungdomsorganisationer och föräldra-
organisationer, samt med Svenska Dövidrottsförbundet.  

– Mot bakgrund av analysen ska ett kunskapsunderlag tas fram och 
vid behov ska förslag på åtgärder lämnas för att stärka barn-
perspektivet i tolktjänstverksamheten. 
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Tidsperspektiv på åtgärdsförslaget  
 
År 2023–2025 

En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor 

Det saknas en samlad, nationell överblick av tolktjänsten och dess 
utveckling vilket väsentligt försvårar möjligheten till löpande upp-
följning och långsiktig utveckling av tolktjänsten (se kapitel 14). 

Utredningen föreslår att:  

– En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet inrättas. Funktio-
nens arbete ska ske i samråd med regioner och berörda intresse-
organisationer samt andra berörda aktörer.  

– Funktionen ska tillhandahålla information samt sammanställa 
statistik och annan data för en samlad nationell uppföljning av 
tolktjänsten samt vid behov samordna utvecklingsinsatser.  

– Funktionen ska samordna eller hantera frågor som rör tolktjänst 
och som genom utredningens förslag inte har en naturlig hemvist 
hos en annan aktör, till exempel samordna en plan för strategisk 
kompetensutveckling av tolkar, upphandla tolkservice för för-
troendevalda i vissa organisationer (rikstolktjänst) samt betala ut 
statsbidrag till regionerna för tolktjänst.  

– Funktionen ska ta fram ett nationellt system för uppföljning av 
tolktjänsten samt vid behov föreslå nödvändiga författningsänd-
ringar för ett sådant system. 

– Funktionen ska senast år 2028 följa upp handlingsplanen för en 
långsiktig utveckling av tolktjänsten. 

 

Tidsperspektiv på åtgärdsförslagen  
 
År 2022–2023 
Uppföljning av handlingsplanen senast år 2028 
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Handlingsplanen i översikt  
Åtgärder för en mer sammanhållen och tydlig struktur  
Förslag Tidsperspektiv genomförande 

Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks  
– förslag till ny lag 
– översyn fördelningsmodell statsbidrag 

Ikraftträdande 1 januari 2024 
 
År 2028 

Samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet  
– förslag till ny insats i befintlig förordning 

Ikraftträdande 1 januari 2024 
Uppföljning år 2027–2028 

Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna  
– förslag om översyn 

År 2022–2025 

Åtgärder som stöder en fortsatt långsiktig utveckling 

Förslag 
Tidsperspektiv 
genomförande 

Permanentad och säkerställd obokad distanstolkningsfunktion med 
teckenspråkstolk via Post- och telestyrelsen 

År 2022–2023 

Analys av obokad distanstolkningsfunktion med skrivtolk via Post - 
och telestyrelsen  
– uppdrag till Post- och telestyrelsen 

År 2022–2024 

Analys av regiongemensam distanstolkningsfunktion  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2024–2026 

Tillgängliggörande av det svenska teckenspråket som data  
– uppdrag till Institutet för språk och folkminnen 

År 2023–2028 

Ökad samordning av innovationsinsatser om språkteknologi  
– uppdrag till Verket för innovationssystem  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor  

År 2023–2028 

Förnyad analys av behovet av tolkar  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2023–2028 

Samordning och förstärkning av kompetensutveckling för tolkar  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2024–2025 

Analys av enhetlig reglering av administrativa frågor för tolkar  
– förslag om översyn 

År 2023–2028 

Analys av tillgång och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som rör döva, hörselskadade och personer med dövblindhet  
– uppdrag till Arbetsförmedlingen 

År 2023–2025 

Ökad kunskap och kompetens om stöd till våldsutsatta kvinnor med 
dövhet, hörselskada eller dövblindhet  
– uppdrag till lämplig myndighet 

År 2023–2025 

Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter och behov av tolktjänst  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2023–2025 

Inrättande av en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor  År 2022–2023 
Uppföljning av handlingsplanen  
– uppdrag till den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 

År 2028 
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Lättläst version av handlingsplan 

Detta är en sammanfattning på lättläst svenska av  

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten. 

Sammanfattningen finns också på teckenspråk. 

Inledning 

Denna utredning har undersökt olika förslag  

för att kunna ta fram en bra handlingsplan för utveckling 

av tolktjänsten. 

Utredningen har talat med de som behöver tolktjänst 

för att få veta vad de personerna tycker. 

Om handlingsplanen 

Förslagen i denna handlingsplan ska utveckla tolktjänsten 

så att den: 

• är lika för alla som behöver tolktjänst 

• har hög kvalitet och är effektiv 

• ökar möjligheten för döva, hörselskadade  

och personer med dövblindhet  

att vara med i samhället som alla andra  
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• respekterar varje persons rätt att bestämma själv 

• kan fortsätta att utvecklas tillsammans med användarna 

• har finansiering under lång tid 

• använder modern teknik 

• alltid har utbildade tolkar med god kunskap. 

Handlingsplanen innehåller två delar. 

Den första delen är om strukturen för tolktjänsten, 

alltså hur den ska vara organiserad 

på ett bättre sätt och ett mer jämlikt sätt. 

Den andra delen är om utveckling av tolktjänsten 

under lång tid. 

Utredningen tycker att det senast år 2028  

ska kontrolleras om alla delar i handlingsplanen har gjorts. 
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1. Förslag för en tydlig struktur för tolktjänsten 

Tolktjänsten fungerar olika i dag i olika delar av landet. 

Den är organiserad på olika sätt. 

Den som behöver använda tjänsten  

måste många gånger själv ta ett stort ansvar  

och det är inte alltid hen kan få det hen behöver. 

Regionens ansvar för tolktjänst 

För att tolktjänsten ska fungera mer på samma sätt för alla 

måste regionernas ansvar för tolktjänst bli tydligare. 

Utredningen föreslår därför en ny lag om tolktjänst. 

I den nya lagen har regionen  

inte ansvar för arbetslivstolkning. 

 

Den nya lagen ska säga: 

• Den person som behöver tolktjänst för vardagstolkning  

ska få vara med och bestämma om den. 

• Regionen ska kunna bestämma  

att den som har störst behov  

av tolktjänst för vardagstolkning ska få det först.  

• Om en person med dövblindhet behöver ledsagning  

när hen har tolktjänst för vardagstolkning  

ansvarar regionen för att ordna det. 

• Regionen ansvarar för att samordna tolktjänsten. 

Det betyder att regionen ska hjälpa döva,  

personer med hörselskada och personer med dövblindhet 

med de behov som personen har av tolktjänst. 

Regionen ska diskutera med den som ska betala för tolkningen. 

• Regionens ansvar betyder också  

att regionen får erbjuda egen tolktjänst  

om de kommit överens med den som betalar för tolkningen. 
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• Målet är en god tolktjänst som är lika för alla,  

som har god kvalitet och är tillgänglig. 

Tolktjänsten ska respektera personens rätt att bestämma. 

Regionen får ha olika tolkar som personen kan få välja mellan. 

• Verksamhetens kvalitet ska kontrolleras  

och utvecklas hela tiden. 

Den ska vara organiserad på ett sätt  

som är ekonomiskt effektiv. 

Det betyder att kostnaderna för tolktjänsten  

inte ska vara onödigt höga. 

• Vid tolktjänst för barn  

ska regionen alltid tänka på vad som är bäst för barnet. 

• Den som använder tolktjänst ska kunna tala om för regionen 

vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt  

med tolktjänsten. 

Regionen ska svara den som använder tolktjänst 

och berätta hur tolktjänsten ska bli bättre. 

• Från år 2024 ska statens bidrag till regionerna 

för vardagstolkning höjas med 41 miljoner kronor. 

Det nya bidraget blir då drygt 115 miljoner kronor. 

Den nya lagen ändrar regionernas ansvar  

och gör ansvaret tydligare. 

Regionen kommer ha mer resurser för vardagstolkning 

när regionen inte ansvarar för arbetslivstolkning. 

Det kan till exempel ge mer resurser för tolkning  

vid aktiviteter på fritid och i föreningar. 

När regionen ansvarar för att samordna tolktjänsten 

blir det lättare för användaren att hitta rätt tjänst. 

Den som använder tolktjänst kan också  

bestämma mer om sin egen vardagstolkning. 

Den nya lagen ska börja gälla 1 januari 2024. 

Senast år 2028 ska staten ha undersökt om statsbidraget  

behöver delas på ett bättre sätt mellan de olika regionerna.  
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Stöd med tolkning i arbetslivet 

Utredningen föreslår att Arbetsförmedlingen  

ansvarar för stödet till tolk i arbetslivet. 

Stödet ska vara en del i förordningen om särskilda insatser  

för personer med funktionsnedsättning. 

På så sätt ska de som använder tolk få större möjligheter 

att få ett arbete, fortsätta arbeta  

och att utvecklas i sitt arbete. 

 

Den nya insatsen betyder att: 

• Arbetsgivaren eller den som har kostnader för tolk 

ska få bidrag. 

Bidraget är högst 10 basbelopp per person varje år. 

Om personen arbetar deltid blir bidraget mindre. 

 

Arbetsgivaren kan få betala de kostnader 

som bidraget inte räcker till. 

• Regionen har tidigare också haft ansvar för  

tolkning i arbetslivet. 

Denna insats betyder att regionerna  

inte längre är ansvariga.  

• Insatsen personligt biträde  

ska inte längre betala kostnaden för tolk. 

• Arbetsförmedlingen ska efter tre år 

undersöka att den nya insatsen fungerar bra. 

På detta sätt blir det bättre för alla  

som behöver stöd av tolk i sitt arbete. 

Ansvaret blir tydligare  

och arbetet med insatsen blir effektivare. 

Ändringen av förordningen ska gälla från 1 januari 2024. 

År 2027–2028 ska insatsen följas upp.  
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Stöd med tolkning i utbildning för vuxna 

Resurserna för stöd med tolkning i utbildning för vuxna 

behöver samlas. 

Därför föreslår utredningen en översyn, 

alltså en undersökning om detta. 

• Översynen ska undersöka hur stora behoven är  

av tolkstöd i utbildning för vuxna. 

Den ska också ge förslag på  

hur en resurs för tolkstödet ska organiseras  

och finansieras 

samt regler för tolkstöd i utbildning för vuxna. 

• Det är personens behov av utbildning  

som ska bestämma om hen får tolkstöd. 

Därför ska översynen också undersöka  

om bidraget för tolkstöd ska höra ihop med användaren  

och inte med den som ordnar utbildningen. 

Olika former av vuxenutbildning är viktiga  

för personers möjlighet till utbildning  

i hens olika perioder i livet. 

Utbildning är också viktigt för samhället 

så att det finns personer med rätt kunskap  

för olika arbeten. 

Men det är olika regler och ansvar för tolktjänst 

i de olika formerna av vuxenutbildning. 

I framtiden kommer fler och fler att ta del av 

vuxenutbildning. 

Därför är det viktigt att ha ett system för alla 

som är effektivt. 

Översynen måste tänka på  

om det finns privata utbildningar  

som också ska vara del av systemet. 

Översynen ska göras under åren 2022–2025.  
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2. Fortsatt utveckling under lång tid 

Utvecklingen i samhället påverkar behoven av tolk. 

Det ändrar också kraven på tolktjänsten. 

Om döva, personer med hörselskador  

och personer med dövblindhet  

ska kunna vara med i samhället som andra 

måste utvecklingen av tolktjänsten fortsätta. 

Utredningen säger därför att det är viktigt 

att prioritera förslag om tolkning på distans,  

tekniska lösningar och uppfinningar, 

yrket tolk och frågor om kunskap och jämlikhet. 

Mer tolkning på distans 

Den digitala utvecklingen i samhället är stor 

och den tekniska utvecklingen fortsätter. 

Därför kan tolkning på distans  

vara ett viktigt alternativ till tolkning på plats. 

Med bra teknik kan tolkning på distans 

öka möjligheterna att få tolktjänst. 
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Tolkning på distans via Post- och telestyrelsen utan bokning 

Post- och telestyrelsen har i dag en frivillig tjänst för  

tolkning på distans med tolk i teckenspråk. 

Post- och telestyrelsen förkortas PTS. 

Tjänsten finns på webbplatsen Bildtelefoni.net. 

Denna typ av tolktjänst är för spontana samtal, 

alltså samtal som inte är bokade innan. 

Tolken kan inte förbereda sig för samtalet 

och därför passar tjänsten bara för samtal  

om enklare ämnen. 

Det finns ingen liknande tjänst för spontana samtal  

med skrivtolk på distans. 

 

Utredningens förslag: 

• Tolkning på teckenspråk på distans utan bokning via 

Bildtelefoni.net  

ska vara en del av Post- och telestyrelsens uppdrag.  

Det ska stå skrivet i PTS instruktion från regeringen. 

Det är viktigt att PTS får pengar  

för denna tolktjänst varje år under lång tid. 

• Post- och telestyrelsen ska undersöka behovet av 

skrivtolk på distans utan bokning 

och hur personer i hela landet  

ska kunna använda en sådan tjänst. 

PTS ska ge ett förslag hur tjänsten kan organiseras, 

vilka regler som behövs och hur tjänsten ska betalas. 

Detta ska göras under åren 2022–2024.  
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Samma system för tolkning på distans i alla regioner 

Tolkning på distans kan vara ett bra sätt 

att få tolktjänst 

för personer som bor på landsbygden.  

Det kan också vara ett sätt att få fler tolkar 

med kunskap i ett visst ämne eller språk. 

Det är mycket olika i regionerna 

på vilket sätt de erbjuder tolkning på distans.  

Regionerna använder inte samma digitala teknik. 

Det skulle vara bra för användaren 

och minska kostnaderna  

om systemet var samma i hela landet. 

Därför säger utredningen att det behöver undersökas om 

regionerna kan ordna tolkning på distans tillsammans.  

 

Utredningens förslag: 

• Den nationella funktion med ansvar för  

att samordna frågor om tolktjänster som föreslås 

i handlingsplanen 

ska tillsammans med Post- och telestyrelsen,  

Sveriges Kommuner och Regioner, intresserade kommuner  

samt företaget Inera göra en förstudie. 

Förstudien ska vara en undersökning av  

hur ett system för tolkning på distans för alla regioner  

kan organiseras och vilka regler som behövs 

samt hur systemet ska betalas under lång tid. 

• Förstudien ska beskriva tekniken,  

ekonomin och vilka regler som gäller för  

ett gemensamt system 

och hur det ska fungera praktiskt. 

Den ska också beskriva hur det ska gå till  

när alla regioner börja använda samma system.  

Detta ska göras under åren 2024–2026.  
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Teknisk utveckling och uppfinningar 

Digital data om det svenska teckenspråket 

Det finns teknik utvecklad för det svenska teckenspråket 

så att text automatiskt kan bli teckenspråk. 

Men än så länge finns det för lite data 

för att kunna använda tekniken för tolkning. 

Det betyder att mer information om olika tecken 

måste samlas in i datorprogrammen. 

 

Utredningens förslag: 

• Institutet för språk och folkminnen  

och Stockholms universitet ska tillsammans  

öka takten för att samla in information om  

det svenska teckenspråket 

så att språket kan göras om till data. 

 

I detta arbete ska de samarbeta med organisationer  

och andra som arbetar med det svenska teckenspråket.  

Detta ska göras under åren 2023–2028.  
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Bättre samordning av utveckling av nya uppfinningar 

Utvecklingen av ny teknik är snabb i dag.  

Så är det till exempel med språkteknologin. 

Språkteknologi är utveckling av datorprogram  

för att förstå eller skapa språk till exempel. 

Det finns ett stort behov av att samordna  

och styra den utveckling av språkteknologi 

som handlar om teknik för tolktjänster. 

 

Utredningens förslag: 

• Verket för innovationssystem, Vinnova 

ska i 5 år leda och samordna  

de som arbetar med språkteknologi. 

• Vinnovas arbete ska hjälpa till  

att öka utvecklingen av teknik och uppfinningar.  

Arbetet ska vara om språkteknologi och datorer  

för att döva, personer med hörselskada eller dövblindhet  

samt personer med andra svårigheter med kommunikation  

ska kunna vara med i samhället som andra. 

• Den nationella funktion med ansvar för  

att samordna frågor om tolktjänster som föreslås 

i handlingsplanen 

ska tillsammans med Institutet för språk och folkminnen  

följa Vinnovas arbete. 

Detta ska göras under åren 2023–2028.  
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Tolk som yrke  

För att det ska finnas bra tolktjänst  

måste det finnas bra utbildning för tolkar  

innan de börjar sitt arbete  

och bra vidareutbildning  

för att kunna fortsätta utvecklas i arbetet  

som tolk. 

Analys av behovet av tolkar 

Statistik visar att fler och fler använder tolk  

och att tolkarna arbetar fler timmar. 

Men de senaste åren minskar antalet personer 

som utbildar sig till tolk. 

Om det inte finns tillräckligt många tolkar 

kan inte alla få tolktjänst som behöver det. 

 

Utredningens förslag: 

• En myndighet ska inom 5 år  

undersöka hur stort behovet är i framtiden  

av teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.  

Myndigheten ska också undersöka  

behoven av döva teckenspråkstolkar  

och behoven av lärare för tolkar i teckenspråk. 

• Myndigheten ska undersöka  

hur bra utbildningarna för tolkar är i dag  

och om utbildningarna behöver ändras på något sätt 

så att det finns tolkar med god kunskap i framtiden. 

Den ska också undersöka  

vem som ska betala utbildningarna. 

Detta ska göras under åren 2023–2028.  
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Samordning av utveckling av tolkars kompetens 

Alla tolkar har behov att utveckla sin kompetens, 

alltså att öka sin kunskap och få fortsatt utbildning. 

Det är viktigt för att Sverige ska kunna ha  

en bra tolktjänst i framtiden. 

Den utveckling av kompetensen för tolkar  

som finns i dag är inte tillräcklig. 

 

Utredningens förslag: 

• Den nationella funktion med ansvar för  

att samordna frågor om tolktjänster som föreslås 

i handlingsplanen  

ska samarbeta med  

de som ordnar utbildning för tolkar, arbetsgivare, 

representanter för tolkar  

och organisationer för användare. 

 

De ska tillsammans göra en plan för  

fortsatt utbildning och utveckling av kompetens  

för tolkar och hur det kan finansieras. 

Detta ska göras under åren 2024–2025.  
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Samma regler och administration för alla tolkar 

För några år sedan presenterades utredningen  

Att förstå och bli förstådd.  

Det är en utredning om behov av tolkar i talade språk. 

Förslagen i den utredningen om regler och administration  

är inte samma som för tolkar i teckenspråk  

och dövblindhet eller för skrivtolkar. 

 

Utredningens förslag: 

• En undersökning ska göras så att 

regler och administration är samma 

för alla tolkar så långt det är möjligt. 

Detta ska göras under åren 2023–2028. 

Ökad jämställdhet och att tänka på barns perspektiv 

Utredningen har undersökt om det är skillnader  

mellan hur män och kvinnor får tolktjänst  

och om användare är trygga med  

att berätta om svåra saker för myndigheter, 

till exempel att berätta om våld. 

Utredningen har också undersökt  

om barn och unga som får stöd av tolk 

har samma rättigheter och kan vara med i samhället  

som andra barn och unga.  
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Möjligheter att få ett arbete 

Andra undersökningar visar att det är stor skillnad  

mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning  

om de har ett arbete eller inte har ett arbete. 

Men undersökningarna har inga uppgifter om  

vilka av dessa personer som använder tolktjänst. 

 

Utredningens förslag: 

• Arbetsförmedlingen ska undersöka  

om kvinnor som är döva, hörselskadade  

eller har dövblindhet  

får lika mycket och lika bra stöd för att få ett arbete  

som män med samma funktionsnedsättning får. 

 

De personerna som ska vara med i undersökningen  

ska vara registrerade hos Arbetsförmedlingen  

och ha nedsatt förmåga att arbeta. 

• Arbetsförmedlingen ska ge förslag om 

hur jämlikheten ska öka, 

alltså hur de stöd som Arbetsförmedlingen ger 

ska bli lika för män och för kvinnor. 

Detta ska göras under åren 2023–2025.  
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Mer kunskap om våld mot kvinnor 

som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet 

Undersökningar visar att våld mot kvinnor  

och flickor med funktionsnedsättning är lika vanligt  

som mot kvinnor och flickor utan funktionsnedsättning. 

Men det är ofta svårare att få stöd  

för kvinnor med funktionsnedsättning. 

I de undersökningar som finns  

går det inte att få information om vilka av kvinnorna 

som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet. 

 

Utredningens förslag: 

• En myndighet ska undersöka hur kvinnor  

som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet 

och upplever olika former av våld  

kan få bättre stöd. 

• Myndigheten ska undersöka vilken kunskap som finns 

och hur stödet kan vara organiserat för hela Sverige. 

Detta ska göras under åren 2023–2025.   
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Mer kunskap om barns och ungas erfarenheter och behov 

För att barn och unga som behöver tolk  

ska kunna ha samma rättigheter och möjligheter  

som andra barn och unga 

behöver de en bra tolktjänst. 

De behöver tolk för att vara med i föreningar  

och fritidsaktiviteter till exempel. 

Det finns i dag ingen kunskap samlad  

om barns och ungas behov av tolktjänst  

eller vad de tycker om tolktjänsten. 

 

Utredningens förslag: 

• Den nationella funktion med ansvar för  

att samordna frågor om tolktjänster som föreslås 

i handlingsplanen ska tillsammans med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten  

undersöka barns och ungas behov och erfarenheter  

av att använda tolk i aktiviteter i föreningar, kultur,  

i lek och på fritid. 

 

De ska ge förslag på hur tolktjänsten  

bättre kan tänka på och respektera  

barns och ungas rättigheter.  

• När de gör undersökningen ska de också prata med  

olika organisationer för barn och unga,  

organisationer för föräldrar  

och Svenska Dövidrottsförbundet. 

Detta ska göras under åren 2023–2025.  
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Att samordna frågor om tolktjänsten i Sverige 

Det finns i dag ingen som ansvarar för  

att samordna eller utveckla tolktjänsten i Sverige. 

Därför är det svårt att följa upp och utveckla  

tolktjänsten för framtiden. 

Utredningen visar att det måste finnas  

en samordning för tolktjänsten för hela landet. 

I utredningen kallas denna samordning  

för nationell funktion. 

 

Utredningens förslag: 

• Det ska finnas en nationell funktion som ansvarar för  

att samordna frågor om tolktjänst  

för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Funktionen ska samarbeta med regioner,  

olika organisationer och med andra  

som arbetar för användarna av tolktjänst. 

• Funktionen ska samla och ge information och statistik  

så att det går att följa upp utvecklingen av tolktjänsten. 

De ska också kunna samordna arbetet med utveckling.  

• De ska samordna och ansvara för frågor  

som ingen annan har ett nationellt ansvar för. 

Det kan till exempel vara om  

utveckling av tolkars kompetens, upphandla rikstolktjänst  

och betala ut bidraget från staten för tolktjänst till regionerna.  

• Funktionen ska ta fram ett system  

för att följa upp hur tolktjänsten fungerar. 

De ska tala om vilka ändringar som behövs  

i lagar och regler för att ha ett sådant system. 

Detta ska göras under åren 2022–2023. 

• Funktionen ska även kontrollera  

hur arbetet går med handlingsplanen senast år 2028.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna lag innehåller bestämmelser om regionens ansvar för 
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.  
 
2 §    Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner 
som inte ingår i en region. 

Tolktjänst för vardagstolkning 

3 §    En region ska erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet som är bosatta i re-
gionen. 

En region får erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet som omfattas av en 
annan regions ansvar för tolktjänst, om regionerna kommer överens 
om det. 
 
4 §    Tolktjänst för vardagstolkning ska så långt som möjligt utfor-
mas och genomföras i samråd med den enskilde. 
 
5 §    I tolktjänst för vardagstolkning för personer med dövblindhet 
ingår viss ledsagning i anslutning till tolktillfället. 
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6 §    Regionen får ge företräde till den som har störst nytta och be-
hov av tolktjänst för vardagstolkning.  

Samordning av övrig tolktjänst 

7 §    En region ska vid behov hjälpa döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet som är bosatta i regionen att få sina behov av tolk-
tjänst tillgodosedda även i andra situationer än som avses i 3 § första 
stycket genom att samråda med den aktör som bekostar tolkning.  

En region får, efter överenskommelse med den aktör som bekos-
tar tolkning som avses i första stycket, erbjuda tolktjänst.  

Allmänna bestämmelser om verksamheten 

8 §    Målet med verksamhet enligt denna lag är en god tolktjänst 
som erbjuds på lika villkor för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet. 
 
9 §    Verksamhet enligt denna lag ska bedrivas så att kraven på en 
god tolktjänst uppfylls. Det innebär att tolktjänsten särskilt ska  

1. vara av god kvalitet,  
2. ha god tillgänglighet, och  
3. bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och in-

tegritet.  
Verksamheten ska vara organiserad så att den främjar kostnads-

effektivitet. 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande ut-

vecklas och säkras. 
 

10 §    När tolktjänst erbjuds barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Ledning av verksamheten och avtalssamverkan 

11§    Ledningen av regionens verksamhet enligt denna lag ska utövas 
av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd och för gemensam 
nämnd gäller det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725).  
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12 §    Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen 
(2017:725) får en region med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal 
med en juridisk person eller enskild individ om att utföra uppgifter 
enligt denna lag.  

Valfrihetssystem 

13 §    Regionen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för 
tolktjänster för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 
Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande med löpande 
annonsering efter leverantörer till ett system där den enskilde som 
ska nyttja en tjänst har rätt att välja den leverantör som ska utföra 
tjänsten bland samtliga leverantörer som uppfyller de krav som re-
gionen ställt och som regionen godkänt och tecknat kontrakt med. 
 
14 §    När regionen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag 
ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. I stället för det 
som sägs i 2 kap. 3 § första meningen och 6 § lagen om valfrihets-
system ska med 

1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster 
som nämns i 13 §, och 

2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 13 §. 

Klagomålshantering  

15 §    Regionen ska från döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet och deras närstående ta emot klagomål och synpunkter på 
den egna verksamheten. Klagomålen ska snarast och på lämpligt sätt 
besvaras. 

Regionen ska ge den som klagat en förklaring till vad som har 
inträffat och, i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder 
som regionen avser att vidta för att en liknande händelse inte ska 
inträffa igen. 
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Upplysning om sekretess och tystnadsplikt 

16 §    Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållan-
den får inte lämnas ut om bestämmelser om sekretess eller tystnads-
plikt hindrar detta. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i patientlagen 
(2014:821) 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 9 § patientlagen (2014:821) ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
9 §1 

Bestämmelser om habilitering 
och rehabilitering, hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsätt-
ning och tolktjänst för vardags-
tolkning finns i 8 kap. 7 § och 
12 kap. 5 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30). 

Bestämmelser om habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsätt-
ning finns i 8 kap. 7 § och 
12 kap. 5 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30). 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
 

 
1 Senaste lydelse 2017:66. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
7 §1 

Regionen ska erbjuda dem som avses i 1 § 
1. habilitering och rehabili-

tering,  
2. hjälpmedel för personer 

med funktionsnedsättning, och  
3. tolktjänst för vardagstolkning 

för barndomsdöva, dövblinda, 
vuxendöva och hörselskadade. 

1. habilitering och rehabili-
tering, och 

2. hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning. 

Regionens ansvar omfattar 
dock inte insatser enligt första 
stycket 1 och 2 som en kommun 
inom regionen ansvarar för 
enligt 12 kap. 5 §. Regionens 
ansvar innebär inte någon in-
skränkning i de skyldigheter 
som arbetsgivare eller andra kan 
ha enligt annan lag. 

Regionen ska, i samverkan 
med patienten, upprätta en indi-
viduell plan när insatser som av-
ses i första stycket 1 eller 2 er-
bjuds. Av planen ska planerade 
och beslutade insatser framgå. 

Regionens ansvar omfattar 
dock inte insatser enligt första 
stycket som en kommun inom 
regionen ansvarar för enligt 
12 kap. 5 §. Regionens ansvar 
innebär inte någon inskränkning 
i de skyldigheter som arbets-
givare eller andra kan ha enligt 
annan lag. 

Regionen ska, i samverkan 
med patienten, upprätta en indi-
viduell plan när insatser som av-
ses i första stycket erbjuds. Av 
planen ska planerade och beslu-
tade insatser framgå. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. 
 

 
1 Senaste lydelse 2019:973. 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket 

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2007:1117) med in-
struktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 §1 

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av  
1. konkurrenslagen (2008:579), 
2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 

1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 
18 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 
18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet samt 5 och 9–11 §§ lagen (2019:668) om upphand-
lingsstatistik,  

3. lagen (2014:836) om näringsförbud, 
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., 
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster 

för elektronisk identifiering,  
7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den 

civila luftfartens område,  
8. konkurrensförordningen (2021:87), 
9. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,  
10. lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och 

indrivning på konkurrensområdet och förordningen (2021:88) om 
ömsesidigt bistånd med delgivning och rådgivning på konkurrens-
området, och 

11. 14 § lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handels-
metoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och för-
ordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder 
vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet när Arbetsförmedlingen 
tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen 
(2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tilläm-
pas 10 kap. 8 § lagen om valfrihetssystem. 

 
1 Senaste lydelse 2021:584. 
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 Konkurrensverket är tillsyns-
myndighet när regionen tillämpar 
lagen (2008:962) om valfrihets-
system i enlighet med lagen 
(2023:000) om tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Vid tillsynen tilläm-
pas 10 kap. 8 § lagen om valfrihets-
system. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:462) om särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2017:462) om sär-
skilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga  

dels att 1, 7, 8 och 42 §§ och rubriken före 7 § ska ha följande 
lydelse, 

dels att det ska införas en ny rubrik närmast före 8 §. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §1 
Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-

formen och innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska 
programmet särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

De särskilda insatserna är 
1. bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, 
2. bidrag till litteratur och tolk 

för personer med syn- eller hörsel-
nedsättning, 

2. bidrag till litteratur för per-
soner med synnedsättning, 

 3. bidrag till tolk för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet, 

3. bidrag för personligt biträde, 4. bidrag för personligt biträde, 
4. särskild stödperson för 

introduktion och uppföljning 
(SIUS), 

5. särskild stödperson för 
introduktion och uppföljning 
(SIUS), 

5. bidrag till uppstartskostnader 
vid start av näringsverksamhet, 

6. bidrag till uppstartskostnader 
vid start av näringsverksamhet, 

6. lönebidrag, och 7. lönebidrag, och 
7. skyddat arbete. 8. skyddat arbete. 
Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsätt-

ning som medför nedsatt arbetsförmåga och som till följd av detta 
har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla 

 
1 Senaste lydelse 2021:290. 
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ett arbete. Syftet med programmet är att kompensera för nedsätt-
ningen i arbetsförmåga och stärka möjligheten att få eller behålla ett 
arbete. Endast personer som har lönebidrag eller skyddat arbete ska 
anses som deltagare i programmet när det handlar om att kvalificera 
sig för andra arbetsmarknadspolitiska insatser. 

 
Bidrag till litteratur och tolk 
för personer med syn- eller 
hörselnedsättning 

Bidrag till litteratur för 
personer med synnedsättning 

 
7 § 

Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för 
1. kostnader för tal- och punktlitteratur som personer med en 

synnedsättning behöver för att kunna ta del av en arbetsmarknads-
utbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknads-
politiskt program, och 

2. kostnader med högst 
150 000 kronor per år och an-
ställd för tolk åt barndomsdöva, 
dövblinda, vuxendöva och perso-
ner med hörselnedsättning som tar 
del av en utbildning som anställd 
eller för inläsning på ljudmedier 
av facklitteratur till en person 
med synnedsättning som tar del 
av en utbildning som anställd. 

2. kostnader med högst 
150 000 kronor per år och an-
ställd för inläsning på ljudmedier 
av facklitteratur till en person 
med synnedsättning som tar del 
av en utbildning som anställd. 

 
 Bidrag till tolk för döva, 

hörselskadade och personer 
med dövblindhet 

 
8 §2 

Bidrag får inte lämnas för in-
satser som en region ska svara för. 
Bestämmelser om regionens ansvar 
för tolktjänst för vardagstolkning 
för barndomsdöva, dövblinda, 
vuxendöva och hörselskadade finns 

Arbetsförmedlingen får lämna 
ekonomiskt bidrag till kostnader 
för tolk åt döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet som be-
höver tolkstöd för att stärka sina 
möjligheter att få, behålla eller ut-

 
2 Senaste lydelse 2019:1120. 
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i 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30). 

vecklas i ett arbete som anställd, 
företagare eller fri yrkesutövare.  

Bidrag får lämnas till arbets-
givaren eller den som har kost-
nader för tolk med högst 10 pris-
basbelopp per person och år. Vid 
deltidsarbete ska bidraget minskas 
i förhållande till arbetstiden. 

Med prisbasbelopp avses pris-
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 
7 §§ socialförsäkringsbalken. 

 
42 § 

Skyddat arbete hos offentlig 
arbetsgivare får endast kombine-
ras med bidrag till hjälpmedel på 
arbetsplatsen och bidrag till litte-
ratur och tolk för personer med 
syn- eller hörselnedsättning enligt 
3–8 §§. 

Skyddat arbete hos offentlig 
arbetsgivare får endast kombine-
ras med bidrag till hjälpmedel på 
arbetsplatsen, bidrag till litte-
ratur för personer med synnedsätt-
ning och bidrag till tolk för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet enligt 3–8 §§. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
2. För ansökningar som har gjorts före den 1 januari 2024 gäller 

7 och 8 §§ i den äldre lydelsen. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Uppdraget 

Utredaren har i uppdrag att göra en fördjupad analys av förslagen i 
betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av 
tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian 
Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) och utifrån den analysen 
ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolk-
tjänsten (dir. 2020:79, se bilaga 1). Utredaren ska i handlingsplanen 
redovisa de åtgärder som krävs för en nationellt samordnad föränd-
ring av tolktjänsten och vilka utmaningar som finns samt redovisa 
en tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet som är förankrad 
med berörda aktörer. För att lägga grunden till en handlingsinriktad 
väg framåt ska utredaren även genomföra en fördjupad dialog med 
berörda aktörer på området, t.ex. statliga myndigheter, regioner och 
kommuner samt företrädare för funktionshindersorganisationer. Där-
utöver ska utredaren identifiera och analysera vilka framgångsfaktorer, 
problem och hinder som finns för att tolktjänsten ska utvecklas på 
ett framgångsrikt sätt och analysera hur ett genomförande av lämp-
liga förslag skulle kunna ske i praktiken.  

I utredarens uppdrag ingår inte att analysera förslag som avser in-
rättandet av en ny statlig tolktjänstmyndighet.  

Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag. 
Uppdraget ska redovisas i ett betänkande senast den 15 mars 2022 

(dir. 2021:112, se bilaga 2).  
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2.2 Utredningens arbete 

Utredningen påbörjade sitt arbete i september 2020 och har tagit nam-
net 2020 års tolktjänstutredning (S 2020:11). Utredningen ska utgå 
från de problembeskrivningar och bedömningar som tidigare utred-
ningar har gjort (se ovan). Utredningen ska också genomföra en för-
djupad dialog med berörda aktörer på området. Arbetet har i övrigt 
bedrivits på ett för utredningar sedvanligt sätt med insamling och be-
arbetning av för utredningen relevant material. Utredningens mötes-
former har påverkats av den pågående covid-19-pandemin och Folk-
hälsomyndighetens riktlinjer med anledning av denna. Majoriteten av 
utredningens möten har därför genomförts digitalt på distans. 

Dialog med intressenter och förankring av förslag  

I direktiven till utredningen understryks vikten av att utredningen 
för en dialog för att förankra sina förslag hos berörda organ som t.ex. 
statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företrädare för 
civilsamhället. Utredningen har tagit sig an denna del av uppdraget 
genom en systematik som vid sidan av möten och underhandskontak-
ter med utredningens sakkunniga och experter även har omfattat bi-
laterala möten med olika intressenter samt en fördjupad behovsanalys 
(se närmare nedan) som har syftat till att ytterligare fördjupa bilden 
av utmaningar och möjligheter inom tolktjänstområdet.  

I förankringsarbetet har utredningen valt att börja processen med 
representanter för tolktjänstanvändare. Detta i syfte att säkerställa 
att inhämtande av synpunkter på förslag har sin utgångspunkt i 
upplevelsen och erfarenheten hos tolkanvändarna själva. Som en del 
i detta har utredningen under hösten 2020 genom tjänstedesign-
företaget Usify samt Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 
låtit genomföra intervjuundersökningar med ett antal tolkanvändare 
om deras erfarenheter och behov av tolkstöd i olika situationer i  
livet. Undersökningarna har redovisats i separata rapporter till ut-
redningen. En sammanfattning av dessa fördjupade behovsanalyser 
finns i avsnitt 5.3. Utredningen har även haft en workshop om barn- 
och ungdomsperspektivet i tolktjänsten med berörda barn- och ung-
domsorganisationer och föräldraorganisationer, vilken sammanfattas 
i avsnitt 5.4. Vidare har intresseorganisationerna Sveriges Dövas Riks-
förbund, Hörselskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Döv-
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blinda inkommit med uppdaterade behovsanalyser, vilka sammanfattas 
i avsnitt 5.5.  

Förankringsprocessen har även omfattat en dialog med aktörer 
inom tolktjänstsystemet på såväl utförar- som beställarsidan. Arbetet 
har även innefattat att inhämta kunskap från både representanter för 
tolkanvändare och från aktörerna inom tolktjänstsystemet. Kunskaps-
inhämtningen har skett såväl i dialogform som genom inläsning av 
rapporter, utredningar och dylikt. Utredningen har även skickat ut 
en enkät till landets samtliga tolkcentraler med frågor om tolktjäns-
tens användare och verksamhet, ansvarsfördelning, betalningsansvar 
och finansiering, gränsdragningsfrågor och regelverk samt utveck-
ling av tekniska lösningar. Totalt besvarade 19 av 21 tolkcentraler 
enkäten. Utredningen har även skickat ut en mindre enkät till elva 
statliga myndigheter om deras tolkanvändning. 

2.3 Disposition  

Betänkandet inleds med en sammanfattning av de åtgärder som ut-
redningen föreslår för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. 
Denna sammanfattning utgör en handlingsplan för den långsiktiga 
utvecklingen av tolktjänsten.  

Utredningens förslag till lag och förordning och förslag till änd-
ringar i lag och förordning finns i kapitel 1. I kapitel 2 redogörs för 
utredningens uppdrag och arbete. Kapitel 3–5 utgör bakgrunden till 
utredningens överväganden och förslag. I kapitel 3 finns en historisk 
tillbakablick av tolktjänstens utveckling samt tidigare utredningar. 
I kapitel 4 följer en översikt av regleringar av betydelse för rätten till 
delaktighet och tolkstöd inom olika samhällsområden. I kapitel 5 finns 
en sammanställning av nyckeltal om tolktjänsten, en redogörelse för 
tolktjänstens målgrupp samt behoven av tolktjänst. I kapitel 6 redo-
gör utredningen för sina mål och utgångspunkter för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten.  

I kapitel 7–14 redogör utredningen för sina överväganden och för-
slag till åtgärder för en långsiktig utveckling av tolktjänsten.  

I kapitel 15 återfinns en beskrivning av konsekvenserna av utred-
ningens förslag. 

I kapitel 16 finns utredningens överväganden och förslag i fråga om 
ikraftträdande och övergångsbestämmelser och kapitel 17 innehåller 
författningskommentar. 
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3 Tolktjänstens historiska utveckling 
och tidigare utredningar 

3.1 En historisk tillbakablick om döva, 
teckenspråket och tolkning  

Utvecklingen av dagens tolktjänst och teckenspråkets status följer 
funktionshinderpolitikens utveckling i Sverige. Utvecklingen har gått 
från ett utpräglat medicinskt synsätt på personer med funktionsned-
sättning där det främst har handlat om att bota, lindra och anpassa 
individen till normalitet, till ett socialt och rättighetsbaserat synsätt 
som bygger på alla människors lika värde och idén om att samhället 
ska konstrueras på ett sådant sätt att så många människor som möj-
ligt kan delta.1 Personer med funktionsnedsättning har gått från att 
betraktas som patienter till att ses som medborgare med fullvärdiga 
medborgerliga rättigheter och skyldigheter i ett samhälle utan hinder 
och med jämlikhet i levnadsvillkor.2  

3.1.1 Ett medicinskt synsätt på döva och hörselskadade 

Fram till 1960-talet betraktades insatser och politiska initiativ riktade 
mot personer med funktionsnedsättning som medicinska frågor. De 
hinder som en nedsatt funktion skapar skulle åtgärdas med korrige-
rande eller kompensatoriska ingrepp. Individen skulle ”normaliseras” 
i förhållande till samhället.3 Vad som ansågs normalt var inte beskrivet 
utan handlade om ett outtalat, värderingsbaserat synsätt grundat på 
en kombination av kultur, tradition och värdemoral. Det medicinska 
perspektivet innebar att de politiska insatserna primärt syftade till 

 
1 Prop. 1999/2000:79.  
2 Prop. 1999/2000:79. 
3 SOU 2006:54, s. 59. 
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att utveckla olika stöd för individen utan hänsyn till det kringliggande 
samhällets påverkan på resultatet. Synsättet satte i stället stort fokus 
på att bota och att lindra. 

Målet för utbildning av döva kom som en följd av den tidens syn-
sätt på människor med funktionsnedsättning att fokusera på förmågan 
att utveckla ett talat språk. Tekniska landvinningar ökade intresset 
för att med olika former av teknik förstärka ljud. Parallellt ökade 
även intresset för behandling av orsaker till hörselnedsättning och 
dövhet. Angreppssättet var rent medicinskt och biologiskt – ett syn-
sätt på människan som patient och ett föremål för vård och behand-
ling. Frågor som språkutveckling, identitet och interaktion med andra 
människor hade underordnad betydelse med den tidens synsätt.4 

3.1.2 Teckenspråket har en svag ställning 

Teckenspråk har i alla tider talats av döva personer och deras anhöriga. 
Historiskt har dock avsaknaden av officiell status och systematisering 
av teckenspråket i kombination med en obefintlig acceptans i sam-
hället för teckenspråket som kommunikationsmedel inneburit både 
diskriminering och stora svårigheter för döva och personer med döv-
blindhet att vara delaktiga i samhället på jämlika villkor. På motsva-
rande sätt har även hörselskadade mött svårigheter och diskriminering. 

3.1.3 Anhöriga och präster används som tolkar 

Innan Sverige fick en tolkservice i allmän regi i slutet av 1960-talet var 
det främst anhöriga till döva som fungerade som tolkar. Därutöver 
uppmärksammade tidigt de kyrkliga samfunden behovet av tecken-
språkstolkar. Från slutet av 1800-talet fanns t.ex. inom Frälsnings-
armén teckenspråkskunniga frälsningssoldater som bistod med viss 
tolkservice. År 1906 inrättades särskilda tjänster för dövpräster vid 
de dåvarande dövskolorna. Utöver det rent kyrkliga arbetet var präs-
ternas uppgift att hjälpa döva ungdomar att få en anställning efter 
avslutad skolgång och att fungera som tolkar ute i samhället. Även 
arbetsmarknadsmyndigheterna engagerade sig tidigt för att döva skulle 
komma ut i arbetslivet. Arbetsmarknadsverket inrättade 1938 fem 

 
4 SOU 2006:54, s. 60 f. 
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konsulenttjänster för döva. Konsulenterna skulle hjälpa till med 
arbetsanskaffning och i dessa situationer också fungera som tolkar.5  

För att döva och stumma6 personer skulle få ett bra rättsskydd 
utfärdades 1947 den första kungörelsen om tolk för döva och stumma 
i domstol.7 Föreskriften innebar att domstolarna skulle anlita tolkar 
när det krävdes.  

3.2 Grunden för dagens lagstiftning 
om vardagstolkning utvecklas 

3.2.1 Funktionshinderspolitiken tar stora kliv 

Med start under 1960-talet började nya perspektiv skönjas i svensk 
funktionshinderspolitik. Det starka fokus som låg på individens 
hinder skiftade till ett perspektiv som utgick från de hinder som 
samhällets utformning bidrog till att skapa. År 1965 tillsattes en bred 
handikapputredning som kom att arbeta i tio år och vars arbete ledde 
till en rad reformer som i grunden skapade nya förutsättningar för 
personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället.  
Även medvetenheten i samhället om dövas behov ökade under senare 
hälften av 1960-talet. 

Ett av handikapputredningens delbetänkanden, Kultur åt alla8, hade 
särskild betydelse för döva, hörselskadade och personer med dövblind-
hets rättigheter att delta i kulturlivet, men också för att skapa egna 
kulturella uttryck. Delbetänkandet tog upp frågor kring teckenspråk 
och behov av undervisning samt samhällsstöd på teckenspråk.  

År 1972 kom funktionshindersrörelsens första gemensamma handi-
kappolitiska program, Ett samhälle för alla. I programmet lyfts det 
miljörelaterade handikappbegreppet fram som ett sätt att beskriva 
hur hinder i omgivningen utestänger människor från aktiv delaktig-
het i samhällsgemensamskapen, och därmed vikten av att undanröja 
sådana hinder.  

Under 1970-talet och framför allt 1980-talet fortsatte funktions-
hinderspolitiken att utvecklas och flera viktiga reformer kom på plats. 
Lagstiftning som tidigare begränsat eller utestängt personer, eller 

 
5 SOU 1991:97, s. 38 f. 
6 Stumhet, eller mutism, innebär en psykiskt eller fysiskt framkallad oförmåga att tala. Mutism 
kan orsakas av psykologiska, psykiatriska eller neurologiska störningar/sjukdomstillstånd.  
7 Kung. 1947:645. 
8 SOU 1976:20. 
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grupper av personer med funktionsnedsättning, togs bort och för-
ändrades successivt. Under denna tid tog också den stegvisa avveck-
lingen av de stora institutionerna fart och senare även vissa special-
skolor som funnits för personer med funktionsnedsättning runt om 
i Sverige. Nu var fokus i stället att skapa förutsättningar för dessa 
människor att leva ett liv bland andra i samhället.  

Ansvars- och finansieringsprincipen formulerades i mitten av 
1970-talet som ett resultat av 1965 års handikapputredning. Principen 
är grundläggande inom svensk funktionshinderspolitik och innebär 
att varje sektor i samhället ska ha ett ansvar för att utforma och be-
driva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla invånare, inklu-
sive personer med funktionsnedsättning. Om det finns hinder för del-
aktighet är undanröjandet av dessa en del av ordinarie verksamhet. 
Kostnaderna för de nödvändiga anpassningsåtgärderna ska finansieras 
på samma sätt som verksamheten i övrigt. Miljöer och verksamheter 
ska således utformas och bedrivas så att de blir tillgängliga för alla 
människor, samtidigt som kostnaderna för anpassningsåtgärderna ses 
som en självklar del av de totala kostnaderna för verksamheten. Undan-
tag kan ske t.ex. när kostnaderna anses vara stora i förhållande till 
huvudmannens ekonomiska möjligheter. 

I slutet på 1980-talet tillsattes en ny handikapputredning. 1989 års 
handikapputredning underströk betydelsen av ansvars- och finan-
sieringsprincipen som innebär att varje samhällssektor måste ta sitt 
ansvar och därmed bidra i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren 
för personer med funktionsnedsättning.9  

År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för funktions-
hinderspolitiken, Från patient till medborgare.10 Handlingsplanen 
utgick från ett medborgarperspektiv som innebär att personer med 
funktionsnedsättning är medborgare med rättigheter och skyldig-
heter som andra. Strategin var att säkerställa att samhället successivt 
utvecklas och blir mer jämlikt i förutsättningar för delaktighet. I hand-
lingsplanen fastslogs också att ett antal övergripande mål skulle ligga 
till grund för funktionshinderspolitiken. Dessa var en samhällsgemen-
skap med mångfald som grund, att samhället utformas så att männi-
skor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhälls-
livet, och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor 
och män med funktionshinder. I handlingsplanen angavs också att 

 
9 SOU 1991:46. 
10 Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14. 
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det handikappolitiska arbetet i fortsättningen särskilt skulle inriktas 
på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället 
för människor med funktionshinder, att förebygga och bekämpa 
diskriminering mot personer med funktionshinder samt att barn, 
ungdomar och vuxna med funktionshinder ges förutsättningar för 
självständighet och självbestämmande. 

Riksdagen beslutade i november 2017 om ett nytt nationellt mål 
och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken som tar sin ut-
gångspunkt i mänskliga rättigheter.11 Det nationella målet för funk-
tionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för per-
soner med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrätts-
perspektivet beaktas. Genomförandet av funktionshinderspolitiken 
inriktas mot följande fyra områden: principen om universell utform-
ning, åtgärda befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och 
lösningar för individens självständighet, och att förebygga och mot-
verka diskriminering. Universell utformning innebär att samhället ut-
formas med medvetenhet om den variation som återfinns i befolk-
ningen och gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning 
att verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktions-
nedsättning. De fyra områdena är ömsesidigt beroende av varandra. 
Syftet är att de tillsammans ska bidra till ett tillgängligt och jämlikt sam-
hälle oavsett funktionsförmåga. Ansvariga aktörer ges på så sätt väg-
ledning i sin verksamhet för att det nationella målet inom funktions-
hinderspolitiken ska kunna nås. Inriktningen är dessutom användbar 
för aktörer på alla nivåer i samhället: nationellt, regionalt och lokalt.  

För genomförandet av funktionshinderspolitiken har även ett an-
tal myndigheter ett utpekat sektorsansvar. Sektorsansvaret innebär 
att ha ett samlat ansvar för att genomföra insatser för att nå de funk-
tionshinderspolitiska mål som har anknytning till myndighetens verk-
samhetsområde. En sektorsansvarig myndighet ska samla, stödja och 
driva på övriga berörda parter inom sektorn. 

I samband med riksdagsbeslutet om funktionshinderspolitiken fick 
en särskild utredare i uppdrag att se över styrningen av funktions-
hinderspolitiken.12 Utredningen redovisade i april 2019 sitt betän-

 
11 Prop. 2016/17:188. 
12 Dir. 2017:133. 
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kande till regeringen med förslag till styrning och uppföljning av 
funktionshinderspolitikens genomförande.13  

I september 2021 beslutade regeringen om en ny strategi för syste-
matisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under åren 2021–
2031.14 I denna strategi har ett antal statliga myndigheter fått ett sär-
skilt ansvar för uppföljningen av målet. En redovisning av arbetets 
resultat ska årligen göras i respektive aktörs årsredovisning. Myndig-
heten för delaktighet får i anslutning till strategin ett särskilt upp-
drag att stödja och följa upp arbetet i relation till de övriga myndig-
heterna. 

Utöver uppdraget om strategin har landets länsstyrelser ett sär-
skilt uppdrag att upprätta en regional stödstruktur för genomför-
ande av funktionshinderspolitikens mål. Detta är ett sätt att främja 
utvecklingen mot målet lokalt och regionalt. Myndigheten för del-
aktighet har även i detta arbete en stödjande roll. 

3.2.2 Teckenspråket erkänns som officiellt språk 

I början av 1970-talet ökade kraven på att samhällets syn på tecken-
språk och på teckenspråkets ställning skulle förändras, inte minst 
inom undervisningsområdet. Kraven kom främst från dövas egna 
organisationer och från föräldrar till döva och hörselskadade barn. 
Synen på dövhet som en defekt och dåtidens attityd till teckenspråk 
upplevdes som kränkande. Parallellt växte forskning om tecken-
språket fram initierad av dåvarande Skolöverstyrelsen och utförd av 
forskare knutna till Stockholms universitet. Forskningen fick stor 
betydelse för den fortsatta diskussionen i Sverige om teckenspråkets 
ställning och om dövas rätt till sitt eget språk.15  

I slutet på 1970-talet tillsattes Integrationsutredningen som i ett 
antal betänkanden hanterade frågan om tvåspråkighet för döva. Ut-
redningen markerade språkets betydelse som förutsättning för såväl 
möjlighet till interaktion med andra som för delaktighet och jäm-
likhet med andra i samhället. Utredningens förslag resulterade i att 
riksdagen i maj 1981 beslöt att teckenspråk skulle vara undervisnings-
språk i specialskolan för döva och hörselskadade elever. Beslutet var 
i grunden ett språkpolitiskt beslut. Detta framgår av att teckenspråket 

 
13 SOU 2019:23. 
14 Regeringens beslut I:13, 2021-09-23, dnr S2019/02213 och S2021/06595. 
15 SOU 2006:54, s. 61. 
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i beslutet anges vara dövas första språk. Genom beslutet kom Sverige 
som första land i världen att ge teckenspråket status som språk.16 

Insikten om teckenspråket som ett språk bland andra och om 
språkets betydelse blev alltmer uppmärksammat i samhället under 
1900-talets två sista decennier.17 När regeringen i början av 1990-
talet ratificerade Europarådets minoritetsspråkskonvention fick en 
kommitté i uppdrag att undersöka vilka språk som skulle få status 
som officiella minoritetsspråk. Mot bakgrund av erkännandet av 
teckenspråk som nationellt språk 1981 ansåg många, både intressenter 
och andra aktörer, att svenskt teckenspråk uppfyllde majoriteten av 
kriterierna för ett minoritetsspråk och därmed borde betraktas och 
erkännas som ett sådant. Den ansvariga kommittén kom dock fram 
till att det svenska teckenspråket inte uppfyllde syftet med konven-
tionen, som var att skydda historiska språk som är en del av Europas 
mångkulturella arv. Dövas kultur och svenskt teckenspråk ansågs 
inte omfattas av konventionen. Dessutom menade kommittén att det 
svenska teckenspråket redan fått officiell ställning i och med riks-
dagens erkännande 1981 och att status som nationellt minoritets-
språk inte skulle innebära ett starkare stöd.  

År 2009 infördes för första gången i Sverige en samlad språklag.18 
Enligt lagen har det allmänna en skyldighet att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Den 
som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov 
av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
sig av det svenska teckenspråket. 

Numera är medicinsk dövhet alltmer ovanligt då de allra flesta 
barn som föds med en omfattande hörselnedsättning får så kallade 
cochleaimplantat (CI). Ett CI är ett hörhjälpmedel som genom elekt-
risk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva 
barn och vuxna möjligheter att uppfatta ljud. Förmågan att kunna 
förstå och tolka ljud varierar mycket mellan individer. Många per-
soner som har CI använder också teckenspråk för att få en fullvärdig 
kommunikation. Begreppet döv har med utvecklingen av bland annat 
CI-tekniken i allt större omfattning gått från att vara ett medicinskt 
begrepp till att bli ett sätt att definiera sin språkliga och kulturella 
identitet som teckenspråkig. CI och andra tekniska innovationer har 

 
16 SOU 2006:54, s. 62. 
17 SOU 2006:54, s. 63. 
18 Språklagen (2009:600), prop. 2008/09:153. 
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för många människor med en grav hörselnedsättning skapat en helt 
ny möjlighet att självständigt kunna interagera med den hörande 
världen. Samtidigt anser många att den också starkt har utmanat 
rätten till kulturell och språklig identitet som teckenspråkig. Det är 
lätt att de medicinska framstegen tappar fokus på människors behov 
av kulturell tillhörighet och social interaktion och liksom tidigare 
åter börjar se teckenspråket som något som bör undvikas till förmån 
för det talade språket. För gravt hörselskadade i dag handlar det inte 
om antingen eller utan snarare om rätten att få vidareutveckla sin 
kulturella och språkliga identitet som teckenspråkig och att samtidigt 
kunna erhålla och använda de tekniska möjligheter för kommunika-
tion som CI och andra tekniska innovationer innebär. 

3.2.3 Försöksverksamhet med tolkservice  
blir ett lagstadgat ansvar 

Riksdagen beslutade 1968 att ge stöd till försöksverksamhet med tolk-
service för teckenspråkiga.19 Försöksverksamheten skulle bedrivas av 
Socialstyrelsen tillsammans med landstingen (numera regioner) och 
skulle omfatta tolkhjälp i det dagliga livet för döva som är beroende 
av teckenspråket för sin kommunikation med omvärlden.20 Exempel 
på sådana situationer var besök hos läkare, tandläkare, försäkrings-
kassa, socialvårdens organ, rättshjälpen och vid viktigare inköp.21 Efter 
samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen beslöts att försöksverksam-
heten skulle utvidgas till att också omfatta andra situationer i det dag-
liga livet, exempelvis vid besök hos distriktssköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast samt vid besök hos myndigheter, i samband med närvaro 
vid vigsel och jordfästning, vid information på arbetsplatsen och vid 
fackliga möten.22 Däremot skulle försöksverksamheten inte omfatta 
konferenser, kurser eller annan utbildning. Utifrån erfarenheterna 
från denna försöksverksamhet utfärdade Socialstyrelsen 1976 en re-
kommendation om en permanent verksamhet med tolkhjälp i vardag-
liga situationer för döva.23 Verksamheten skulle även omfatta dövblinda 
oavsett om dövheten eller synskadan var den primära funktionsned-
sättningen. Ett generöst synsätt föreslogs prägla inställningen till dövas 

 
19 Prop. 1968:41. 
20 SOU 1991:97, s. 39 f. 
21 Socialstyrelsen (1969). 
22 SOU 1991:97, s. 40. 
23 SOU 1991:97, s. 40. 
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och dövblindas behov av tolkhjälp. I oktober 1977 påbörjades en för-
söksverksamhet vars syfte bl.a. var att undersöka vilken eller vilka 
metoder som borde användas för att förbättra vuxendövas möjlig-
heter till kommunikation. Ett annat syfte var att undersöka behovet 
av tolkservice för vuxendöva. Medel för försöksverksamheten er-
hölls från Allmänna arvsfonden.24 

Försöksverksamheten pågick fram till december 1975. År 1976 blev 
tolktjänsten en del av landstingens hjälpmedelsverksamhet och finan-
sierades delvis av staten genom den allmänna sjukvårdsersättningen.25  

År 1978 övertog dåvarande Handikappinstitutet huvudansvaret för 
den centrala handläggningen av frågor rörande tolktjänsten. År 1981 
utfärdade institutet en rekommendation om samordnad tolktjänst 
för döva, dövblinda och vuxendöva personer. Rekommendationen 
präglades av en syn som betonade tolktjänsten som ett verktyg för 
att den enskilde ska kunna leva som andra och i gemenskap med 
andra. Det framhölls bl.a. att tolktjänsten omfattar tolkning i alla 
situationer där brukarna anser sig behöva tolk, att tolk ska finnas att 
tillgå alla dagar i veckan, dygnet runt och att antalet tolkar måste ut-
ökas så att landstingens åtagande om ett samlat tolkansvar uppfylls. 

Senare fick 1989 års handikapputredning i uppdrag att se över 
tolkverksamheten. Syftet var att utreda samhällets tolktjänst och 
analysera tillgången på tolkar. Utredningen konstaterade att många 
personer med kommunikationshinder ställs utanför möjligheterna 
till inflytande och delaktighet.26 Brist på utbildade tolkar, otillräck-
liga åtgärder för att öka intresset för tolkyrket samt oklarheter i tolk-
verksamhetens organisation och i betalningsansvaret för vissa upp-
drag angavs som de mest väsentliga orsakerna till att döva m.fl. inte 
får den tolktjänst de behöver. Utredningen konstaterade att vardags-
tolkningsuppdrag i regel är kortvariga och att de normalt endast krä-
ver en tolk. Utredningen lämnade ett antal förslag till förbättringar i 
dessa hänseenden. Bland annat föreslogs att landstingen skulle bli 
skyldiga att tillhandahålla tolktjänst för vardagstolkning för tecken-
språkiga personer. Förslaget skulle genomföras genom ett tillägg till 
dåvarande 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Behov av tolk i 
andra situationer förutsattes bli tillgodosedda och finansierade av re-
spektive anordnare av verksamheten enligt ansvars- och finansierings-

 
24 SOU 1991:97, s. 40 f. 
25 SOU 1991:97, s. 40. 
26 SOU 1991:97. 
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principen. Landstingen skulle dock kunna förmedla tolkar även i dessa 
situationer. Begreppet vardagstolkning föreslogs vidgas till att också 
omfatta tolkning vid fritidsaktiviteter, rekreation och i förenings-
livet. I tolktjänsten borde även enligt utredningen ingå grundläggande 
tolktjänst i arbetslivet upp till 20 timmar per månad samt vid ny-
anställning, introduktion och utbildning inom företag eller på annan 
arbetsplats. I betänkandet lades även fast ett antal mål för tolktjäns-
ten som att den t.ex. ska vara avgiftsfri för den enskilde och i övrigt 
lätt att tillgå och vidare att den ska ha och fortlöpande utveckla sådan 
kompetens att behov av olika tolkningsmetoder kan tillgodoses på 
ett kvalificerat sätt. Majoriteten av remissinstanserna tillstyrkte för-
slaget, men ansåg att merkostnaderna borde finansieras med särskilda 
statliga medel. 

Efter förslag från regeringen infördes bestämmelsen om tolktjänst 
för vardagstolkning i dåvarande hälso- och sjukvårdslagen som trädde 
i kraft i januari 1994.27 Genom bestämmelsen blev landstingen skyl-
diga att erbjuda barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörsel-
skadade som är bosatta i landstinget tolktjänst för vardagstolkning.28  

Enligt regeringen var syftet att ge döva m.fl. grupper som är be-
roende av tolk i sin vardag möjligheter att ge och ta emot informa-
tion, påverka, kunna förmedla sina synpunkter och därmed själva få 
inflytande över sina liv.29 I propositionen anförs vidare att landstinget 
genom bestämmelsen har ansvar för att organisera, tillhandahålla och 
finansiera tolkar för vardagstolkning. Därutöver anges följande. 30 
I förhållande till tidigare bruk av begreppet vardagstolkning avses 
enligt regeringen en utvidgning. Utöver tolk för de situationer i var-
dagslivet som i dag brukar ingå i begreppet omfattas vissa grundläg-
gande tolktjänster i arbetslivet, för fritidsaktiviteter och för rekreation. 
I begreppet vardagstolkning ingår även tolkning för att underlätta den 
enskildes möjlighet att delta i föreningslivet. Vardagstolkning berör 
enligt regeringen en mängd situationer i vardagslivet som det inte är 
möjligt eller önskvärt att noga precisera. Som en vägledning kan ändå 
vissa områden anges, såsom tolk vid besök inom såväl privat som 
offentlig sjukvård (med det förstås även distriktssköterska, arbets-
terapeut, sjukgymnast m.m.), vid besök hos tandläkare, försäkrings-
kassa, socialtjänstens organ samt olika myndigheter. Tolk kan vidare 

 
27 Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321. 
28 Numera 8 kap. 7 § 3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
29 Prop. 1992/93:159, s. 201 f. 
30 Prop. 1992/93:159, s. 201 f. 
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behövas för att få rättshjälp eller för att göra viktigare inköp, uträtta 
bankärenden, delta i information på arbetsplatsen, fackliga möten, för-
äldramöten, körkortsutbildning, för att närvara vid vigsel, konfirmation, 
dop och begravning m.fl. liknande situationer. I begreppet vardags-
tolkning ligger också att bereda döva m.fl. medborgare motsvarande 
möjligheter som andra att få en meningsfull fritid och rekreation. 
Här kan t.ex. ingå tolk vid rekreationsresa för en dövblind person 
och tolk vid föreningsverksamhet. Vissa grundläggande tolktjänster 
i arbetslivet ingår också i begreppet vardagstolkning. Med tanke på 
de varierande situationer som kan föreligga både efter enskildas be-
hov och arbetslivets förändringar är det inte lämpligt att närmare 
precisera de tillfällen när tolktjänst kan behövas, utöver tillfällen som 
nyanställning, introduktion och utbildning inom ett företag eller på 
annan arbetsplats. Vardagstolkning ska också kunna tillhandahållas 
för personer som sysselsätts inom daglig verksamhet enligt den före-
slagna lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

3.3 Tolktjänsten har följts upp och utretts flera gånger 

I samband med handikappreformen 1994 fick Socialstyrelsen i upp-
drag att följa upp och utvärdera reformen när det gällde de olika in-
satsernas kvalitet, kostnader och genomförande.31 En av de insatser 
som följdes upp var landstingens tolkverksamhet. Socialstyrelsen 
började göra uppföljningar redan 1989 och sammanlagt genomfördes 
sex uppföljningar, varav den sista genomfördes 2001.32 Uppföljningarna 
behandlade t.ex. antalet utförda uppdrag och timmar, antal tolk-
användare, antal anställda och tolkarnas utbildningsnivå, förekomst 
av eventuella brukarråd samt kostnader för tolkverksamheten. 

3.3.1 Riksrevisionen får ett första uppdrag 
efter Socialstyrelsens uppföljningar 

Riksrevisionsverket (RRV) fick 2002 regeringens uppdrag att granska 
hur landstingen använde statsbidraget till tolktjänst för döva m.fl. 
grupper. I uppdraget ingick också bl.a. att undersöka i vilken grad 
behoven av tolktjänst tillgodosågs. RRV konstaterade i sin rapport33 

 
31 Socialstyrelsen (2008), s. 11. 
32 Socialstyrelsen (2001). 
33 Riksrevisionsverket (2002).  
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att vissa landsting hade minskat sin egen finansiering i samband med 
att statsbidraget infördes, vilket inte varit avsikten. I somliga lands-
ting hade statsbidraget fungerat som en större eller mindre del-
finansiering av verksamheten och i andra som ett stimulansbidrag.  

Granskningen ledde fram till slutsatsen att det fanns risk för att 
tolktjänsten misslyckats med att möta vissa gruppers och individers 
behov av följande anledningar. Tolktjänsten känner inte till gruppens 
eller individens behov. Brukaren i fråga känner till att servicen finns 
men väljer, av olika skäl, att inte utnyttja den. Tolktjänsten har inte 
tillräckliga resurser för att genomföra de beställda uppdragen. Tolk-
tjänsten lever inte upp till brukarnas behov av kvalitet och servicenivå. 

Enligt RRV förekom det att landstingen inte beviljade en tolk till 
situationer där de enligt hälso- och sjukvårdslagen borde vara skyldiga 
till det. Bland annat visade det sig vara svårt att få en tolk utanför 
kontorstid. RRV menade också att landstingens verksamhet i vissa fall 
inte stämde med det utvidgade vardagstolkningsbegreppet, exempel-
vis fanns det landsting som inte utförde tolkning i samband med ut-
landsresor.  

Vidare konstaterade RRV att det är svårt att mäta brukarnas be-
hov och att efterfrågan på tolktjänst ökar i takt med att utbudet av 
tolktjänst förändras (ökas utbudet ökas också efterfrågan).  

RRV kritiserade Socialstyrelsens uppföljningar, bl.a. för att de 
inte hade innehållit några brukarundersökningar. Uppföljningarna 
ansågs vidare innehålla en del oklara definitioner som påverkat kvali-
teten på data, men RRV konstaterade också att landstingen av olika 
skäl haft svårt att lämna uppgifter till styrelsen. 

3.3.2 En bred översyn görs om teckenspråket  

I december 2003 beslutades att en särskild utredare skulle göra en bred 
översyn av rätten och möjligheterna att använda teckenspråket.34 Ut-
redningen som antog namnet utredningen Översyn av teckenspråkets 
ställning presenterade sitt slutbetänkande 2006 och konstaterade bl.a. 
att teckenspråkigas behov av tolk för vardagstolkning inte blir fullt 
ut tillgodosett.35 Vidare var det enligt utredningen svårt att avgöra 
vad som är landstingens ansvar och vad som är någon annan huvud-

 
34 Dir. 2003:169. 
35 SOU 2006:54. 
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mans ansvar. Enligt utredningen har landstingen haft olika principer 
om vad som faller inom begreppet vardagstolkning och det konsta-
terades att den praxis som förutsatts i propositionen år 1993 ännu 
inte hade utvecklats. Vidare ansåg utredningen att systemet för vem 
som ska betala för tolk kan vara svårt att begripa när det gäller olika 
ansvarsområden. Ett av utredningens förslag var att Socialstyrelsen 
borde få i uppdrag att tydliggöra vad som ingår i vardagstolkning. 
Utredningen föreslog att Socialstyrelsen skulle ta fram en handbok 
med regler för vardagstolkning som kan användas av tolkanvändare 
och tolkcentralernas personal. 

3.3.3 Socialstyrelsen får ett uppdrag som rör vardagstolkning 

Socialstyrelsen fick i sitt regleringsbrev för budgetåret 2008 i upp-
drag att kartlägga hur bestämmelsen om vardagstolkning tillämpades 
samt att tydliggöra vad som ingick i landstingens ansvar för vardags-
tolkning.  

I december 2008 redovisades uppdraget och Socialstyrelsen be-
dömde sammanfattningsvis att tolksystemet med många betalnings-
ansvariga är rörigt och svårtolkat för samtliga inblandade parter.36  

När det gällde Socialstyrelsens uppdrag att tydliggöra vad som 
ingår i landstingens ansvar för vardagstolkning anfördes att regel-
verket är tydligt avseende sådan vardagstolkning där det inte finns 
andra betalningsansvariga. Ett landsting bör inte ”definiera bort”  
vissa typer av uppdrag från vad som kan vara vardagstolkning (t.ex. 
fritidstolkning). När det gäller arbetslivstolkning bedömdes det vara 
oklart vilket ansvar landstinget har. Landstingets insatser ska kom-
plettera arbetsgivarens, men inte heller arbetsgivarens ansvar är tyd-
ligt. Det kompliceras ytterligare av att det också finns en gränsyta 
mellan landstingets och Arbetsförmedlingens ansvar. Socialstyrelsen 
för i sin uppdragsredovisning ett resonemang om att det inte finns 
någon bestämmelse om att landstingen ska bekosta tolktjänst 20 tim-
mar i månaden och att landstingen därför inte har något sådant an-
svar. Resonemanget kopplas till att Arbetsförmedlingens ansvar inte 
inträder förrän landstingen har uppfyllt sitt ansvar. Socialstyrelsen 
ansåg när det gäller tolkning i arbetslivet att regeringen borde klar-
göra de olika ansvarsområdena.  

 
36 Socialstyrelsen (2008). 
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Vidare menade Socialstyrelsen att vardagstolkning i princip inte 
kan bli aktuellt då det gäller deltagande i utbildning. Dock kan vissa 
kurser som inte har någon finansiering av tolk vara vardagstolkning. 
Socialstyrelsen anser att det finns anledning att närmare granska hur 
statsbidragen till studieförbunden bör påverka beslut om vardags-
tolkning. När det gäller tolktjänst i skolan menar Socialstyrelsen att 
om skolan tar initiativ till ett möte med döva föräldrar angående 
deras barns skolgång, t.ex. för ett utvecklingssamtal, bör det vara 
skolan som är betalningsansvarig för tolkhjälpen. För föräldramöten 
i skolan bör det vara landstinget som betalar tolkkostnaden. 

I kontakter med myndigheter borde det enligt Socialstyrelsen vara 
myndigheten som står för tolkkostnaden om det är myndigheten 
som initierar kontakten, eller om det är en kontakt med anledning 
av ett ärende. Problemet som uppmärksammades är att det är många 
gånger är svårt för landstingen att veta om det är en ärenderelaterad 
situation. 

Socialstyrelsen föreslog att en offentlig utredning skulle tillsättas 
för att se över hela systemet med tolk till de primära tolkanvändarna 
och att en sådan översyn bör inriktas mot att skapa ett mer förenklat, 
samordnat och överskådligt system än dagens. 

3.3.4 Tolktjänstutredningen får ett omfattande uppdrag 

Som en följd av Socialstyrelsens rapport fick i september 2010 en 
särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera hur nuvarande 
reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till barn-
domsdöva, vuxendöva, hörselskadade och dövblinda fungerar inom 
olika samhällsområden. Utredaren skulle lämna de förslag som för-
anleddes av analysen. Analysen skulle omfatta frågor som rör klar-
görande av begreppet vardagstolkning. Analysen skulle också omfatta 
upphandling, it-utveckling och utvecklingsmöjligheter för distans-
tolkning samt säkerställande av framtida statistiska uttag om bl.a. 
brukarnas behov. Målsättningen skulle vara en brukarorienterad modell 
för tolktjänst med ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation. 
Regelverket för tolktjänsten skulle vara tydligt, förutsägbart och lätt-
överskådligt. 

Utredningen, som tog namnet Tolktjänstutredningen, lämnade i 
december 2011 betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och 
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utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet.37 Utredningens samlade slutsats var 
att nuvarande system för tolktjänst är ett system där ansvaret för att 
anlita och finansiera tolktjänst i samhället vilar på många olika myn-
digheter och huvudmän och styrs av många olika regelverk. Detta 
bedömdes i sin tur begränsa samhällets möjligheter att erbjuda en 
resurseffektiv tolktjänst av hög kvalitet, samt till viss del även till-
handahållandet av de olika tekniska lösningar som tolkanvändare 
nyttjar. Systemet bedömdes dessutom vara svåröverblickbart och 
oförutsägbart för tolkanvändarna.  

Mot denna bakgrund föreslog Tolktjänstutredningen att huvud-
mannaskapet för samhällets tolktjänst skulle samlas hos en ny statlig 
myndighet, Tolktjänstmyndigheten, med 4–6 tillhörande regionala 
enheter. Förslaget motiverades i huvudsak med att ett samlat statligt 
ansvar för tolktjänst underlättar och skapar bättre förutsättningar 
för ett långsiktigt och strategiskt arbete för att stärka det svenska 
teckenspråkets ställning, för att uppnå nationell likvärdighet och för 
att möta behov av specialistkompetens. Det bedömdes även innebära 
bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling, uppföljning och statistik-
uppföljning samt en mer resurs- och kostnadseffektiv verksamhet 
som underlättar statlig samordning. 

Tolktjänstmyndighetens huvuduppgifter skulle vara att förmedla 
och utföra tolktjänst åt döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet, vilka benämndes primära tolkanvändare, och myndighetens 
uppgifter skulle regleras i en särskild lag. Myndigheten fick erbjuda 
tolktjänst i situationer av privat karaktär, för att utöva fritidsintres-
sen, för att delta i föreningslivet, vid kontakter med hälso- och sjuk-
vården och i arbetslivet. Tolktjänstmyndigheten fick också erbjuda 
rikstolktjänst för intressepolitiska uppdrag av riksövergripande karak-
tär t.ex. styrelsemöten i riksorganisationerna, intressepolitiska möten 
eller kongresser. Tolktjänst fick erbjudas genom distanstolkning, 
om det bedömdes möjligt och motiverat med beaktande av den pri-
mära tolkanvändarens individuella behov. Statliga och kommunala 
myndigheter skulle dock konsekvent tillämpa ansvars- och finansier-
ingsprincipen. Undantag från ansvars- och finansieringsprincipen 
skulle göras vid kontakter med hälso- och sjukvården och i vissa fall 
inom kulturområdet. I utredningens förslag omfattades inte tolk-
tjänst vid utbildning, förutom om den sker inom en arbetsplats.  

 
37 SOU 2011:83. 
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I tolktjänst för personer med dövblindhet skulle ingå den ledsag-
ning som sker i anslutning till tolktjänsten.  

Tolktjänsten skulle i huvudsak vara behovsbaserad och utgå från 
den primära tolkanvändarens nytta och behov av tjänsten. Även kost-
naden för tolktjänsten skulle beaktas. Viss del av tolktjänsten skulle 
emellertid kunna erbjudas utan behovsprövning, dvs. utgöra så kal-
lade valfrihetstimmar. Antalet valfrihetstimmar skulle fastställas av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämde. 

I uppdraget att förmedla tolktjänst skulle ingå att nationellt och 
regionalt samordna och koordinera tolkuppdrag utifrån aktuella be-
hov och efterfrågan i olika delar av landet. Med uppgiften att för-
medla tolktjänst skulle dels ingå att ansvara för kontakten mellan 
den primära tolkanvändaren och tolkbolag eller anställd tolk, dels att 
fungera som länk mellan den primära tolkanvändaren och annan an-
svarig myndighet i de fall tolkanvändaren vänder sig till tolktjänst-
myndigheten men ansvaret åvilar annan myndighet.  

Tolktjänstmyndigheten skulle få tillhandahålla valfrihetssystem 
för tolktjänster. 

Utredningens förslag skulle finansieras genom omdisponering av 
befintliga medel för samhällets tolktjänst, inklusive de medel från 
Arbetsförmedlingen som kan beviljas för tolkinsatser, de resurser 
som Post- och telestyrelsen avsätter för de tre förmedlingstjänsterna 
Bildtelefoni.net, Texttelefoni.se och Teletal samt de resurser som av-
sätts för rikstolktjänst. Medlen för rikstolktjänst skulle öronmärkas 
för det ändamålet.  

Betänkandet har inte remissbehandlats. 

3.3.5 En interdepartemental arbetsgrupp får i uppdrag 
att arbeta vidare med vissa frågor 

En interdepartemental arbetsgrupp med representanter från Social-
departementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdeparte-
mentet fick i juni 2014 i uppdrag att lämna de förslag som krävs för 
att åstadkomma en ändamålsenlig, brukarorienterad och kostnads-
effektiv tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet samt att lämna förslag som ökar förutsäg-
barheten och rättssäkerheten för tolkanvändare och främjar en god 
kvalitet på erbjuden tolktjänst var man än bor i Sverige. Arbetsgrup-
pen skulle sammanfattningsvis överväga för- och nackdelar med att 
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skapa en samlad administration för beställning av tolktjänster, över-
väga och föreslå hur it-tjänster kan användas, utifrån ett språk- och 
tillgänglighetsperspektiv utreda och överväga möjliga konsekvenser 
av att tolktjänst regleras i en särskild lag, bedöma om en mer ända-
målsenlig och effektiv organisation av ansvar och stöd för tolkning i 
arbetslivet kan införas samt överväga och föreslå hur tolkning för 
personer med dövblindhet kan utformas och organiseras. Förslagen 
skulle finansieras inom ramen för befintliga medel för tolkning. 

Arbetsgruppen avslutade sitt arbete i maj 2015 och förslagen läm-
nades i departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning.38 
I promemorian föreslogs en ny lag om tolktjänst för vardagstolkning 
för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet i syfte att tydliggöra regionernas ansvar för att organi-
sera, tillhandahålla och finansiera vardagstolkning för målgruppen. 
Tolktjänsten skulle vara behovsbaserad, vilket innebar att regionen 
fortsatt skulle få prioritera den som har störst behov av tjänsten. Re-
gionen fick även beakta kostnaden för tjänsten. Tolktjänst för var-
dagstolkning föreslogs kunna erbjudas på plats eller genom distans-
tolkning. I lagen föreslogs även att regionen skulle få sluta avtal med 
någon annan om att tillhandahålla tolktjänst för vardagstolkning. 
Regionen skulle även få tillhandahålla tjänster som en annan region 
var ansvarig för enligt lagen om vardagstolkning, om regionerna kom 
överens om det.  

Det föreslogs en definition av tolktjänst för personer med döv-
blindhet som innebar att den består av tolkning, syntolkning och den 
ledsagning som sker i direkt anslutning till tolktillfället. Vidare före-
slogs ett lagkrav om att kommunen och regionen vid behov skulle ingå 
en överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer med behov 
av både ledsagning från kommunen och tolktjänst från regionen.  

Vidare bedömdes att regionerna är de som har bäst förutsätt-
ningar att samordna sig i en gemensam it-baserad ingång för bokning 
och administration av tolktjänst och att statens roll borde vara att 
stödja regionerna i förarbete och utveckling av en sådan funktion.  

I departementspromemorian bedömdes vidare att huvudmännen 
har bäst förutsättningar att bedöma vilka it-funktioner som lämpar 
sig att utveckla och driva inom ramen för en gemensam funktion för 
bokning. Vidare hänvisades i promemorian till ett uppdrag som hade 
getts till Myndigheten för delaktighet (MFD) om att skapa en natio-

 
38 Ds 2016:7. 
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nell digital plattform för målgruppsanpassad information om aktuell 
utveckling och tekniska möjligheter på området.  

När det gäller tolktjänst inom arbetslivet gjordes bedömningen 
att MFD borde få i uppdrag att informera berörda aktörer om deras 
respektive ansvar för att i vissa situationer tillhandahålla tolk och 
andra stöd. Vidare lyftes möjligheterna med befintlig teknik och tjäns-
ter samt goda exempel för att öka delaktigheten för målgruppen. 

Departementspromemorian har remissbehandlats. 

Remissinstanserna kritiska  
– önskar ett helhetsgrepp av tolktjänsten 

En majoritet av remissinstanserna var kritiska till promemorians sam-
lade förslag. Många remissinstanser ansåg att promemorians förslag 
saknade ett helhets- och brukarperspektiv på frågan om tolktjänst 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Många efter-
frågade en statlig huvudman med ett samlat ansvar för all tolkning 
till målgruppen eller att det fanns en väg in för bokning av tolk.  

Flera remissinstanser ansåg att det är orimligt att hänvisa till  
ansvars- och finansieringsprincipen när det t.ex. gäller muséer och 
teatrar och att principen riskerar att slå hårt mot t.ex. ideella teatrar. 
Vissa ansåg att principen inte har något genomslag.  

Även om flera remissinstanser var positiva till en särskild lag om 
tolktjänst för vardagstolkning och att regleringen skulle lyftas bort 
från hälso- och sjukvårdslagen menade många att den inte löser de 
gränsdragningsproblem som finns mellan regions ansvar för vardags-
tolkning och andra aktörers ansvar för tolkning till målgruppen. 
Vissa menade tvärtom att lagförslaget riskerade att förvärra nuvarande 
situation och att uppräkningen av situationer som kan utgöra var-
dagstolkning riskerade att begränsa utbudet av vardagstolkning 
ytterligare. Någon lyfte att vardagstolkning i stället borde benämnas 
”det som hör livet till”. Vissa ansåg att det ska vara behovet och inte 
situationen som avgör om man får tolktjänst. Någon remissinstans 
ansåg att begreppet vardagstolkning borde slopas och att en hel-
täckande definition av tolkning skulle införas i stället. En del remiss-
instanser ansåg att även hörande borde betraktas som tolkanvändare, 
att de med språklig deprivation borde inkluderas i lagen och att tal-
tjänst borde ingå.  
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Flera remissinstanser var positiva till att det i lagen infördes 
undantag för lokaliseringsprincipen så att regionerna skulle kunna 
samverka kring tolktjänst. En remissinstans ansåg att det skulle be-
höva klargöras om möjligheten att ingå avtal med annan om att till-
handahålla tolktjänst bara avser utförandet av tolkuppdraget eller om 
det även avser behovsprövningen och prioriteringen, vilket kan vara 
på gränsen till myndighetsutövning. 

En del remissinstanser ansåg att det bör finnas en oberoende in-
stans för tillsyn över lagen. Andra ansåg att ett besked om att man 
inte får tolk bör kunna överklagas.  

När det gäller förslagen som särskilt gäller personer med döv-
blindhet ansåg många remissinstanser att det var vällovligt att grup-
pen uppmärksammats särskilt. Några remissinstanser ansåg att de-
finitionen av tolkning var missvisande eftersom tolkning också kan 
ske mellan flera personer med dövblindhet. Flera remissinstanser 
ställde sig tveksamma till förslaget om krav på en överenskommelse 
mellan regioner och kommuner för personer med dövblindhet som 
har behov både av tolkning och ledsagning. Vissa ansåg att en indi-
viduell plan skulle vara ett bättre verktyg för att komma till rätta med 
problemen. Några lyfte frågan vad som händer med de dövblinda tolk-
användare som inte är beviljade ledsagning av kommunen. Någon in-
stans lyfte också att frågan om omkostnader för ledsagaren behöver 
regleras. Några remissinstanser ansåg att definitionen av dövblind-
tolkning borde ändras så att ”i direkt anslutning” togs bort. De  
menade i stället att tolkuppdraget börjar och slutar på den plats som 
tolkanvändare uppgett. Vissa menade att tolk och ledsagare har olika 
kompetenser och att arbetsinnehållet för ledsagaren måste bestäm-
mas. Några remissinstanser ansåg att tolkarna borde ha fått vara mer 
involverade under arbetets gång, att det är viktigt med personkänne-
dom mellan tolk och tolkanvändare och att en majoritet av all tolk-
ning utförs under två till tre vardagar per vecka.  

3.3.6 En tillfällig satsning görs på arbetslivsområdet 

Regeringen genomförde under åren 2018–2020 en tillfällig satsning 
på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Satsningen innebar 
att Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela 15 000 000 kronor per 
år till regionerna enligt en särskild fördelningsnyckel. Stimulans-
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medlen skulle endast få användas till personalkostnader och därtill 
relaterade kostnader avseende arbetslivsinriktad tolktjänst som gäller 
utförande av arbetsuppgifter av särskild betydelse, t.ex. mer kvalifi-
cerade uppgifter eller uppgifter som innebär ytterligare utvecklings-
möjligheter för den enskilde.39 Stimulansmedlen fick dock inte an-
vändas till personalkostnader avseende arbetslivsinriktad tolktjänst som 
gäller nyanställning, introduktion och utbildning inom ett företag 
eller annan arbetsplats, information på arbetsplatsen, fackliga möten, 
anställningsintervju och samtal med arbetsgivaren. Stimulansmedlen 
fick användas till tolktjänster gentemot både arbetstagare och före-
tagare som är primära tolkanvändare.  

Socialstyrelsen slutrapporterade uppdraget i oktober 2021.40 I rap-
porten anger Socialstyrelsen att utnyttjandet av bidraget varit lågt 
under åren 2018–2020 och att sju av regionerna hade valt att inte re-
kvirera något bidrag överhuvud taget. Det innebär att endast 39 pro-
cent av det totala anslaget under åren 2018–2020 användes. Social-
styrelsen bedömer att statsbidragets syfte har främjats genom att 
stimulansmedlen stärkt målgruppens möjligheter att delta i arbets-
livet och gett målgruppen ökade möjligheter att kunna utföra mer 
kvalificerade arbetsuppgifter.  

Region Stockholm valde att inte ta del av stimulansmedlen. I en 
skrivelse till Socialstyrelsen anför regionen att den nya satsningen 
borde sättas in i ett större sammanhang och utgöra del av en långsik-
tig satsning för att klara framtidens utmaningar.41 Viktiga frågor som 
kvarstår att lösa angavs vara organisation och ansvar för utförandet. 
Regionen menade att resurserna borde fördelas via arbetsmarknads-
myndigheterna eftersom syftet i första hand är arbetsmarknadspolitiskt 
och avsikten är att stärka döva personers ställning på arbetsmarknaden. 

 
39 Regeringens beslut II:5, 2018-06-20, S2016/02162/FST (delvis), S2018/03797/FST (delvis). 
40 Socialstyrelsen (2021). 
41 Region Stockholm, svar om stimulansmedel daterat 2018-09-10. 
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4 En översikt av regleringar om 
rätten till delaktighet och tolkstöd 

4.1 Rätten till delaktighet och tolkstöd 
regleras på olika sätt 

I kapitlet redogörs för de centrala konventionerna om mänskliga 
rättigheter, EU-rätt och nationella författningar som mer övergri-
pande rör rätten till delaktighet och att få använda sitt eget språk. Där-
efter redogörs för författningar och andra styrmedel som antingen 
direkt eller indirekt kan innebära att döva och hörselskadade per-
soner och personer med dövblindhet får tolkstöd inom olika områ-
den. Med tolkstöd avses både regionens tolktjänst och andra aktörers 
ansvar för att använda tolk eller ge bidrag till tolk.  

4.2 Konventioner om mänskliga rättigheter 

Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångs-
punkt i Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänsk-
liga rättigheterna från 1948. Förklaringen utgör en deklaration som 
i stora delar anses vara sedvanerätt. Enligt förklaringen är alla män-
niskor födda fria och lika i värde och rättigheter. Rättigheter som 
ryms i förklaringen har förts in och vidareutvecklats i ett antal kon-
ventioner som är bindande för de anslutna staterna. 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter antogs av 
FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft i förhållande till Sverige 
1976. Enligt konventionen är rätten att använda det egna språket och 
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rätten att få utöva sin kultur grundläggande mänskliga rättigheter 
(artikel 27). Även tecknade språk omfattas av en sådan rätt.  

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

I december 2006 beslutade FN:s generalförsamling att anta konven-
tionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 
det fakultativa (frivilliga) protokollet till konventionen. För Sveriges 
del trädde konventionen och protokollet i kraft den 14 januari 2009.  

Konventionen ska säkerställa att personer med funktionsnedsätt-
ning också får del av de mänskliga rättigheterna. Den innehåller ett 
antal vägledande principer som rätten till icke-diskriminering, jämlik-
het, oberoende, delaktighet och lika möjligheter. Den innehåller också 
bestämmelser om barn i syfte att säkerställa att barn med funktions-
nedsättning får del av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter på lika villkor som andra barn (artikel 7). 

I konventionen finns bestämmelser som specifikt behandlar rättig-
heter för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Kon-
ventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att erbjuda dem 
teckenspråkstolkar för att underlätta deras tillgänglighet till bygg-
nader och andra anläggningar som är öppna för allmänheten (arti-
kel 9). Vidare förbinder sig konventionsstaterna att vidta åtgärder så 
att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att utöva rätten 
till yttrandefrihet, genom möjlighet att söka, få och lämna informa-
tion och åsikter under samma förutsättningar som andra och på det 
kommunikationssätt som individen väljer. Det innebär bl.a. att kon-
ventionsstaterna godtar och underlättar användning av teckenspråk, 
punktskrift och andra tillgängliga medel, former och format för kom-
munikation i offentliga sammanhang samt att de erkänner och verkar 
för användning av teckenspråk (artikel 21). 

Konventionsstaterna ska säkerställa att utbildning för personer 
med dövblindhet eller som är döva eller hörselskadade ges på de mest 
ändamålsenliga språken, formerna och medlen för den enskilde (arti-
kel 24). Enligt samma artikel ska konventionsstaterna vidta lämpliga 
åtgärder för att döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
ska tillförsäkras dessa rättigheter genom att anställa lärare, även lärare 
med funktionsnedsättning, som är utbildade i teckenspråk. Vidare 
behandlar artikel 24 rätten till utbildning utan diskriminering och 
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under likställda förhållanden, vilket bl.a. innebär att konventions-
staterna ska bereda möjlighet till utbildning i teckenspråk och stödja 
dövsamhällets språkliga identitet. Slutligen ska konventionsstaterna 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till all-
män högre utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och livslångt 
lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra. 

Genom artikel 27 erkänner konventionsstaterna rätten till arbete 
för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för 
andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom 
fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö 
som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska skydda och främja 
förverkligande av rätten till arbete, däribland för personer som för-
värvar funktionsnedsättning under anställning, genom att vidta ända-
målsenliga åtgärder, däribland lagstiftning. 

Vidare erkänner konventionsstaterna att personer med funktions-
nedsättning har samma rätt som andra att vara delaktiga i kulturlivet, 
i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott (artikel 30). Enligt 
samma artikel ska personer med funktionsnedsättning ha rätt på lika 
villkor som andra till erkännande av och stöd för sin särskilda kultu-
rella och språkliga identitet, däribland teckenspråk och dövas egen 
kultur.  

Det fakultativa protokollet innebär att den som anser att hans 
eller hennes rättigheter är kränkta har möjlighet att klaga till en över-
vakningskommitté inom FN-systemet, Kommittén för rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Enligt kommittén har kon-
ventionsstaterna ett visst utrymme för skönsmässiga bedömningar 
(margin of appreciation) när det gäller att bedöma vilka anpassnings-
åtgärder som är proportionerliga eller motiverade. Kommittén prövar 
om de nationella domstolarna gjort en grundlig och saklig bedömning 
av alla omständigheter som lagts fram, men ifrågasätter inte domsto-
lars bedömningar i enskilda fall med mindre dessa är uppenbart god-
tyckliga eller innebär att den berörda vägras rättsskydd.1  

 
1 Se t.ex. kommitténs yttranden CRPD/C/13/D/9/2012 och CRPD/C/15/D/13/2013. 
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Konventionen om barnets rättigheter 

Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989 
av FN:s generalförsamling och ratificerades av Sverige 1990. I juni 
2018 fattade riksdagen beslut om att inkorporera barnkonventionen i 
svensk lag genom lagen (2018:1197) om Förenta nationernas kon-
vention om barnets rättigheter som trädde i kraft den 1 januari 2020.2  

Konventionen innehåller fyra grundläggande principer: Princi-
perna om icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveck-
ling samt rätten att få komma till tals (artikel 2, 3, 6 och 12). 

I artikel 23 erkänner konventionsstaterna att ett barn med fysisk 
eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett värdigt och anstän-
digt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar till-
tron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande 
i samhället. Konventionsstaterna erkänner rätten till särskild om-
vårdnad för ett barn med funktionsnedsättning och ska, inom ramen 
för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade 
barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får lämpligt stöd. Stö-
det ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och 
får utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, 
förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt 
som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och indi-
viduella utveckling, inklusive dess kulturella och andliga utveckling.  

I artikel 28 erkänner konventionsstaterna barnets rätt till utbild-
ning. Konventionsstaterna ska även uppmuntra utvecklingen av olika 
former av gymnasial utbildning inklusive såväl högskoleförberedande 
utbildning som yrkesutbildning och göra dessa tillgängliga och åt-
komliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande 
av bl.a. ekonomiskt stöd vid behov. Konventionsstaterna ska också 
genom varje lämpligt medel göra högre utbildning tillgänglig för alla 
på grundval av förmåga och bl.a. göra utbildnings- och yrkesrelate-
rad information och vägledning tillgänglig och åtkomlig för alla 
barn. Kommittén för barnets rättigheter övervakar att konventionen 
efterlevs. 

 
2 Prop. 2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25, rskr. 2017/18:389.  
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Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna  

År 1950 antogs den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakon-
ventionen om de mänskliga rättigheterna). Medlemsstaterna i Europa-
rådet är skyldiga att respektera och följa konventionen. Enligt lagen 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska kon-
ventionen jämte vissa protokoll gälla som lag i Sverige. Enligt arti-
kel 2 i första tilläggsprotokollet till konventionen får ingen förvägras 
rätten till undervisning och enligt artikel 14 i konventionen får ingen 
diskriminering förekomma vad gäller åtnjutandet av den rättigheten. 
Funktionsnedsättning omfattas av diskrimineringsförbudet i artikel 14. 

Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen (RF) får lag eller annan före-
skrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europa-
konventionen. 

4.3 EU-rätt 

Europeiska unionens (EU) fördrag och Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan), som har samma 
rättsliga värde som fördragen, utgör grunden för EU:s regelverk om 
diskriminering.  

Rättighetsstadgan gäller för medlemsstaterna när de tillämpar EU-
rätten (artikel 51). I rättighetsstadgan finns ett förbud mot diskrimi-
nering (artikel 21.1). Enligt artikel 26 erkänner och respekterar unio-
nen rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder 
som syftar till att stärka deras oberoende, sociala och yrkesmässiga 
integrering och deltagande i samhällslivet. 

EU har antagit ett flertal direktiv för att motverka diskriminering. 
Det som bedöms ha störst relevans för denna utredning är det s.k. 
arbetslivsdirektivet.3 Enligt artikel 5 i arbetslivsdirektivet ska arbets-
givaren vidta de åtgärder som behövs i det konkreta fallet för att göra 
det möjligt för en person med funktionsnedsättning att bl.a. få till-
träde till, delta i eller göra karriär i arbetslivet, såvida åtgärderna inte 
medför en oproportionerlig börda för arbetsgivaren. Av skälen till 
direktivet framgår att effektiva och praktiska åtgärder bör vidtas för 

 
3 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling, EGT 2000, L 303/16. 
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att organisera arbetsplatsen med hänsyn till personer med funktions-
nedsättning, t.ex. inredning av lokaler eller anpassning av utrustning, 
arbetstakt, arbetsfördelning, utbildningsmöjligheter eller arbetsledning 
(skäl 20). Vid bedömningen av om åtgärderna blir alltför betungande 
bör man enligt direktivet särskilt beakta de ekonomiska och andra 
kostnader som åtgärderna medför, organisationens eller företagets 
storlek och ekonomiska resurser och möjligheten att erhålla offent-
liga medel eller annat stöd (skäl 21). 

Arbetslivsdirektivet är införlivat i svensk rätt genom diskriminer-
ingslagen (2008:567) och svenska domstolar ska tolka lagen med be-
aktande av arbetslivsdirektivet. Av EU-domstolens praxis framgår 
att det ankommer på nationella domstolar att pröva om en åtgärd med-
för en oproportionerlig börda för arbetsgivaren.4 

4.4 Generella författningar som rör personer 
med funktionsnedsättning 

4.4.1 Principen om allas lika värde 

Den grundläggande principen om alla människors lika värde kommer 
bland annat till uttryck i det s.k. målsättningsstadgandet i regerings-
formen (1 kap. 2 §). Där anges att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde. Vidare ska det allmänna 
verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlik-
het i samhället och motverka diskriminering på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som 
gäller den enskilde som person.  

Principen om allas lika värde i regeringsformen kan inte i sig ge 
upphov till några rättigheter för enskilda eller skyldigheter för staten.5 
Stadgans mest väsentliga funktion är att ålägga det allmänna att posi-
tivt verka för att de aktuella rättigheterna skyddas, främjas och i största 
möjliga utsträckning förverkligas.6 

 
4 EU-domstolens dom HK Danmark, C-335/11 och C-337/11, EU:C:2013:222. 
5 Prop. 1973:90, s. 194 f. 
6 SOU 1975:75, s. 184. 
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4.4.2 Diskrimineringslagen 

Den nationella diskrimineringslagstiftningen syftar till att värna prin-
cipen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade 
som individer på lika villkor.7 Diskrimineringslagen har till ändamål 
att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 §).  

Med diskriminering avses direkt diskriminering, indirekt diskrimi-
nering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 
instruktioner att diskriminera (1 kap. 4 §). Lagens diskriminerings-
begrepp har sitt ursprung i de EU-rättsliga förbuden mot diskriminering.  

Diskrimineringsgrunden bristande tillgänglighet infördes genom 
en lagändring den 1 januari 2015.8 Förbud mot diskriminering i form 
av underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet var tidigare regle-
rat, men då enbart på arbetslivets område och i fråga om viss utbild-
ning, det sistnämnda enbart i fråga om lokalernas tillgänglighet och 
användbarhet. Syftet med den nya diskrimineringsgrunden var att skapa 
en möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att 
göra sin rätt gällande att delta i samhällslivet på likvärdiga villkor som 
andra utan hinder i form av bristande tillgänglighet.9 Med bristande 
tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning miss-
gynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits 
för att den personen ska komma i en jämförbar situation med per-
soner utan denna funktionsnedsättning. Åtgärderna ska dock vara skä-
liga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med 
hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktig-
heten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verk-
samhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av 
betydelse (1 kap. 4 § 3).  

På arbetslivets område och när det gäller tillgängliga lokaler på 
högskolans område ska bestämmelsen om bristande tillgänglighet inte 
innebära någon förändring i förhållande till vad som gällt tidigare.10 
Diskrimineringsgrunden gäller emellertid på flera områden än tidi-
gare. Den gäller i arbetslivet, i utbildningsverksamhet, i arbetsmark-

 
7 Prop. 2007/08:95, s. 79. 
8 Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367. 
9 Prop. 2013/14:198, s. 58 f. 
10 Prop. 2013/14:198, s. 61. 
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nadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, 
vid start eller bedrivande av näringsverksamhet, för yrkesbehörighet, 
vid medlemskap i arbetstagar-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer, 
vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder, vid anordnande 
av allmän sammankomst och offentlig tillställning, i hälso- och sjuk-
vården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, 
statligt studiestöd, värn- och civilplikt samt i vissa avseenden för dem 
som har offentlig anställning.11 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn över att dis-
krimineringslagen följs. DO ska i första hand försöka få dem som 
omfattas av lagen att frivilligt följa den (4 kap. 1 §). DO får dock 
föra talan i domstol för en enskild som medger det (4 kap. 2 § och 
6 kap. 2 §). DO kan i vissa situationer besluta om vitesföreläggande 
(4 kap. 4 §). 

Vid tolkning av diskrimineringslagens bestämmelse om bristande 
tillgänglighet ska Arbetsdomstolen beakta bl.a. arbetslivsdirektivet 
och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning (se AD 2017 nr 51 och AD 2020 nr 3). 

4.4.3 Språklagen 

I språklagen (2009:600) finns bestämmelser om det svenska språket, 
de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket samt 
om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sam-
manhang (1 §). Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks 
ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också 
till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den 
enskildes tillgång till språk (2 §). 

Tillgången till språk är av grundläggande betydelse för enskilda 
individers möjligheter till social gemenskap och en förutsättning för 
den enskildes möjligheter att utbilda sig och skaffa sig kunskap. Språ-
ket är också en förutsättning för den enskildes deltagande i den demo-
kratiska processen.12  

Av lagen framgår att språket i domstolar, förvaltningsmyndig-
heter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är 
svenska samt att det i annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt 

 
11 Prop. 2013/14:198. s. 73 f. 
12 Prop. 2008/09:153, s. 7. 
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att använda nationella minoritetsspråk och annat nordiskt språk (10 §). 
Vidare anges i paragrafen att när det gäller skyldigheten för dom-
stolar och förvaltningsmyndigheter att anlita tolk och att översätta 
handlingar finns det särskilda bestämmelser. 

I förarbetena till lagen anges att i likhet med hur det är för alla som 
använder talade språk har teckenspråket som språk stor betydelse för 
både identiteten och den kulturella tillhörigheten. Utöver detta har 
teckenspråket en särskild betydelse på så sätt att detta språk är en för-
utsättning för många av de teckenspråkiga att kunna kommunicera 
med omvärlden.13 Det allmänna har därför ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja det svenska teckenspråket (9 §). 

Vidare framgår att det är samhället som ansvarar för att den som 
är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av 
teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det 
svenska teckenspråket (14 och 15 §§). I förarbetena anges att det bör 
framgå av särskilda bestämmelser hur det allmännas ansvar för tecken-
språket ska uppfyllas i praktiken, t.ex. inom utbildningsområdet. Att 
ges möjlighet att använda teckenspråk innebär att den teckensprå-
kiga får tillgång till tolkning.14  

4.5 Regleringar och andra styrmedel som kan innebära 
en möjlighet att få tolkstöd inom olika områden 

4.5.1 Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar 
för genomförande av funktionshinderspolitiken 

Enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar 
för genomförande av funktionshinderspolitiken ska myndigheterna 
utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktions-
hinderspolitiska målen. Myndigheterna ska verka för att personer med 
funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlik-
het i levnadsvillkor. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras loka-
ler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funk-
tionsnedsättning. I detta arbete ska konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning vara vägledande.  

 
13 Prop. 2008/09:153, s. 25. 
14 Prop. 2008/09:153, s. 42 f. 
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4.5.2 Förvaltningslagen 

Enligt förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet använda tolk 
och se till att göra innehållet i handlingar tillgängligt om det behövs 
för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har 
kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt 
begränsar förmågan att se, höra eller tala (13 §).  

Förvaltningslagen, och således även den aktuella bestämmelsen 
om tolk, gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndig-
heter och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolar (1 § första 
stycket). Uttrycket förvaltningsmyndighet i lagen har samma inne-
börd som i regeringsformen och används för att beteckna de myn-
digheter vars uppgift är att sköta offentliga förvaltningsuppgifter.15 
Det innebär att lagen är tillämplig för ärendehandläggning vid både 
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Bestämmelsen gäller 
även vid handläggningen av sådana ärenden hos myndigheter i kom-
muner och regioner där besluten kan laglighetsprövas i allmän förvalt-
ningsdomstol efter överklagande enligt bestämmelserna i kommu-
nallagen (2 §).  

Uttrycket förvaltningsärenden hos domstolarna innefattar bl.a. 
sådana administrativa ärenden som rör domstolarnas inre organisa-
tion och anställning av personal.16 

När den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 fick 
bestämmelsen om myndigheters ansvar för att använda tolk en delvis 
ny utformning. Den nya bestämmelsen innebär dels en utvidgning av 
tillämpningsområdet till att även omfatta den som har en funktions-
nedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, dels en skärp-
ning i förhållande till tidigare lydelse där det angavs att en myndighet 
bör använda tolk. Den skarpare lydelsen som anger att myndigheten 
ska använda tolk innebär enligt förarbetena inte att det ställs några 
andra eller längre gående krav på myndigheterna än vad som i prak-
tiken redan gäller.17 

Behovskriteriet ger utrymme för myndigheterna att i vissa fall avstå 
från tolkning eller översättning. Ett exempel kan vara ärenden av 
mindre vikt för den enskilde där kostnaderna för åtgärden framstår 
som oproportionerliga i förhållande till den enskildes möjligheter att 
ändå ta till vara sin rätt. Det är alltså ytterst myndigheten som avgör 

 
15 Prop. 1985/86:80 s. 57 och prop. 2016/17:180 s. 25. 
16 Prop. 2016/17:180, s. 286. 
17 Prop. 2016/17:180, s. 85 f. 
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om och i vilken utsträckning det finns ett behov av tolk eller över-
sättning i det enskilda ärendet.18 I förarbetena till den tidigare för-
valtningslagen anges att personer som behöver tolk vid sina kontak-
ter med myndigheterna bör få sådant bistånd i all rimlig utsträckning. 
Vilken utsträckning som kan anses rimlig beror dock även på sådant 
som tillgången på tolkar. Den kan variera från en ort till en annan 
och även växla över tid. Enligt förarbetena måste också kostnaden för 
samhällets tolkservice stå i rimlig proportion till den betydelse som 
ärendet har för den enskilde.19 

Bestämmelsen om tolk är inte inskränkt till ärenden som avser myn-
dighetsutövning mot någon enskild.20 Den är således tillämplig även 
i ärenden som inte mynnar ut i något för den enskilde bindande be-
slut, t.ex. ärenden som avser endast rådgivning.  

Bestämmelsen täcker däremot inte den del av det allmännas verk-
samhet som består av faktiskt handlande, exempelvis sjukhusvård eller 
undervisning (1 § andra stycket).21  

Inte heller täcker bestämmelsen ärendehandläggning vid brotts-
bekämpande verksamhet hos Kustbevakningen, Polismyndigheten, 
Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket eller en åklagarmyndig-
het (3 §). Uttrycket brottsbekämpande verksamhet syftar i förvalt-
ningslagen på både den brottsförebyggande och den brottsutredande 
verksamheten.22 Undantaget har i förarbetena motiverats med den nära 
koppling som finns mellan förfarandet hos myndigheter i den brotts-
bekämpande verksamheten och rättegången i allmän domstol där spe-
cifika förfaranderegler finns.23  

Bestämmelserna i förvaltningslagen om handläggning av ärenden 
gäller bara i begränsad omfattning i skolväsendet eftersom verksam-
heten i stor utsträckning består av undervisning, vilket utgör s.k. fak-
tiskt handlande. Verksamheten avser endast till en mindre del hand-
läggning av ärenden. I den mån allmänna huvudmäns verksamhet inom 
skolväsendet avser handläggning av ärenden är emellertid bestäm-
melsen om tolk i 13 § i princip tillämplig. Detsamma gäller emeller-
tid inte för enskilda huvudmän inom skolväsendet. Av 29 kap. 10 § 
skollagen (2010:800) följer att bestämmelsen om tolk i 13 § förvalt-

 
18 Prop. 2016/17:180, s. 299. 
19 Prop. 1985/86:80, s. 26 f. 
20 Hellners, Malmqvist (2010), s. 107. 
21 Prop. 2016/17:180, s. 23 f. 
22 Prop. 1985/86:80, s. 82. 
23 Prop. 2016/17:180, s. 32. 
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ningslagen inte ska tillämpas vid ärendehandläggning hos enskilda 
huvudmän inom skolväsendet. 

Även inom hälso- och sjukvården gäller förvaltningslagens bestäm-
melse om tolk endast i begränsad omfattning, eftersom verksam-
heten i stor utsträckning består av utförande av hälso- och sjukvård, 
vilket också utgör s.k. faktiskt handlande.24 

4.5.3 Rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen 

Allmän domstol får anlita en tolk om en part, ett vittne eller någon 
annan som ska höras inför rätten till följd av en hörselnedsättning 
eller talsvårigheter behöver tolk. Om en misstänkt eller en målsägande 
i ett brottmål till följd av en hörselnedsättning eller talsvårigheter 
behöver tolk, ska en tolk anlitas vid sammanträden inför rätten. Om 
det är lämpligt, får ett tekniskt hjälpmedel användas i stället för att 
en tolk anlitas. Detta följer av 5 kap. 6 § rättegångsbalken.  

Det som anges i 5 kap. 6 § rättegångsbalken gäller även under en 
förundersökning (23 kap. 16 § samma lag). Under en förundersökning 
beslutar undersökningsledaren om en sådan åtgärd. 

I allmän förvaltningsdomstol gäller att domstolen vid behov ska 
anlita en tolk om part, vittne eller annan som ska höras inför rätten har 
en funktionsnedsättning som begränsar förmågan att se, höra eller 
tala. Om det är lämpligt får ett tekniskt hjälpmedel användas i stället 
för att en tolk anlitas. Domstolen ska, om det är möjligt, anlita en tolk 
eller översättare som är auktoriserad. I annat fall ska en annan lämplig 
person anlitas (50 § första stycket förvaltningsprocesslagen [1971:291]).  

4.5.4 Kommunallagen  

Kommuner och regioner ska enligt 4 kap. 23 § kommunallagen 
(2017:725) verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning 
kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra 
förtroendevalda. Enligt förarbetena25 avser bestämmelsen sådana gene-
rellt verkande åtgärder som behöver vidtas för att det ska vara möjligt 
för förtroendevalda med funktionsnedsättning att delta i ärendehand-

 
24 Se närmare om förvaltningslagens tillämpning inom hälso- och sjukvården, prop. 2016/17:180, 
s. 33 f. 
25 Prop. 2001/02:80, s. 93 f. och s. 141 f. 
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läggningen. Åtgärder riktade till en specifik individ omfattas inte av 
bestämmelsen, till exempel personliga hjälpmedel som en förtroende-
vald behöver för att kunna ta del av handlingar eller delta i handlägg-
ningen av ärenden. Av förarbetena framgår vidare att det inte går att 
göra en definitiv avgränsning kring vilka åtgärder som kan ses som 
generellt verkande, men det rör sig om åtgärder som typiskt sett är 
avsedda att komma till nytta för en bredare krets. 

När enskilda har att välja mellan olika utförare av en nämnds tjäns-
ter ska nämnden enligt 8 kap. 18 § kommunallagen lämna informa-
tion om samtliga utförare, om inte annat framgår av lag eller annan 
författning. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lätt-
förståelig och lättillgänglig. Att informationen ska vara lättförståelig 
innebär att den ska utformas utifrån de behov som den enskilde har. 
Det kan således behövas både skriftlig och muntlig information och 
information på andra språk. 

4.5.5 Hälso- och sjukvård och tandvård 

Tolktjänst inom hälso- och sjukvården och tandvården tillgodoses 
bl.a. genom reglerna om vardagstolkning enligt 8 kap. 7 § första 
stycket 3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Av förarbetena till 
bestämmelsen framgår att vardagstolkning omfattar tolkning vid 
besök inom såväl privat som offentlig sjukvård (med det förstås även 
distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast m.m.), vid besök hos 
tandläkare, försäkringskassa, socialtjänstens organ samt olika myndig-
heter.26 

Utöver det finns bestämmelsen i 3 kap. 6 § patientlagen (2014:821) 
där det anges att informationen ska anpassas till mottagarens ålder, 
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förut-
sättningar. Av förarbetena följer att hälso- och sjukvårdens verk-
samheter vid behov bör anlita tolk och har ett ansvar för att utforma 
sin information så att den blir tillgänglig för alla.27 Patientlagen gäller 
för all hälso- och sjukvårdsverksamhet, dock inte för tandvården. 

 
26 Prop. 1992/93:159, s. 202. 
27 Prop. 2013/14:106, s. 117 f. 
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4.5.6 Arbetslivet 

Arbetsgivarens ansvar 

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser som har till syfte 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och i övrigt uppnå god 
arbetsmiljö (1 kap. 1 §).  

Av lagen framgår att arbetsförhållandena ska anpassas till män-
niskors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende (2 kap. 
1 §), s.k. generell arbetsmiljöanpassning. Enligt förarbetena ska hän-
syn tas till den enskilde arbetstagarens ålder, yrkesvana och övriga 
individuella förutsättningar.28 

Vidare ska arbetsgivaren genom att anpassa arbetsförhållandena 
eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda 
förutsättningar för arbetet (3 kap. 3 § andra stycket), s.k. individuell 
arbetsmiljöanpassning. Att ta hänsyn till arbetstagarens särskilda 
förutsättningar kan enligt förarbetena både handla om särskilda per-
sonella stödinsatser och individriktade åtgärder i miljön.29 Som exem-
pel anges tekniska åtgärder eller anpassning av arbetsredskap, men 
även arbetsorganisatoriska frågor och åtgärder för att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön. Vidare anges i förarbetena att det finns 
en gräns för arbetsgivarens ansvar och att den gränsen inte är möjlig 
att klart ange i lagen. Det konstateras även att möjligheterna att an-
passa arbetsvillkoren har ökat genom bl.a. den tekniska utvecklingen 
och att det också måste avspeglas i vad man kan kräva av arbetsgivaren. 

Arbetsmiljölagens krav på arbetsmiljöanpassning hänger nära sam-
man med diskrimineringslagens bestämmelser om diskriminering på 
arbetslivsområdet. En skillnad är emellertid att arbetsmiljölagen endast 
gäller befintliga arbetstagare medan diskrimineringslagen omfattar 
fler än så (se nedan). 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av bl.a. en arbets-
tagare, en arbetssökande, den som söker eller fullgör praktik, eller den 
står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller 
inlånad arbetskraft på grund av hans eller hennes funktionsnedsätt-
ning (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Vad som avses med diskrimi-
nering anges i avsnitt 4.4.2 ovan. När det gäller arbetsgivarens ansvar 
för anpassningsåtgärder är det främst grunden bristande tillgänglig-
het som aktualiseras.  

 
28 Prop. 1990/91:140, s. 44. 
29 Prop. 1990/91:140, s. 45 f. 
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Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktions-
nedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet 
inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situa-
tion med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga 
utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med 
hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktig-
heten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verk-
samhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av 
betydelse (1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen).  

Enligt förarbetena till diskrimineringslagen går det inte att gene-
rellt ange vad som är skäliga åtgärder för att eliminera eller reducera 
verkningarna av en funktionsnedsättning. Det beror på omständlig-
heterna i det enskilda fallet. I första hand bör emellertid inriktningen 
på åtgärderna styras av arten och graden av arbetstagarens funktions-
nedsättning i förening med de krav som anställningen och arbets-
uppgifterna innebär. Även förändringar av arbetsuppgifterna, arbets-
tiden eller arbetsmetoderna kan bli aktuella. Utgångspunkten är att 
en arbetsgivare som inriktar sig på att uppfylla ansvaret enligt arbets-
miljölagen, och lyckas med det, inte behöver överväga ytterligare 
åtgärder på grund av reglerna i diskrimineringslagen.30  

Arbetsgivaren behöver inte vidta åtgärder som är oskäliga. I den 
bedömningen beaktas arbetsgivarens förmåga att bära en eventuell 
kostnad för åtgärden. Detta gäller vare sig åtgärden är av enkel beskaf-
fenhet eller följer av tillämplig författning. Om en arbetsgivare sak-
nar möjlighet att bära kostnaden för en viss åtgärd, kan den inte anses 
skälig att kräva. Inte heller kan sådana åtgärder krävas som skulle få 
stora konsekvenser på verksamheten i övrigt. Detta gäller inte bara 
för den privata sektorn utan även för offentlig verksamhet.31 En given 
förutsättning är också att arbetsgivaren har praktiska möjligheter att 
genomföra åtgärden.32 Ytterligare en omständighet att beakta är karak-
tären på förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 
och den enskilde personen med funktionsnedsättning. Det kan av 
naturliga skäl inte ställas samma krav på åtgärder för tillgänglighet när 
det gäller kontakter av engångskaraktär som det kan göras i arbets-
livet där avtalsförhållandet mellan parterna kan vara både långvarigt 
och omfattande.33 

 
30 Prop. 2013/14:198, s. 65. 
31 Prop. 2013/14:198, s. 66 f. 
32 Prop. 2013/14:198, s. 68. 
33 Prop. 2013/14:198, s. 68. 
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Regionens ansvar för vardagstolkning i arbetslivet 

Regionen har enligt 8 kap. 7 § första stycket 3 hälso- och sjukvårds-
lagen ansvar för att erbjuda barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och 
hörselskadade som är bosatta inom regionen, som har skyddad folk-
bokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) eller som stadig-
varande vistas inom regionen, tolktjänst för vardagstolkning. Ansva-
ret omfattar bl.a. vissa tolktjänster i arbetslivet. Enligt förarbetena 
till bestämmelsen kan tolk i arbetslivet ges vid information på arbets-
platsen, såsom vid möten med arbetsgivaren och vid anställnings-
intervjuer, vid fackliga möten och i vissa grundläggande situationer i 
arbetslivet såsom vid nyanställning, introduktion och utbildning inom 
ett företag eller på annan arbetsplats.34 Vidare anförs i förarbetena 
att det utöver dessa exempel – med tanke på de varierande situationer 
som kan föreligga efter både enskildas behov och arbetslivets föränd-
ringar – inte är lämpligt att närmare precisera de tillfällen när tolk-
tjänst kan behövas.  

Arbetsförmedlingens insatser 

Arbetsförmedlingen kan med stöd av förordningen (2017:462) om sär-
skilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga bevilja särskilda insatser för barndomsdöva, 
dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning. Förord-
ningen, som ändrades den 1 juli 2017, innebär att det maximala belopp 
som får ges i bidrag till tolk för utbildning har höjts från 50 000 kro-
nor per år och anställd till 150 000 kronor per år och anställd samt 
att syftet med lönebidragen har förtydligats.35  

De särskilda insatserna som regleras i förordningen är bidrag till 
hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag till litteratur och tolk för perso-
ner med syn- eller hörselnedsättning, bidrag för personligt biträde, 
särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS), bidrag 
till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet, lönebidrag 
och skyddat arbete. De insatser som kan avse bidrag eller kompen-
sation för tolkkostnader är bidrag till litteratur och tolk för personer 
med syn- eller hörselnedsättning och bidrag för personligt biträde. 

 
34 Prop. 1992/93: 159, s. 156 f. och 201 f. 
35 Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga, Ds 2014:29 och Ds 2016:14. 
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Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning  

Arbetsförmedlingen får enligt förordningen om särskilda insatser 
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga lämna ekonomiskt bidrag i form av kostnader med högst 
150 000 kronor per år och anställd för tolk åt barndomsdöva, döv-
blinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning som tar del 
av utbildning som anställd (7 § 2). Bidrag får inte lämnas för insatser 
som en region ska svara för enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårds-
lagen (8 §). Bidraget kan ges till kurser och utbildning men även för 
seminarier, konferenser eller studiebesök som har anknytning till 
den enskilde personens arbete. Det ska vara fråga om en utbildning 
som har betydelse för den enskilde personens sätt att utföra sitt arbete 
eller kompetensutveckling som stärker den anställdes situation på 
arbetsmarknaden. Insatsen kan ske både inom och utom landet.36 

Bidrag för personligt biträde 

Arbetsförmedlingen får vidare enligt förordningen om särskilda in-
satser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga lämna stöd till personligt biträde med högst 60 000 kro-
nor per år till arbetsgivare eller annan som har kostnader för ett per-
sonligt biträde åt en anställd med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga, när denne behöver ett biträde (9 och 10 §§). 
Stöd till personligt biträde kan också lämnas när en person med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är företagare 
eller fri yrkesutövare och behöver biträde. Stödet kan även erhållas 
för en person med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga för att han eller hon ska kunna ta del av ett arbetsmarknads-
politiskt program, arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk arbets-
livsorientering. Till företagare som har funktionsnedsättning som 
medför stora kommunikationssvårigheter får stöd lämnas med högst 
120 000 kronor per år.  

För många personer med funktionsnedsättning kan hinder i arbe-
tet undanröjas med tekniska anpassningar och lösningar. För vissa är 
dock hindren av sådan karaktär att de enbart kan undanröjas med ett 
personligt biträde.37  

 
36 Arbetsförmedlingen, handläggarstöd, Af-2021/00307759. 
37 SOU 2012:31, s. 320. 
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Stödet till personligt biträde avser att vara en ekonomisk kompen-
sation till tolkanvändarens arbetsgivare för merkostnader till följd av 
att arbetsplatsen avsätter personresurser för stöd i arbetet. En tolk-
användare kan behöva ett biträde för att utföra vissa arbetsuppgifter, 
t.ex. att svara i telefon eller få hjälp med redigering av texter. En praxis 
har utvecklats hos Arbetsförmedlingen som innebär att stödet även 
kan bidra till att ersätta arbetsgivarens tolkkostnader.38  

4.5.7 Utbildningsverksamhet 

I detta avsnitt redogörs för de bestämmelser och regleringar som kan 
innebära att barn, elever och studerande får tillgång till tolkstöd i utbild-
ningsverksamheten. Den del av de allmänna utbildningsanordnarnas 
verksamhet som avser utbildning omfattas inte av 13 § förvaltnings-
lagen som reglerar myndigheters skyldighet att använda tolk vid hand-
läggning av ärenden, eftersom utbildning betraktas som s.k. faktiskt 
handlande och därmed är undantaget från den bestämmelsens tillämp-
ningsområde (för en närmare redogörelse för förvaltningslagens tillämp-
ningsområde se avsnitt 4.5.2).  

Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om förbud mot dis-
kriminering inom all utbildningsverksamhet. I 2 kap. 5 § diskriminer-
ingslagen anges att den som bedriver verksamhet som avses i skol-
lagen eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) inte 
får diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande 
som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdrags-
tagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när 
de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.  

Förbudet omfattar alla diskrimineringsgrunder i 1 kap. 5 § diskri-
mineringslagen, t.ex. den om bristande tillgänglighet. Med bristande 
tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning miss-
gynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits 
för att den personen ska komma i en jämförbar situation med per-
soner utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav 
på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de 
ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och om-
fattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutöva-
ren och den enskilde, samt andra omständigheter av betydelse. 

 
38 SOU 2011:83, s. 117. 
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Det åtgärder som bör vidtas är generellt sett mer långtgående vid 
längre utbildningar än vid korta utbildningar eller enstaka kurser, även 
om det inte går att jämföra med de krav som kan ställas på arbetslivs-
området där arbetstagaren är skyldig att utföra en motprestation. 
Andra författningar som gäller för utbildningsområdet och som re-
glerar tillgänglighet eller stöd i andra avseenden bör enligt förarbe-
tena till lagen vara starkt vägledande för skälighetsbedömningen av 
vilka åtgärder som i ett visst fall kan krävas.39 I förarbetena anges vidare 
att bestämmelserna om ändamålsenliga lokaler (2 kap. 35 § skol-
lagen) och om särskilt stöd (3 kap. 7–12 §§ skollagen) bör vara starkt 
vägledande när det gäller att avgöra vilken anpassningsåtgärd som 
kan komma i fråga i ett enskilt fall. Som angetts tidigare bör det inte 
anses skäligt att kräva åtgärder som går utöver krav som följer av annan 
lagstiftning eller annan författning. Den som har uppfyllt de krav på 
tillgänglighet som gäller enligt annan lagstiftning bör kunna utgå från 
att ytterligare krav inte följer av diskrimineringslagstiftningen.40 

På utbildningsområdet tar jämförelsekriteriet sikte på att den aktu-
ella studerande kan genomföra studierna på ett sätt som är jämförbart 
med vad som är fallet för studerande utan en sådan funktionsnedsätt-
ning. Om någon – även bortsett från frågan om funktionsnedsättning 
– saknar sakliga förutsättningar för de studier det är fråga om, kan 
diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet inte åberopas.41 

Generellt om skolväsendet 

Skollagen innehåller regler om skolväsendet för barn, ungdomar och 
vuxna som anordnas av det offentliga eller av enskilda. Skolväsendet 
omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär-
skola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
kommunal vuxenutbildning. I skolväsendet ingår också fritidshem som 
kompletterar utbildningen i förskoleklassen, de obligatoriska skol-
formerna och vissa särskilda utbildningsformer.  

För samtliga skolformer gäller enligt skollagen att i utbildningen 
ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förut-

 
39 Prop. 2013/14:198, s. 69. 
40 Prop. 2013/14:198, s. 80. 
41 Prop. 2013/14:198, s. 126. 
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sättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. 4 §). Vidare gäller 
att alla ska ha lika tillgång till utbildning, om inte annat följer av sär-
skilda bestämmelser (1 kap. 8 §). Utbildningen ska dessutom vara lik-
värdig inom varje skolform varhelst den anordnas i landet (1 kap. 9 §). 

Inom samtliga skolformer gäller att elever som till följd av en funk-
tionsnedsättning har svårt att nå kunskapskrav och kravnivåer ska ges 
stöd som syftar till att så långt möjligt motverka funktionsnedsätt-
ningens konsekvenser (3 kap. 2 §). För alla elever gäller därutöver att 
de skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen 
för den ordinarie undervisningen om det kan befaras att de inte kom-
mer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer 
som gäller (3 kap. 5 §).  

Under respektive rubrik nedan redovisas de särskilda regler som 
gäller för respektive skolform och som har relevans för att personer 
med funktionsnedsättning får tillgång till utbildning på samma vill-
kor som andra.  

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,  
sameskola och fritidshem 

I skollagen finns krav på skolan att utreda en elevs behov av särskilt 
stöd om eleven av någon anledning riskerar att inte nå de kunskaps-
krav som finns trots att stöd har getts i form av extra anpassningar 
inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt 3 kap. 5 § skol-
lagen eller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 
inte skulle vara tillräckliga (3 kap. 7 §). Om en utredning visar att en 
elev är i behov av särskilt stöd, ska rektorn besluta att eleven ska ges 
sådant stöd (3 kap. 7 §). Rektor ska se till att ett åtgärdsprogram tas 
fram där det ska framgå hur skolan ska stödja eleven så att han eller 
hon kan nå kunskapsmålen (3 kap. 9 §). 

Av förarbetena till skollagen framgår att det inte finns någon 
definition av uttrycket ”behov av särskilt stöd” i lagen.42 Det är heller 
inte möjligt att i lagtext närmare definiera vilka förutsättningar som 
ska finnas för att stöd ska ges i skolarbetet. Bestämmelserna måste där-
för bli allmänt hållna och knytas till ett ansvar för skolan att utreda 
elevens stödbehov.  

 
42 Prop. 2009/10:165, s. 287. 
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Beslut av en rektor om åtgärdsprogram får överklagas hos Skol-
väsendets överklagandenämnd (28 kap. 16 §). Nämnden har inte möj-
lighet att sätta ett annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Om 
nämnden anser att beslutet är felaktigt – om utredningen visar att 
eleven ska ges särskilt stöd i annan omfattning eller form än vad som 
skett – har nämnden att upphäva beslutet och återförvisa ärendet till 
rektor för ny handläggning. Rektorn måste då fatta ett nytt beslut i 
fråga om åtgärdsprogram.  

Elever i specialskola 

Av skollagen framgår att ett barn som på grund av sin funktionsned-
sättning eller av andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller 
grundsärskolan ska tas emot i specialskola, om de är dövblinda eller 
annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning, i annat 
fall är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning (7 kap. 
6 §). Även för elever i specialskolan gäller bestämmelserna om sär-
skilt stöd i 3 kap. skollagen (se ovan under rubriken Elever i förskole-
klass, grundskola, grundsärskola, sameskola och fritidshem). Frågan 
om mottagande i specialskolan prövas av Specialpedagogiska skol-
myndigheten (7 kap. 6 §).  

Barn i förskola 

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 
som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier 
eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kap. skollagen gäller inte 
barn i förskolan, eftersom målen där inte avser individuella barns pre-
stationer utan verksamhetens kvalitetsutveckling.43 Det finns emeller-
tid en särskild bestämmelse om att barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 
deras speciella behov kräver (8 kap. 9 §). Rektorn ska se till att barnet 
ges sådant stöd och barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 
vid utformningen av de särskilda stödinsatserna (8 kap. 9 §). 

 
43 Prop. 2009/10:165, s. 350. 
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Elever inom kommunal vuxenutbildning 

I skollagen finns bestämmelser om den kommunala vuxenutbild-
ningen på grundläggande nivå, på gymnasial nivå, som särskild utbild-
ning samt i svenska för invandrare. För dessa skolformer gäller de 
allmänna bestämmelserna om stöd och anpassningar i 3 kap. 2 § och 
5 § men inte bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kap. 7–12 §§. 

I 20 kap. 2 § skollagen anges även att utgångspunkten för utbild-
ningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. 
I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning anges att nödvändiga 
anpassningar av kursplanen får göras för döva eller hörselskadade 
elever (2 kap. 14 §). 

Studerande vid studieförbund, folkhögskolor 
och studerandeorganisationer inom folkhögskolan  

Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar med stöd av förordningen 
(2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och 
teckenspråk statsbidrag till folkhögskolor för utbildning av tolkar för 
barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med döv-
blindhet och teckenspråklärarutbildning. 

Folkbildningsrådet44 beslutar med stöd av förordningen (2015:218) 
om statsbidrag till folkbildningen om vilka studieförbund, folkhög-
skolor och studerandeorganisationer inom folkhögskolan som ska få 
statsbidrag.  

Folkbildningsrådet avsätter årligen en viss del av statsbidraget till 
folkhögskolorna för förstärkningsbidrag för förstärkta insatser för 
deltagare med funktionsnedsättning. Förstärkningsbidraget avser mer-
kostnader för utökad lärartäthet vid pedagogiska insatser för delta-
gare med funktionsnedsättning. Utöver det beslutar Specialpedago-
giska skolmyndigheten om särskilt utbildningsstöd för deltagare med 
funktionsnedsättning i folkhögskolor enligt förordningen (2011:1163) 
om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd, vilket bl.a. kan gå till mer-
kostnader för tolk för studerande som är döva, har en hörselnedsätt-
ning eller dövblindhet. 

 
44 Folkbildningsrådet är en ideell förening som består av medlemsorganisationerna Studieför-
bunden i samverkan, Sveriges Kommuner och Regioner och Rörelsefolkhögskolornas intresse-
organisation. 
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Folkbildningsrådet avsätter årligen en del av statsbidraget till studie-
förbunden för tillgänglighetsbidrag. Den rörliga delen av tillgänglig-
hetsbidraget avser enbart pedagogiskt stöd, till exempel anpassat studie-
material, teknisk pedagogisk utrustning eller andra pedagogiska 
resurser, för att möjliggöra för enskild deltagare med funktions-
nedsättning att delta.45 

Därutöver har regionerna enligt 8 kap. 7 § första stycket 3 hälso- 
och sjukvårdslagen ansvar för att erbjuda barndomsdöva, dövblinda, 
vuxendöva och hörselskadade som är bosatta inom regionen, som har 
skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen eller som sta-
digvarande vistas inom regionen, tolktjänst för vardagstolkning. Var-
dagstolkning kan enligt förarbetena till bestämmelsen vara tolktjänst 
vid fritidssysselsättning, vilket kan omfatta t.ex. kvällskurser vid studie-
förbund.46  

Studenter vid universitet och högskolor  

I högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) 
finns allmänna bestämmelser om universitet och högskolor under stat-
ligt huvudmannaskap. Författningarna saknar emellertid bestämmel-
ser om särskilt stöd eller motsvarande. 

Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med 
tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka 
om bidrag för sådant särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråks-
tolkning, för studenter som upplever funktionshinder i studiesitua-
tionen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I mån av behov ska uni-
versitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål 
genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet ska besluta om 
hur arbetet ska organiseras.47 Behov av stöd upp till 0,3 procent av 
grundanslaget ska således täckas av respektive utbildningsanordnare. 

 
45 Folkbildningsrådet (2021), s. 21. 
46 Prop. 1992/93:159, s. 156. 
47 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Stockholms universitet. 



En översikt av regleringar om rätten till delaktighet och tolkstöd SOU 2022:11 

108 

Studenter i yrkeshögskolan 

För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till kom-
muner, regioner eller enskilda fysiska eller juridiska personer och 
särskilda medel får lämnas till universitet eller högskolor som har 
staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (5 kap. 2 § 
förordningen [2009:130] om yrkeshögskolan). Statsbidrag respektive 
särskilda medel får enligt samma bestämmelse även lämnas till dessa 
aktörer för kostnader för bl.a. särskilt pedagogiskt stöd till studerande 
med funktionsnedsättning. Enligt förordningen om yrkeshögskolan 
ska den ansvariga utbildningsanordnaren se till att de studerande 
som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen får sådant stöd 
(2 kap. 3 §). Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om 
en utbildning får ingå i yrkeshögskolan och om statsbidrag eller sär-
skilda medel.  

Enskilda utbildningsanordnare kan även få statligt stöd för sina 
utbildningar enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och 
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. MYH beslutar om 
statsbidrag enligt förordningen och får lämna extra statsbidrag för 
nödvändiga stödinsatser för studerande med funktionsnedsättning som 
har antagits till en utbildning som bidrag lämnas för enligt förord-
ningen (25 och 30 §§). 

Det finns ett antal utbildningar som anordnas av en enskild huvud-
man som inte har rätt till statsbidrag, exempelvis utbildning till fri-
sör, massör samt vissa utbildningar inom reklamområdet.  

4.5.8 Fritidsaktiviteter, föreningsliv och situationer  
av privat karaktär 

Den som deltar i fritids- och föreningsliv kan få tolktjänst med stöd 
av reglerna om tolktjänst för vardagstolkning i 8 kap. 7 § första stycket 
3 hälso- och sjukvårdslagen. Av förarbetena till bestämmelsen fram-
går att vardagstolkning omfattar tolkning vid fritidsaktiviteter, rekrea-
tion och i föreningslivet.48 Där framgår vidare att i begreppet vardags-
tolkning ligger också att bereda döva m.fl. motsvarande möjligheter 
som andra att få en meningsfull fritid och rekreation. Här kan t.ex. 
ingå tolk vid rekreationsresa för en dövblind person och tolk vid för-
eningsverksamhet. Av förarbetena framgår även att vardagstolkning 

 
48 Prop. 1992/93:159, s. 156 och s. 202. 
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omfattar tolkning vid besök hos försäkringskassa, socialtjänstens organ 
samt olika myndigheter. Vidare framgår att tolk även kan behövas för 
att få rättshjälp eller för att göra viktigare inköp, uträtta bankären-
den, delta i information på arbetsplatsen, fackliga möten, föräldra-
möten, körkortsutbildning samt för att närvara vid vigsel, konfirma-
tion, dop och begravning m.fl. liknande situationer.  
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5 Om tolktjänsten,  
dess målgrupp och tolkbehov 

5.1 Om regionens tolktjänst  

5.1.1 Tolkanvändare 

Målgruppen för regionens tolktjänst är barndomsdöva, vuxendöva 
och hörselskadade personer samt personer med dövblindhet. Det är 
för dessa personer som regionen har ett ansvar att erbjuda tolktjänst 
för vardagstolkning. När utredningen använder begreppet tolkanvän-
dare utan närmare specificering är det således denna målgrupp som 
avses. Det är svårt att ange en exakt siffra på antalet tolkanvändare inom 
målgruppen. Utifrån svaren på utredningens enkät hade de 19 tolk-
centraler som besvarade enkäten 7 918 aktiva registrerade tolkanvän-
dare inom den egna regionen under 2019. Enligt Nysam AB hade 
tolkcentralerna 8 282 registrerade tolkanvändare under 2019.1 Det 
finns inte några skäl att anta att antalet tolkanvändare har förändrats i 
någon avgörande omfattning sedan 2019. Utredningens uppskattning 
är därför att antalet aktiva tolkanvändare i samtliga regioner uppgår 
till cirka 8 200 personer. Som en jämförelse kan nämnas att antalet 
registrerade tolkanvändare år 2010 uppgick till 6 223 personer och att 
de år 2005 uppgick till 5 312 personer.2 Utredningen har inte känne-
dom om de registrerade tolkanvändarna åren 2010 och 2005 också 
var aktiva tolkanvändare. 

Hur regionens tolkanvändare närmare fördelar sig utifrån kön och 
ålder redogörs för nedan i tabell 5.1. 
  

 
1 Nysam (2020), s. 4. 
2 SOU 2011:83, s. 80. 
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Tabell 5.1 Statistik över regionernas tolkanvändare* 

Avser år 2019  

Tolkanvändare Antal Andel 
Antal aktiva tolkanvändare 7 918 100 % 
varav   

Kvinnor 4 592 58 % 
Män 3 326 42 % 
–18 år 554 7 % 
19–64 år 4 276 54 % 
65–79 år 1 821 23 % 
80 år– 1 267 16 % 

Källa: Utredningens enkät till regionernas tolkcentraler.  
* Statistiken baseras på svar från 19 av 21 tolkcentraler och det förekommer även partiella svarsbortfall.  
Statistiken är därför behäftad med osäkerhet och bör tolkas med försiktighet.  

5.1.2 Finansiering och övriga uppgifter om tolktjänsten 

När det gäller finansieringen av regionens tolktjänst utgår utredningen 
från svaren på sin enkät till tolkcentralerna. Utifrån dessa svar avsatte 
regionerna under 2019 sammanlagt 182 262 044 kronor av egna medel 
för finansiering av tolktjänsten. Därutöver skedde en viss försäljning 
av tolktjänster, främst till andra myndigheter och regioner. Av enkät-
svaren framgår att finansieringen från den källan under samma år var 
39 467 820 kronor. Statsbidraget var för samma år 74 341 000 kro-
nor. Regionernas sammanlagda finansiering av tolktjänsten uppgick 
för 2019 således till 296 070 864 kronor. Tolkcentralernas nettokost-
nad för tolktjänsten var för samma år cirka 260 000 000 kronor (exklu-
sive sålda tjänster). Närmare uppgifter om regionernas tolkanvänd-
ning under 2019 redogörs för nedan i tabell 5.2.  
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Tabell 5.2 Statistik över regionernas tolktjänst* 

Avser år 2019 

Tolkuppdrag Antal Finansiering Andel 
Totalt antal årsarbetare 290 Egen finansiering 59 % 
Antal årsarbetande tolkar 220 Statsbidrag 28 % 
Antal årsarbetande administration 70 Sålda tjänster 8 % 
Antal upphandlade tolkar 375 Övrigt 5 % 

Antal beställda tolkuppdrag 112 500   
Antal utförda tolkuppdrag 87 000   

Antal utförda tolktimmar 187 000   
varav andel   

Teckenspråkstolkning 75 %   
Dövblindtolkning 12 %   
Skrivtolkning/TSS-tolkning 13 %   

Källa: Utredningens enkät till regionernas tolkcentraler.  
* Statistiken baseras på svar från 19 av 21 tolkcentraler och det förekommer även partiella svarsbortfall.  
Statistiken är därför behäftad med osäkerhet och bör tolkas med försiktighet.  

5.2 Om tolktjänstens målgrupp 

5.2.1 Döva personer  

I Sverige föds ungefär 60 barn varje år med en medfödd eller tidigt 
förvärvad uttalad hörselnedsättning eller dövhet.3 Dessa personer 
benämns ibland barndomsdöva. Antalet som föds med en sådan 
funktionsnedsättning har varit tämligen stabil över tid. Av dessa 
barn opereras i dag omkring 95 procent med cochleaimplantat (CI), 
ett avancerat hörseltekniskt hjälpmedel. Detta gör att barnen kan 
uppfatta tal i varierande grad. Många har dock också behov av tecken-
språk för kommunikation.4 Det finns inga säkra uppgifter om hur 
många barndomsdöva det finns i Sverige. 1989 års handikapputredning 
kom i början av 1990-talet fram till att det fanns 8 000–10 000 barn-
domsdöva i Sverige.5 Ett antagande är emellertid att det snarare finns 
omkring 6 000 barndomsdöva i Sverige i dag, räknat på en hundraårs-
period där det föds cirka 60 döva barn varje år.6 

 
3 Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006), s. 1. 
4 Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006), s. 2. 
5 SOU 1991:97, s. 12. 
6 Ett sådant antagande gjorde även Statskontoret i sin rapport från 2015. 
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Personer som har blivit döva i vuxen ålder efter språkinlärning 
benämns ibland vuxendöva. Det finns i dagsläget inga säkra uppgifter 
om hur många som blir döva i vuxen ålder. Enligt 1989 års handikapp-
utredning var antalet under 1990-talet cirka 4 000.7 Vuxendövhet 
innebär att språkförståelse och förmåga till talproduktion finns kvar 
men att förmåga att uppfatta tal med hörseln saknas. Den tolkmetod 
som vuxendöva personer använder mest är skrivtolkning, men det 
förekommer också att de använder tecken som stöd (TSS-tolkning).  

Teckenspråk och teckenspråkstolkning 

Svenskt teckenspråk är ett tecknat språk som används i Sverige och 
som skiljer sig från både andra nationella teckenspråk och talad svenska. 
Det är ett självständigt språksystem med ett eget lexikon och en egen 
grammatik. Det är ett gestuellt-visuellt språk, vilket innebär att språk-
liga begrepp uttrycks med kroppen, företrädesvis händer och ansikte, 
i stället för med rösten. Teckenspråk uppfattas med synen men kan 
i likhet med skriven text uppfattas taktilt, dvs. med känseln via hän-
derna. Det dokumenterade teckenförrådet innehåller för närvarande 
15 000 lexikala tecken.8 

Teckenspråkstolkning i Sverige handlar i regel om tolkning mellan 
svenskt teckenspråk och talad svenska, men kan också förekomma 
mellan svenskt teckenspråk och andra talade eller tecknade språk. 
Tolkning till och från t.ex. engelska sker i dag allt oftare inom högre 
utbildning och vid internationella konferenser. Det kan förekomma 
att tolkning sker mellan två olika teckenspråk t.ex. när intresseorga-
nisationer bjuder in gästföreläsare från andra länder som använder sitt 
nationella teckenspråk eller vid internationella seminarier för tecken-
språkiga. Tolkningen sker då vanligtvis via ett reläspråk, ofta engelska, 
som tolkar använder för tolkning till andra nationella teckenspråk. 
Ett annat exempel är när en nyanländ person som är tolkanvändare 
anländer till Sverige och använder sitt hemlands teckenspråk. Då kan 
det även behövas teckenspråkiga s.k. relätolkar som tolkar från det 
främmande teckenspråket till svenskt teckenspråk. Det har börjat bli 

 
7 SOU 1991:97, s. 12. 
8 Dokumenterade av Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik vid Stockholms 
universitet. 
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alltmer vanligt förekommande att döva teckenspråkstolkar fungerar 
som relätolk i dessa situationer.9 

5.2.2 Hörselskadade personer  

Varje år föds det mellan drygt 100 och 200 barn i Sverige med en hör-
selskada som innebär att de behöver hörapparat eller teckenspråk för 
att kommunicera.10 Dessa benämns ibland barndomshörselskadade. 

De flesta hörselskadade personer har dock blivit hörselskadade i 
vuxen ålder. Närmare 18,5 procent av Sveriges vuxna befolkning i 
åldern 16 år och uppåt har en hörselnedsättning som påverkar det 
vardagliga samtalet, dvs. knappt 1 500 000 personer.11 Cirka 52 pro-
cent av de hörselskadade är 65 år och äldre, medan 48 procent är i 
åldern 16–64 år.12 Dessa benämns ibland vuxenhörselskadade. 

Hörselnedsättning är mycket vanligt bland Sveriges äldre befolk-
ning. Ju högre ålder i befolkningen, desto större är andelen hörsel-
skadade. Ungefär 775 000 personer över 65 år uppger att de har ned-
satt hörsel. Mer än var tredje person, 33 procent, i åldern 65–74 år 
har en hörselnedsättning och nästan 60 procent av alla över 85 år har 
en hörselnedsättning.  

Hörselskador är vanligast bland män. Av alla med hörselnedsätt-
ning i vuxen ålder (16 år och uppåt) utgör män 56 procent och kvin-
nor 44 procent. Skillnaden mellan könen beror delvis på att det föds 
fler hörselskadade pojkar.  

Skrivtolkning och tecken som stöd 

För barndomshörselskadade är teckenspråkstolkning ofta den vanli-
gaste tolkmetoden, medan skrivtolkning eller TSS (tecken som stöd) 
är vanligast bland vuxenhörselskadade eller vuxendöva personer.  

 
9 Uppgift från bl.a. Sveriges Dövas Riksförbund till utredningen. 
10 I årsrapport 2020 från Registret för hörselnedsättning hos barn, s. 13, framgår att det föds 
1–2 per 1 000 barn med hjälpmedelskrävande hörselnedsättning per år. Det föds mellan 
110 000 och 120 000 barn per år i Sverige enligt Socialstyrelsens statistik från 2020,  
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/graviditeter-
forlossningar-och-nyfodda/. 
11 I sina levnadsnivåundersökningar frågar Statistiska centralbyrån allmänheten om de ”använder 
hörapparat” samt om de har ”nedsatt hörsel, till exempel svårt att höra vad som sägs i samtal 
mellan flera personer”. De som har svarat ja på en av dessa frågor anses ha en hörselnedsättning. 
12 Hörselskadades Riksförbund (2017), s. 9. 
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Skrivtolkning innebär överföring av talat språk till skrivet språk, 
vilket kan ske på plats eller digitalt på distans. Oftast sker skrivtolk-
ning från svenskt talspråk till svenskt skriftspråk.  

TSS innebär att använda tecken från det svenska teckenspråket som 
stöd för den talade svenskan. Denna metod fungerar tillsammans med 
läppavläsning som stöd för att underlätta förståelsen av det som sägs. 

5.2.3 Personer med dövblindhet 

Det finns uppskattningsvis cirka 2 000 personer under 65 år i Sverige 
som har någon form av dövblindhet.13 Dövblindhet kan vara med-
född eller förvärvad senare i livet. Varje år föds cirka 6–8 personer som 
från födelsen har en mycket svår kombinerad hörsel- och synned-
sättning. Det innebär att cirka 400 personer har en medfödd dövblind-
het och att cirka 1 600 personer som är yngre än 65 år har en för-
värvad dövblindhet.  

Dövblindhet betyder inte alltid att man helt saknar syn och hörsel, 
en del personer har både syn- och hörselrester. Ibland förekommer 
även ytterligare funktionsnedsättningar. En kombinerad syn- och hör-
selnedsättning ökar behovet att kompensera med framför allt känseln, 
det taktila sinnet, till exempel genom att använda vit käpp vid för-
flyttning, läsa punktskrift och kommunicera via taktilt teckenspråk.  

Graden av nedsättning på syn och hörsel, vilket av dessa sinnen 
som har påverkats först och när i livet dövblindheten inträffar får 
olika konsekvenser för individens möjlighet till mellanmänsklig kom-
munikation och interaktion samt för möjligheten att kunna leva ett 
självständigt, aktivt och delaktigt liv. Det finns därför en stor indivi-
duell variation vad gäller behov av stöd och service bland personer med 
dövblindhet.  

Kommunikation vid dövblindhet 

Personer med dövblindhet använder olika individuella strategier och 
metoder för att kommunicera med andra människor och för att ta till 
sig information. Både syn och hörsel behöver kompenseras i kom-

 
13 Avsnittet om dövblindhet och dövblindtolkning bygger på uppgifter från Nationellt kun-
skapscenter för dövblindhets (Nkcdb) webbplats, www.nkcdb.se, samt Nkcd:s underlag till 
utredningen, Dövblindtolkning – intervjuundersökning och behovsanalys, januari 2021. 
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munikationen, vilket innebär att både det som sägs och det som syns 
och sker i rummet måste tas i beaktande. 

De flesta personer med dövblindhet har ett talspråk som sitt första-
språk. De har vuxit upp i en hörande miljö och har förvärvat sin döv-
blindhet senare i livet och behåller ofta förmågan att tala själva. I en 
gynnsam miljö kan en del personer med dövblindhet uppfatta det 
som sägs med hörseln. Andra föredrar att få orden bokstaverade tak-
tilt med hjälp av handalfabetet eller lär sig en del tecken som blandas 
med bokstaverade ord. Några föredrar att bokstäverna skrivs i handen 
eller på någon annan del av kroppen. Andra vill ha information i punkt-
skrift, i förstorad skrift eller genom talsyntes. De flesta använder sig 
också av olika tekniska hjälpmedel för att kompensera för syn- och 
hörselförlusten. 

En del personer med dövblindhet har teckenspråk som sitt första-
språk. De är födda döva eller med grav hörselnedsättning eller har 
drabbats i tidig ålder. I de fallen används teckenspråket visuellt så långt 
den kvarvarande synen tillåter. Om användbara synrester däremot sak-
nas måste personen med dövblindhet ta emot teckenspråket taktilt, 
det vill säga genom att känna språket med händerna. För denna grupp 
används det svenska språket endast som skriftspråk. 

För personer med medfödd dövblindhet baseras kommunikatio-
nen ofta på olika taktila strategier, som ibland utvecklas till ett taktilt 
konventionellt språk, ibland till en kombination av individuella kropps-
liga uttryck och tecken som även kan kombineras med konkreta objekt 
för kommunikation, såsom teckningar, bilder och piktogram. Det 
krävs både återkommande insatser och kvalificerat stöd för att stödja 
en person med medfödd dövblindhet i utvecklingen av samspel, kom-
munikation och omvärldsförståelse och de individuella variationerna 
är stora. 

Dövblindtolkning 

Begreppet dövblindtolkning innebär förmedling av både syn- och hör-
selintryck. Detta sker genom tre helt integrerade delmoment: tolkning 
av vad som sägs (språktolkning), tolkning av den visuella informatio-
nen i omgivningen (syntolkning) samt ledsagning.14 Ledsagning inne-

 
14 De tre komponenterna tillsammans definierar enligt Förbundet Sveriges Dövblinda vad som 
ingår i begreppet dövblindtolkning. 
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bär enligt definitionen av dövblindtolkning kvalificerat stöd vid orien-
tering, förflyttning och samtidig syntolkning och tolkning av vad 
som sägs. Syntolkning innebär att beskriva miljö, personer, händelser, 
sociala samspel, atmosfär i nära anslutning till ledsagning och tolkning.  

De kommunikativa strategierna varierar bland personer med döv-
blindhet och kan vara mycket individuella, vilket innebär att döv-
blindtolkning kan omfatta olika metoder. En del använder skrivtolk 
med anpassad text eller punktskriftsdisplay. Andra använder en tolk 
som taltolkar på nära avstånd. Många använder visuellt teckenspråk 
men med anpassat avstånd och begränsat teckenfält och en del behö-
ver ta emot teckenspråket taktilt. En del klarar av att kommunicera 
via tal med hjälp av tekniska hjälpmedel men behöver syntolkning 
och ledsagning. Det blir också allt vanligare att personer med döv-
blindhet önskar att få omvärlden och situationen tolkad med hjälp 
av så kallade socialhaptiska signaler, vilket adderar ytterligare en kom-
ponent till dövblindtolkningens tre andra komponenter. Haptisk 
betyder möjlighet att förnimma med känselsinnet och fungerar som 
ett komplement till det talade eller tecknade språket i en kommu-
nikationssituation. Signalerna är till för att ge information om de icke-
språkliga delarna av kommunikationen genom att beskriva omgivningen 
och förmedla känslomässiga uttryck samt vad som sker i rummet 
samtidigt som kommunikationen pågår. 

5.3 Fördjupade behovsanalyser  
– tolkanvändarnas upplevelse av tolktjänsten  

Utredningen har till uppgift att fördjupa analysen av tidigare lagda 
förslag. I detta ingår att identifiera och analysera vilka framgångsfak-
torer, problem och hinder som finns för att tolktjänsten ska utveck-
las på ett framgångsrikt sätt. Som en del i detta arbete har utred-
ningen velat fördjupa förståelsen av hur tolkanvändarnas tolkbehov 
ser ut i olika livssituationer och vilka hinder som de upplever i nu-
varande system samt tolkanvändarnas önskade lösningar för att för-
bättra situationen. Den fördjupade behovsanalysen har genomförts 
genom sammanlagt 28 intervjuer med döva och hörselskadade per-
soner samt personer med dövblindhet. De intervjuade är både kvinnor 
och män som bor i olika delar av Sverige, och de har därför erfarenhet 
av tolktjänsten i olika regioner. Åldersspridningen är från 19 till 75 år. 
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Intervjuerna av döva och hörselskadade personer har gjorts av tjänste-
designföretaget Usify, medan Nationellt kunskapscenter för dövblind-
frågor har genomfört intervjuerna med personer med dövblindhet. 
En närmare redogörelse för intervjumetod och urval ges nedan i av-
snitt 5.3.1 och 5.3.2. 

Intervjudeltagarna representerar enbart sin personliga erfarenhet 
och upplevelse. Tolkanvändargruppen är en heterogen grupp med 
olika önskemål och behov av tolk. Intervjuerna syftar inte till att dra 
generaliserbara slutsatser med statistiskt säkerställd representativet. 
Fokus ligger i stället på att återge de personliga berättelserna för att 
skapa nyanser i förståelsen av, och synen på, behov och utmaningar 
kring tolktjänst.  

5.3.1 Tolkbehov och hinder för döva och hörselskadade personer 

Tjänstedesignföretaget Usify har för utredningens räkning genom-
fört totalt 14 intervjuer med både döva och hörselskadade personer 
om deras behov av tolktjänst, upplevda hinder och möjliga lösningar 
för att möta dessa hinder.15 Åtta av de intervjuade är döva och sex 
personer är hörselskadade. Lika många kvinnor som män har inter-
vjuats och de är bosatta i olika delar av Sverige. Åldersspannet på 
intervjudeltagarna är från 23 år till 70 år, de flesta är mellan 35 och 
50 år. Medianåldern för samtliga intervjuade är 41,5 år, varav 38 år 
för de döva intervjuade och 62,5 år för de intervjuade med hörsel-
skada. Av de döva som har intervjuats är en studerande, sex är yrkes-
verksamma, varav tre i hörande miljö och tre i döv miljö, och en av 
de intervjuade är pensionär. Av de intervjuade med hörselskada är en 
studerande, två är yrkesverksamma på deltid, mellan 50 och 75 pro-
cent, och tre är pensionärer. 

De intervjudeltagare som är döva har främst berättat om och utgått 
från sina erfarenheter av teckenspråkstolkning. Några har också berät-
tat utifrån sina erfarenheter av döva tolkar. De intervjudeltagare som 
är hörselskadade har främst utgått från sina erfarenheter av skriv-
tolkning, och i vissa fall även utifrån sina erfarenheter av tecken som 
stöd (TSS) eller teckenspråkstolkning. 

 
15 Usify, Behovsanalys tolktjänst, 2021-02-26. 
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Tolkbehov och upplevda hinder i nuvarande system för tolktjänst 

Boka tolk – tillgänglighet och regelverk 

Flera av de intervjuade upplever att bokningen av tolk är rörig och 
orättvis. Olika regelverk, budgetar och aktörer påverkar och det är 
energikrävande att boka tolk och att själv navigera sig fram i systemet. 
De intervjuade upplever att de behöver ha kontakt med en mängd 
olika aktörer beroende på vad för typ av situation som tolkningen 
gäller. Skillnaderna i regionernas definition av vardagstolkning och 
när beredskapstolkning erbjuds är exempel som bidrar till att syste-
met upplevs vara krångligt och utan samordning. Många intervjuade 
avstår därför från att boka tolk i vissa sammanhang.  

De flesta intervjuade uppger att de vid bokning av tolk bara får 
en bekräftelse på att tolkcentralen har tagit emot förfrågan, men att 
det dröjer med besked om en tolk faktiskt är tillgänglig eller inte. 
Flera upplever att besked om tillgänglig tolk ges ganska sent inpå det 
bokade tillfället, vilket kan försvåra möjligheten att hitta andra alter-
nativ och leda till att man måste ställa in den planerade aktiviteten. 
Det uppges också finnas problem med att när tolk bokas för döva barn 
som bor växelvis hos föräldrarna kan bekräftelsen inte skickas till 
båda föräldrarna, utan de måste dela upp bokningarna mellan sig så 
att bekräftelsen hamnar hos rätt förälder för just den veckan. 

De flesta av de intervjuade uttrycker att de vill ha ett enkelt sätt 
att boka tolk på. Många bokar ofta tolk och vet vilken information 
som behöver finnas med i bokningen. De som kan boka via e-post 
uttrycker att det fungerar enkelt och snabbt och eventuella följd-
frågor hanteras i samma tråd, vilket gör det lätt att följa historiken 
för bokningen. Det är också enkelt att skicka eventuellt material som 
tolkarna behöver för att kunna förbereda sig.  

I en del regioner behöver tolkanvändaren logga in med BankID 
för tolkbokning, medan i andra regioner ligger formuläret öppet vil-
ket innebär att användaren måste fylla i personuppgifter vid varje 
bokningstillfälle. Flera av de intervjuade vill få sin grundinformation 
sparad på en webbplats eller i en applikation för att underlätta och 
förenkla bokningen. Man ser också behov av en samlad överblick över 
vilka tolkbokningar som är aktuella och att det i en och samma bok-
ning ska vara möjligt att boka tolk till flera tillfällen, t.ex. för årets alla 
arbetsplatsmöten.  
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Ett par av de intervjuade använder sig av möjligheten att ringa till 
tolkcentralen via Bildtelefoni.net för att boka tolk, men ett problem 
upplevs vara att tolkcentralen inte alltid svarar när den tjänsten används. 
Vissa använder då hellre andra kanaler för bokning. 

Tolk i olika situationer  

Tillgången till tolk i olika situationer varierar. Några av de inter-
vjuade har vid flera tillfällen inte fått tolk för privata tillställningar, 
vilket upplevs som smärtsamt när man antingen tvingas ställa in akti-
viteten eller använda penna och papper för kommunikation. En av 
de intervjuade har efter flera nekade tolkbeställningar slutat att boka 
tolk för privata situationer. Andra intervjuade berättar att det fun-
gerar bra att få tolk förutom för kvällar och helger då tillgången på tolk 
är sämre. Det ges också exempel på att den som kan argumentera för 
sin sak får tolk i betydligt större utsträckning än andra.  

Flera av de intervjuade menar att det är tolkanvändaren som själv 
ska få bestämma när det är viktigt att få tolk och vad som ska priori-
teras, oavsett om det handlar om en spelkväll med vänner, ett Youtube-
klipp eller en resa. En intervjuad uttrycker att det är en rättighet att 
man ska få tillgång till tolk när man behöver. 

Tolk i arbetslivet 

Flera av de intervjuade har synpunkter på att de måste vara inskrivna 
hos Arbetsförmedlingen för att få bidrag till tolk i arbetslivet. Ett av 
kriterierna för att få bidrag till tolk från Arbetsförmedlingen är ned-
satt arbetsförmåga och man menar att behovet av tolk inte säger något 
om den enskildes kompetens.  

Systemet med tolk i arbetslivet upplevs som krångligt och de bidrag 
som kan beviljas för tolk upplevs inte räcka till. Dessutom uppges 
den enskilde tolkanvändaren ofta få ta hand om oklarheter kring betal-
ningsansvar. Vidare ges det exempel på att det kan ha betydelse för 
betalningsansvaret hur ett möte definieras och om den enskilde tolk-
användaren är aktiv eller inte vid ett möte. 

Det uppges även finnas många tillfällen inom arbetslivet som inte 
berättigar till bidrag för tolk i arbetslivet, såsom inofficiella möten, fika 
och sociala tillställningar, eller vissa utbildningstillfällen. I dessa fall 
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kan arbetsgivaren själv stå för kostnaden men de intervjuade upp-
lever det som ett stort problem att hänsyn behöver tas till arbetsgiv-
arens ekonomi och att de som arbetstagare känner sig som en kostnad. 
Det kan även skapa oro för att söka nytt jobb och behöva nämna att 
man är i behov av tolk. En av de intervjuade med hörselskada uppger 
att hen troligen inte kommer våga nämna sitt behov av tolk när det 
blir dags att söka jobb efter studierna. 

Tolk i sjukvården 

Att vara inlagd på sjukhus kan skapa oro och det kan uppstå extra 
mycket stress om brister uppstår i kommunikationen med vårdper-
sonalen. Bland de intervjupersoner som är döva berättar flera om 
situationer då de själva eller närstående har varit inlagda på sjukhus 
och inte fått tillgång till tolk under ronderna. Skälet har uppgetts vara 
att tolk inte kan bokas då det inte går att ange en exakt tid för när 
läkaren kan komma till en viss patient, vilket kan innebära väntetid 
och en onödigt stor kostnad. Sjukvårdspersonal uppges då i stället 
använda sig av papper och penna för att kommunicera. Flera döva 
intervjupersoner menar att det skapar en osäkerhet och rädsla för miss-
förstånd att inte få använda sitt första språk i en sådan situation.  

Det finns även svårigheter med att få tolk vid akuta händelser. 
Tillgången på beredskapstolk skiljer sig åt mellan regionerna, vilket 
innebär att akuta situationer som kräver tolk hanteras på olika sätt. En 
region kan ha beredskapstolk, medan i en annan region görs hänvis-
ning direkt till sjukhuset eller till ett särskilt telefonnummer. En per-
son som rör sig i olika delar av landet behöver därför ha olika planer 
för tolk i akuta situationer beroende på var i landet denne befinner sig.  

I gruppen hörselskadade tar flera av de intervjuade upp att de 
ibland kan klara sig utan tolk. Det handlar framför allt om en-till-en-
situationer i lugn miljö. Att kunna genomföra t.ex. ett vårdbesök utan 
tolk kräver dock att den hörselskadade personen kan se ansiktet på 
den som talar och att det inte finns störande ljud runt omkring. En 
utmaning som flera hörselskadade personer nämner är om vårdper-
sonalen tittar in i datorn för att läsa journal eller liknande och sam-
tidigt talar eftersom man då inte ser ansiktet på den som talar. En annan 
utmaning kan vara om vårdpersonalen har en dialekt eller brytning. 
Då kan det vara svårt att uppfatta vad som sägs, speciellt på telefon. 
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I en intervju framgår det att vissa regioner kan förskriva en app-
likation som tolkar tal till text och som kan användas som ett stöd i 
vardagen. Applikationen fungerar dock bäst om det är tyst runtom-
kring. Det finns också möjlighet att ha videosamtal genom 1177, men 
det är upp till varje vårdgivare att avgöra om de vill använda den funk-
tionen eller inte, och det upplevs vara få vårdenheter som tillhanda-
håller den möjligheten. 

Tolk i utbildning 

Erfarenheterna av att få tolk till sin utbildning varierar mellan inter-
vjudeltagarna, och den största skillnaden är mellan studerande på uni-
versitet och högskola och studerande på komvux och yrkeshögskola. 

Universiteten och högskolorna ansvarar för att se till att tolk finns 
tillgänglig för de studerande som behöver det. Det upplevs dock som 
en utmaning att universitetet bara har ansvar för tolk i undervisningen. 
En av de intervjuade har skrivtolkning till föreläsningar och seminarier, 
men önskar teckenspråkstolkning till pauserna. Universitetet ansvarar 
dock inte för att tillhandahålla tolk till pauserna, vilket innebär att sepa-
rat vardagstolkning från regionen behöver bokas till dessa tillfällen. 

När det gäller komvux och yrkeshögskolan framträder en annan 
bild. Det framkommer i intervjuer av döva studerande att skolan inte 
vet hur de ska hantera en studerande som behöver teckenspråkstolk 
och att ansvaret för att ordna tolk till stora delar läggs på den enskilde 
studerande. I vissa fall har personalen tagit sitt ansvar och skött tolk-
bokning på ett bra sätt, men uppfattningen är att det är mycket per-
sonberoende. En annan utmaning kan vara grupparbeten som de stu-
derande själva planerar. Det kan handla om svårigheter att få tillräcklig 
tid att planera in bokning av tolk. I de fall tolk inte deltar är digitala 
grupparbeten beroende av att de andra gruppmedlemmarna är villiga 
att anpassa sin kommunikation och skriver ner all diskussion som 
pågår i möteschatten. Om inte detta sker lämnas den studerande som 
är i behov av tolk utanför den diskussion som pågår. Det finns också 
utmaningar att få tolk i samband med praktikplats under studietiden 
och det krävs att kursledare eller annan personal kan hantera situa-
tioner där fråga om tolkbehov uppstår under praktik.  
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Tolkens roll 

De flesta av de intervjuade tar upp både kvaliteten på tolkningen och 
behovet av att kunna önska en specifik tolk samt om tolkningen ska 
ske på plats eller på distans. Att tolken ska kunna flera metoder för 
tolkning för att vara mer flexibel tas också upp. 

För de intervjuade som är döva finns det flera behov som uttrycks 
kring tolken. De utmaningar som finns handlar ofta om att tolken inte 
har teckenspråk som sitt första språk och att tolkens språk inte alltid 
är på en tillräckligt bra nivå för att det ska bli ett bra flyt i samtalet. 
Det kan märkas att tolkningens kvalitet försämras om tolken har gjort 
uppehåll, till exempel på grund av semester.  

Även ämneskunskapen hos tolken har betydelse. I arbetslivet eller 
i utbildning behöver tolken vara insatt i ämnet för att kunna tolka på 
ett bra sätt. Om det finns en tolk som fungerar bra vill man gärna 
kunna anlita den tolken fler gånger till liknande situationer. 

Att kunna välja tolk och behovet av kontinuitet tas också upp som 
en viktig aspekt vid känsliga situationer, såsom psykologbesök. Per-
sonkemin mellan tolk och tolkanvändare är viktig för att man som 
tolkanvändare ska kunna känna sig trygg med att tolkningen blir bra 
och att man förstår varandra på ett bra sätt. Även andra mindre käns-
liga situationer kan kräva kontinuitet i form av en tolk som är för-
beredd och har kännedom om tolkanvändarens bakgrundshistoria för 
att undvika upprepning och spara tid, till exempel vid sjukgymnast-
besök.  

Att kunna använda döva teckenspråkstolkar som komplement i 
vissa situationer tas också upp som en viktig aspekt. Flera exempel i 
intervjuerna handlar om när den döva tolkanvändaren har utländsk 
bakgrund eller har en språkdeprivation som gör att de har svårt att 
uttrycka sig på svenskt teckenspråk. Då kan de behöva använda en 
tolk som själv har teckenspråk som sitt första språk som relätolk. Ett 
par intervjupersoner tar upp att de själva behöver fungera som relä-
tolkar om de följer med en anhörig till exempelvis ett läkarbesök.  

Det ses som mycket viktigt att döva teckenspråkstolkar finns med 
i diskussionen om tolktjänst, men man upplever att frågan ofta möts 
av motstånd av beslutsfattare på tolkcentralerna där attityden är att 
det inte behövs eftersom det finns hörande tolkar. De intervjuade 
menar att trots efterfrågan är det inte säkert att de döva tolkar som 
utbildas får jobb. En döv tolk kan också bidra till att utveckla kvali-
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teten på teckenspråket för de hörande tolkarna, till exempel genom 
småprat på fikaraster och i andra sammanhang. 

Bland några av intervjupersonerna med hörselskada framkommer 
behovet av att kunna använda sig av olika tolkmetoder som tecken 
som stöd eller teckenspråkstolkning som komplement till hörslinga, 
alternativt att kunna växla mellan det och skrivtolkning vid behov. 
Att kunna be om olika kompetenser vid bokning skulle bidra till att 
man som tolkanvändare kan känna sig trygg inför tolktillfället. 

Flera av de intervjuade är oroade för att det inte utbildas tillräck-
ligt många tolkar för de behov som finns och att det är färre som söker 
till tolkutbildningarna och som fullföljer dessa utbildningar.  

Återkommande hos de intervjuade är att man föredrar tolk på plats. 
Några som använder sig av skrivtolk menar att man har vant sig vid 
videosamtal under covid-19-pandemin och att det har fungerat bra. 
Men sammantaget ser de intervjuade att det finns flera fördelar med 
en tolk på plats. Det är enklare för tolken att fånga och förmedla sam-
talet när tolkningen sker på plats, både vid skrivtolkning och tecken-
språkstolkning. Tolken kan då fånga upp det som händer i rummet och 
det som sägs mellan raderna, detta är inte minst viktigt då tecken-
språket är ett visuellt och tredimensionellt språk. Tolk på distans ses 
därför som ett andrahandsval. Man upplever att tolkning på distans 
blir mer ansträngande, att det är platt och endimensionellt och att det 
blir svårare att få till ett flytande samtal och turtagning. 

En tolk på plats fyller även en stöttande och avlastande funktion 
i tolksituationen. Det underlättar att ha en tolk med sig som kan hjälpa 
till om det uppstår krångel med tekniken eller för att förbereda den 
hörande som kan uppleva tolksituationen som främmande. Det känns 
även tryggt och rättssäkert med en person på plats i exempelvis sjuk-
vården. Det kan också vara enklare att be en tolk på plats vända sig 
bort i samband med integritetskänsliga läkarundersökningar. 

Ytterligare en aspekt som nämns av flera intervjuade är att man 
inte alltid kan lita på att tekniken fungerar vid tolkning på distans. För 
en person med hörselskada blir det problematiskt om skrivtolkningen 
”laggar” eller om uppkopplingen inte håller för att se teckenspråks-
tolken tydligt i bild. För att kunna använda sig av tolk på distans behö-
ver man dessutom känna sig någorlunda trygg med det digitala. För 
många kan det vara svårt att ens komma in i programmet. Man be-
höver även kunna hantera problem som uppstår under samtalet på 
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distans, t.ex. om bildrutan med tolken försvinner eller om tecken-
språkstolken inte hamnar i fokus. 

Tekniken kan också vara begränsande vid teckenspråkstolkning 
då det ofta blir svårt för den som använder teckenspråk att röra sig i 
rummet och använda båda händerna samtidigt. 

Tekniska lösningar 

Olika tekniska lösningar tas också upp under intervjuerna. Den på-
gående covid-19-pandemin har inneburit en ökad användning av digi-
tala möten och de intervjuade tar upp vilka utmaningar och möjlig-
heter som det har inneburit. 

För att det ska vara möjligt att ha digitala möten krävs dels att tek-
niken finns på plats och fungerar, dels att personerna i mötet vet hur 
de ska använda tekniken. En intervjudeltagare menar att alla faktiskt 
inte har vare sig dator eller kunskap om hur ett digitalt möte går till, 
vilket har blivit särskilt utmanande under pandemin. 

De tekniska lösningarna för möten måste också fungera. Här ser 
de intervjuade flera utmaningar. Att stänga av videofunktionen för att 
spara bandbredd fungerar inte som en åtgärd om en teckenspråkig 
person deltar i ett samtal. Det fungerar inte heller för en hörselska-
dad person som behöver kunna se personen som talar och ha syn-
kroniserat ljud och bild för att kunna följa vad som sägs. 

Det finns också utmaningar med vilka program som används för 
digitala möten. De flesta intervjuade uttrycker behov av att använda 
ett särskilt program som finns som gör det möjligt att flytta runt bild-
rutorna och fästa en viss person så att denne syns bra. Detta är en nöd-
vändighet för att kunna följa med i samtalet och för att kunna fästa 
tolkarna så att de alltid är i bild. Det särskilda programmet har också 
stöd för att integrera skrivtolkning direkt vilket andra program saknar. 

En annan aspekt som tas upp är att program som på något sätt 
automatiskt flyttar fokus till en person endast gör detta baserat på 
vem som talar, dvs. utifrån ljud. En av intervjudeltagarna nämner en 
tjänst som tillåter användaren att placera tolkens bild var som helst i 
rutan och även att ändra storlek på tolkens bild.  
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Det framkommer också önskemål om att kunna kontakta hälso- 
och sjukvården och myndigheter på annat sätt än via telefon. Om det 
fanns möjligheter till chat eller videosamtal skulle många ärenden 
kunna hanteras även utan tolk.  

Under intervjuerna diskuteras även behov av lösningar som möjlig-
gör automatisk tolkning. En applikation nämns som fungerar som stöd 
för personer med hörselskada genom att talet tolkas automatiskt till 
text. Applikationen kan användas både i telefonsamtal och i fysiska 
möten. Den ersätter inte en mänsklig tolk men kan vara ett bra kom-
plement. Applikationen förskrivs som hjälpmedel i vissa regioner, 
dock inte i alla. Flera upplever också att det är ett bra stöd att allt fler 
videor i sociala medier textas automatiskt. 

Som teckenspråkig upplevs det som mycket mer utmanande att 
skapa ett program som kan tolka automatiskt. En intervjuperson näm-
ner en översättningstjänst mellan tal och teckenspråk som visade sig 
inte fungera i praktiken. Översättningen blev bara som upphackade 
ord, och kunde inte skapa riktiga meningar. 

Artificiell intelligens tas också upp av några intervjuade men det 
finns frågetecken om hur det skulle fungera i verkligheten. Speciellt 
i sociala sammanhang med fler än två personer är det mycket annat 
som spelar in med mänskligt beteende, varför det känns långsökt att 
kunna skapa en robot som skulle kunna tolka allt samspel korrekt. En 
annan aspekt är frågan om vad som händer med all data när auto-
matiska lösningar används. En tolk är en person som har tystnads-
plikt, men om automatiska lösningar skulle användas måste det han-
teras på ett säkert sätt och det måste finnas ett ansvar hos de som 
tillhandahåller lösningen. 

Även bildtelefonin som erbjuds genom Post- och telestyrelsen tas 
upp. Flera av de intervjuade ser problem med kvaliteten i denna tjänst, 
till exempel vad avser tolkningens kvalitet. Det upplevs också vara 
problematiskt att använda bildtelefonitjänsten eftersom tjänsten ringer 
från dolt nummer och en del mottagare då inte svarar. Det kan också 
vara svårt att använda bildtelefoni via iPad på jobbet. Det kan fun-
gera med bildtelefoni för enskilda samtal, men i samband med exem-
pelvis fikaraster kan det bli svårt för teckenspråkstolken att höra vad 
som sägs om det är flera personer som talar samtidigt.  
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Brist på kunskap och representation i samhället 

Det framkommer under flera intervjuer att det råder stor brist på 
kunskap i samhället när det kommer till både teckenspråkstolkning 
och skrivtolkning. De intervjuade upplever detta bland annat i kon-
takt med myndigheter. Myndighetsanställda vet inte hur och när man 
ska boka tolk och som tolkanvändare behöver man upprepade gånger 
förklara hur det går till. Eventuellt handläggarbyte innebär att man 
måste börja om i den processen.  

Flera av de intervjuade med hörselskada upplever att teckenspråks-
tolkning syns mer i samhället, till exempel under Melodifestivalen 
eller presskonferenser. Skrivtolkning är dock fortfarande okänt för 
allmänheten. Det kan leda till bristande kunskap kring behov av skriv-
tolkning. Det är heller inte lika tydligt att man är i behov av tolk om 
man har en hörselskada, medan det märks tydligt om en döv person 
använder teckenspråk. 

En återkommande kommentar från flera av de intervjuade som är 
döva är vikten av representation. Som exempel nämns behovet av att 
ha döva som anställda på fler nivåer, på tolkcentralen, på nationell nivå 
och inte minst om man ska utveckla en ny tjänst. Döva personers enga-
gemang och kunskap ska inte ses som en fri resurs utan ska vara av-
lönade som andra tjänster. 

Tankar och önskemål om framtidens tolktjänst  

Hos de intervjuade personerna finns det ett tydligt uttalat behov av 
en enkel hantering kring bokning och uppföljning av tolkning. Man 
önskar en väg till bokning. Även om ansvaret för tolk skulle vara fort-
satt delat mellan olika aktörer finns det en önskan om att bokningen 
ska vara gemensam så att tolkanvändaren endast har en boknings-
procedur att förhålla sig till. Man önskar också att kommunikatio-
nen kring en enskild bokning kan följas på ett enkelt och överskåd-
ligt sätt och att man kan ha en tydlig överblick över sina samlade 
bokningar. En idé till lösning som framförs under en intervju är att 
bokningssystemet görs om så det är möjligt att se tillgängliga tider 
för tolk. Då skulle tolkanvändaren kunna anpassa sin bokning redan 
från början till en tid då det finns tillgänglig tolk. 

Det delade ansvaret för tolktjänsten som finns i dag upplevs som 
krångligt. Önskemålet är att individen inte ska behöva ta ställning till 
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från vilken budget som medlen ska tas för en tolksituation. Flera av 
de intervjuade menar att en samlad statlig finansiering skulle ge en mer 
enhetlig hantering. 

Det finns också ett behov av att kunna påverka sin tolksituation. 
Det har stor betydelse för att man som tolkanvändare kan vara trygg 
i tolksituationen. Detta kan innebära att själv kunna bestämma vilka 
tolktillfällen som är prioriterade och vilken tolk man får. Det kan röra 
sig om en tolk med rätt språknivå eller ämneskunskap, en tolk som 
känner till kontexten sedan tidigare eller en tolk som behärskar fler 
tolkmetoder, till exempel tecken som stöd och skrivtolkning. Man 
önskar också få välja om tolkningen ska ske på distans eller på plats. 
En majoritet av de intervjuade föredrar tolk på plats och vill kunna 
välja det vid behov. 

En annan önskan är att staten ska ta ansvar för att säkerställa att 
det faktiskt finns tillräckligt med tolkar och lärare för teckenspråk. 
Man önskar också att den utbildning som finns för döva tolkar ska 
permanentas. 

I dag är den digitala miljön en stor del av kommunikationen, vil-
ket har blivit märkbart inte minst under covid-19-pandemin. Utifrån 
intervjupersonernas erfarenhet av tolk på distans och videomöten 
framträder följande behov. Tekniken behöver kunna stödja att använ-
daren själv kan påverka layout av bilder för att kunna få rätt förut-
sättningar att delta i ett digitalt möte. Vidare behöver utrustning och 
uppkoppling vara tillräckligt bra för att video ska kunna användas i 
ett möte även när flera personer deltar. 

För en döv person blir det extra viktigt att kunna ha bra video och 
möjlighet att ha båda händerna fria för att kunna teckna. Video via 
mobiltelefon eller surfplatta kan fungera i kortare stunder, men skapar 
stora begränsningar för att kunna uttrycka sig på teckenspråk. Video-
möten och tolk på distans ses därför främst som en nödlösning. 

Det behövs även god förberedelse inför ett möte för att kontrol-
lera att tekniken fungerar som den ska. 

Det finns också många personer som inte har kunskap eller vilja att 
delta digitalt. Dessa personer behöver få stöd med det digitala och även 
ha möjlighet att använda sig av andra kanaler för kommunikation. 

I intervjuerna lyfts även rättviseaspekter på olika nivå. De inter-
vjuade pekar på behovet att få samma förutsättningar till utveckling 
i arbetslivet som hörande har. Många av de intervjuade upplever att de 
hindras i vidareutbildning och karriärutveckling på grund av begräns-
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ningar i tolktjänsten. En annan rättviseaspekt är att möjligheten till 
att få tolk är olika beroende på var i landet man bor. En del upplever 
att tillgången till tolk beror på förmågan att argumentera. Ytterst hand-
lar det om att tolkanvändarna ska få möjlighet till tolk vid de tillfällen 
där de har behov. 

Det läggs även ett stort ansvar på den döva eller hörselskadade att 
förklara och ta hand om tolksituationen i mötet med hörande. Frå-
gor som bör adresseras är vem som har ansvar för att boka tolk och att 
förstå och förklara hur tolkning går till samt vem som ansvarar för 
att lösa problem och krångel som uppstår kring tolksituationer. 

5.3.2 Tolkbehov och hinder för personer med dövblindhet 

I den fördjupade behovsanalys som Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor har genomfört för utredningens räkning intervjuades 
totalt 14 personer med dövblindhet, nio kvinnor och fem män, i 
åldrarna 19–75 år, med en medianålder på 48,5 år, från olika delar av 
Sverige.16 Två av de intervjuade är pensionärer, åtta personer har någon 
form av anställning som varierar mellan 50 och 75 procent, tre av de 
intervjuade saknar sysselsättning och en är studerande. 

Samtliga intervjuade har en nedsättning på både syn- och hörsel-
sinnet av sådan grad att dessa båda sinnen inte kan kompensera för 
varandra. Graden och typen av dövblindhet varierar dock bland de 
intervjuade och därmed även kommunikationsformerna.  

Tolkbehov och upplevda hinder i nuvarande system för tolktjänst 

Behov av olika tolkmetoder  

De intervjuade använder sig av en mängd olika tolkmetoder. De meto-
der som förekommer är taktil teckenspråkstolkning, visuellt anpas-
sad teckenspråkstolkning (avståndstolkning), centraltolkning (sam-
tidig tolkning till visuellt teckenspråk till flera tolkanvändare med 
synrester), skrivtolkning som tas emot antingen med anpassad svart-
skrift eller med punktskrift, tydligt tal i kombination med tekniska 
hjälpmedel, handalfabetering och skrift i hand samt socialhaptiska 

 
16 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Dövblindtolkning – intervjuundersökning och 
behovsanalys, januari 2021. 
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signaler. Samtliga metoder kan behöva anpassas och i samma tolk-
situation kan man behöva växla mellan flera olika metoder. De inter-
vjuade förklarar detta med att omgivningsfaktorerna har en avgö-
rande betydelse, såsom ljud- och ljusförhållanden och antalet personer 
där man befinner sig samt tillgången till fungerande teknik. Exempel 
som ges är att man under ett möte vill kunna lyssna via en hörsel-
slinga men att man under pauserna, när tekniken inte fungerar opti-
malt, i stället vill använda taktilt teckenspråk. Ett exempel är att man 
under en föreläsning använder skrivtolkning med anpassad text på 
skärm eller överförd till punktskriftsdisplay, och att man i pauserna 
önskar taltolkning via mikrofon eller via tecken som stöd. 

En förklaring till variationen i tolkmetoder är att dövblindhet oftast 
har ett progredierande förlopp, vilket innebär att syn- och/eller hörsel-
funktionen försämras över tid och kräver nya strategier för kommu-
nikation eller parallell användning av tidigare och nya strategier under 
en övergångsperiod.  

Sammantaget menar de intervjuade att dövblindtolkning ställer 
stora krav på tolkarnas kompetens och flexibilitet samt förmåga att 
avläsa och anpassa sig till tolkanvändarens individuella behov. Alla 
intervjuade önskar få syntolkat vad som händer och sker i tolksitua-
tionen och hur det ser ut i omgivningen samt att man vid behov blir 
ledsagad. Detta är en oerhört viktig del i dövblindtolkningen för att 
man ska uppleva delaktighet och känna sig trygg i situationen. De 
flesta av de intervjuade lyfter också fram att socialhaptiska signaler 
är ett viktigt verktyg för att på ett smidigt sätt få syntolkning och 
högre kvalitet i tolksituationen. Detta behöver dock den enskilde få 
lära sig under sin rehabilitering och det behöver även erbjudas som 
en fortbildning för de tolkar som inte fått det i sin utbildning. 

Distanstolkning 

Drygt hälften av de intervjuade har provat distanstolkning, då det 
under covid-19-pandemin har blivit nödvändigt på grund av rekom-
mendationer om fysisk distansering. Vissa av de intervjuade som kan 
ta emot teckenspråk visuellt tycker att det fungerar bra under korta 
stunder och i vissa situationer. Några av de intervjuade som har 
svenska som förstaspråk och tillräcklig synfunktion tycker att det 
fungerar förhållandevis bra med skrivtolkning på distans när inget 
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annat alternativ kan erbjudas. Även en intervjuad som är punktläsare 
har provat distanstolkning, men ser det som en nödlösning när annan 
tolkning inte är möjlig. För de som behöver läsa skriven text med 
hjälp av punktskriftsdisplay är distanstolkning heller inte en fullt till-
gänglig tjänst i dag, vilket bl.a. beror på att tekniken ännu inte är fullt 
utvecklad och att olika system inte är kompatibla med varandra. 

Samtliga intervjuade uppger att det blir svårt att förstå samman-
hanget och känna sig delaktig vid distanstolkning, eftersom man inte 
får någon syntolkning eller några socialhaptiska signaler. De betonar 
att distanstolkning för personer med dövblindhet bör vara ett sista 
alternativ när inget annat är möjligt.  

Boka tolk – tillgänglighet, kompetens och bemötande 

De intervjuade menar att boka tolk innehåller flera olika aspekter, 
såsom tveksamheter kring att boka tolk till en situation som man 
inte tror blir beviljad, svårigheter med själva bokningsförfarandet och 
krångliga regelverk samt frågor om bemötande och bristande kun-
skaper om dövblindhet. Att boka tolk innebär även ett stort mått av 
planering, förberedelser och att ge information – uppgifter som upp-
levs falla på den enskilde tolkanvändaren. 

Många regioner önskar att tolk bokas via tjänsten 1177.se. Tjänsten 
upplevs dock inte som tillgänglig, särskilt inte för de som helt saknar 
syn- och hörselrester och är beroende av att navigera med ett spe-
ciellt skärmläsarprogram och läsa all information i punktskrift. De 
flesta bokar därför i stället tolk via e-post eller SMS. 

De intervjuade efterfrågar också snabbare och bättre återkopp-
ling på om man beviljas tolk och i så fall vilken eller vilka tolkar. Att 
få ett mobilnummer till tolken för kontakt vid behov uppges skapa 
trygghet. 

De intervjuade upplever att de oftast får tolk om de bokar i god 
tid och framför allt om det är till situationer som är prioriterade av 
tolkcentralen, som t.ex. läkarbesök. Flera uppger dock att det händer 
att de inte bokar tolk till sådant som de tror att de inte kommer att 
beviljas tolk till, såsom fritidsaktiviteter. Man försöker också undvika 
att boka tolk med kort varsel. De intervjuade väljer bort aktiviteter som 
de skulle vilja göra och flera beskriver att de saknar att kunna göra 
något spontant. 
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Tolkbrist är ofta anledningen till att man inte får tolk. Det kan 
även vara andra faktorer som påverkar. Ungefär en tredjedel av de 
intervjuade säger att det är svårare att få tolk i slutet av året samt till 
kvällar och helger. 

Personkemi mellan tolk och tolkanvändare är viktig vid dövblind-
het. Många intervjuade vill ibland kunna välja tolk för att kunna sam-
arbeta nära med tolken och se till att tolkningen fungerar för att man 
ska kunna vara delaktig och känna sig trygg i situationen. 

När man inte beviljas tolk hanterar man situationen på olika sätt. 
Flera väljer att avstå från att genomföra aktiviteten. I nödfall tar man 
till andra metoder, som att be den man ska prata med att skriva eller 
be någon vän, anhörig eller ledsagare/assistent att hjälpa till att tolka. 
Ingen av de intervjuade tycker att dessa lösningar känns bra eller säkra. 

Flera uppger att de vid tolkbokningen ibland kan mötas av bris-
tande kunskap om dövblindhet och om olika kommunikationsbehov. 
Det förekommer att behov och önskemål måste upprepas vid varje 
tolkbeställning, vilket känns krångligt och omständligt. Uppgifter som 
man önskar att tolkcentralen sparar som underlag till kommande 
beställningar kan vara önskade tolkmetoder, avstånd, färger och i vil-
ken omfattning man önskar syntolkning och socialhaptiska signaler. 
När samordningen på tolkcentralen saknar kompetens om dövblind-
het upplevs det ställa större krav på tolkanvändaren som själv måste 
ta ansvar för att förbereda tolken om det ska bli en bra tolkning. 

Några intervjuade upplever att de måste argumentera starkt för 
att få tolk till situationer som inte är vanliga eller att det kan bli käns-
ligt när man önskar få en specifik tolk då man inte vill uppfattas som 
krävande eller att man favoriserar en tolk före en annan. Det finns 
även en rädsla för att använda tolk för ofta, att man belastar regionen 
eller att man tar tolktimmar från någon annan som behöver tolk. 

De intervjuade menar att ett stort problem med dövblindtolkning 
är att det är så få som behöver använda det. Det blir svårt att utveckla 
och behålla kvaliteten om man inte arbetar med dövblindtolkning 
regelbundet. Flera framhåller hur viktigt det är att bli rätt tolkad och 
att inte behöva känna sig osäker på hur man uppfattas av andra på 
grund av tolkens brister.  
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Regelverk 

Samtliga intervjuade menar att det är otydligt var ansvaret för olika 
tolkuppdrag ligger, vem som ska boka tolken, vem som har betalnings-
ansvaret och var man ska boka, vilket skapar osäkerhet och otrygg-
het. Det kan handla om olika situationer i arbetslivet eller i samband 
med en utbildning. Hos flera av de intervjuade finns en uttalad rädsla 
för att uppfattas som en ekonomisk belastning för arbetsgivaren som 
i sin tur kan leda till att man kanske inte får ha kvar sitt arbete. Detta 
får till följd att man ibland avstår från aktiviteter som man egentligen 
skulle vilja delta i. 

Flera uppger att de ibland låter bli att boka tolk för att man av 
erfarenhet förutsätter att man ändå inte kommer att få tolk. Det kan 
vara till situationer som man upplever är lågt prioriterade av tolkcen-
tralen, som olika aktiviteter av privat karaktär. De upplever en kon-
flikt mellan vad tolkcentralen menar ingår i deras uppdrag och vad 
den enskilde önskar tolk till. De upplever att detta sänker livskvalite-
ten och att de inte kan leva sitt liv på ett sätt som de egentligen önskar. 
Samtliga menar att de vill kunna prioritera själva vad som är viktigt. 
Att få tolk handlar enligt de intervjuade om rätten att få vara delaktig 
och om mänskliga rättigheter. 

De intervjuade upplever också att det finns en stor ojämlikhet i 
hur regelverket tolkas i landet och hur olika tolkuppdrag prioriteras. 
Även kvaliteten på tolkar varierar, vilket anses bero på tillgången till 
fortbildning och hur stor vana olika tolkar har av dövblindtolkning. 

Många intervjuade tar upp gränsdragningsproblematiken mellan 
regionernas tolkservice och kommunernas ledsagarservice. De upplever 
att två insatser från två olika huvudmän ställer till problem för tolk-
användaren. De anser att det är orimligt att ha dubbla insatser i en 
och samma situation. Det är en stor nackdel för tolkanvändaren och 
oförsvarbart ur samhällsekonomisk synpunkt. Några av de intervjuade 
upplever att det har skett en förändring de sista åren som innebär att 
man numera kan nekas ledsagning till och från den plats där tolkupp-
draget ska utföras, ibland med hänvisning till det kommunala ansva-
ret för ledsagning. Detta kan innebära att det blir omöjligt att genom-
föra aktiviteten för att man inte kan ta sig till platsen. 
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Tolk i olika situationer 

De intervjuade bokar i princip tolk till alla situationer där kommu-
nikation förekommer. Det är dock regelverket som styr vad man får 
tolk till. De flesta av de intervjuade upplever att sådant som kan betrak-
tas som fritidsaktiviteter är lägst prioriterat och allra svårast är det 
att få tolk till en resa. 

De som är helt beroende av taktilt teckenspråk för kommunika-
tion är i behov av tolk i de flesta situationer där direktkommunika-
tion sker. De som har hörselrester kvar beskriver ett större motstånd 
mot att boka tolk, framför allt till situationer av mer privat karaktär. 
Tolken upplevs då komma emellan och skapa distans till omgivningen. 
De uppger att de då antingen väljer att avstå helt från mötet eller att 
vara med men att de sänker anspråken på delaktighet. Flera beskriver 
detta som en process på väg mot acceptans av sin dövblindhet. Det 
uppges dock bli lättare att använda tolk när man väl har provat och 
upptäcker vilken skillnad det gör. 

Tolk i arbetslivet 

Tolk i arbetslivet uppges vara ett av de största problemen bland de 
intervjuade, både för de som har arbete och för de som söker arbete. 
Flera av de intervjuade menar att tolkkostnaderna som arbetsgivarna 
får ta när de anställer en person med dövblindhet gör det i stort sett 
omöjligt att få och behålla ett arbete. De som har en anställning ut-
trycker en oro för att de ska förlora sitt jobb om de önskar tolk till 
för många situationer. Några av de intervjuade som har arbete på den 
öppna arbetsmarknaden avstår från att använda tolk av rädsla för att 
uppfattas som en belastning på jobbet, att vara besvärlig för andra 
eller att bli för dyr. Nuvarande system upplevs som orättvist och ska-
par stora hinder på arbetsmarknaden. 

Det anses också vara svårt att hålla koll på regelverket kring tolk 
i arbetslivet gällande vem som ska beställa och vem som ska bekosta 
vilken tolksituation. Det gör att flera av de intervjuade avstår helt eller 
är försiktiga när det gäller att be om tolk i situationer som är relate-
rade till arbetet. Flera intervjuade upplever detta som diskriminerande 
och något som skapar stor oro och osäkerhet. 
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Tolkens roll 

Dövblindtolkning prioriteras mycket högt av de intervjuade och tol-
ken är en nödvändig länk till andra människor. Kompetensen hos 
dövblindtolken beskrivs som en mycket viktig framgångsfaktor. En 
stor skillnad jämfört med annan tolkning är nödvändigheten av kropps-
kontakt mellan tolk och tolkanvändare som har dövblindhet, vilket 
kräver särskild kompetens men också en lyhördhet för tolkanvän-
darens behov och önskemål. Tolken och tolkanvändaren blir ofta ett 
sammansvetsat team. För en person med dövblindhet fyller tolken 
många fler funktioner än en tolk för döva eller hörselskadade per-
soner. Tolken förmedlar inte endast språket och det som sägs, tolken 
blir också ögon och ett slags skydd och stöd mot omvärlden som 
kan minska den sårbarhet som dövblindhet medför och möjliggöra 
att en tolkanvändare med dövblindhet kan lägga sin energi på att vara 
delaktig i situationen.  

Samtliga av de intervjuade betonar vikten av att en dövblindtolk 
verkligen behärskar alla delar i dövblindtolkningen, dvs. språktolk-
ning, syntolkning och ledsagning. Det är också en stor fördel om 
tolken använder sig av socialhaptiska signaler både i syntolknings-
momentet och ledsagningsmomentet. När helheten fungerar upplever 
man delaktighet och trygghet i situationen, medan en icke-funge-
rande del innebär osäkerhet och ökad sårbarhet och man känner sig 
inte delaktig. Samtliga tar upp socialhaptiska signaler som en allt vik-
tigare komponent i dövblindtolkning. Sådana signaler gör det möj-
ligt att få veta hur människor reagerar på det som sägs, att få ta del 
av andras känslor och beteenden och vad som händer i rummet. Det 
är dock mycket stor variation i socialhaptisk kompetens hos tolkar 
och hur mycket man använder det i tolksituationen.  

Några av de intervjuade menar att kvaliteten på tolkutbildningarna 
i landet varierar och att innehållet som handlar om dövblindtolkning 
behöver utvecklas och bli bättre. Framför allt önskar man att tolkarna 
ska bli bättre på att syntolka och ge socialhaptiska signaler. Konti-
nuitet, personkännedom och lokalkännedom är andra önskemål som 
förs fram om tolken. 

De som använder sig av skrivtolkning upplever att skrivtolkar 
generellt är sämre på ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signa-
ler än vad teckenspråkstolkar är. De uppger att om skrivtolkning fun-
gerade bättre skulle de gärna använda den mer. Det finns brister både 
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i kunskap om dövblindtolkning och i teknisk kompetens, såsom att 
anpassa texten på skärmen så att den blir tillgänglig för tolkanvända-
ren. Allra störst problem med skrivtolkning upplever de som behöver 
läsa skriven text med hjälp av punktskriftsdisplay. Många tolkcentra-
ler har inte tillgång till en punktskriftsdisplay eller har inte utrust-
ning som är kompatibel med en sådan. Detta innebär att tolkanvän-
daren själv får ta ansvar för att utrustningen fungerar i tolksituationen. 

Tankar och önskemål om framtidens tolktjänst  

De intervjuade anser att det är viktigt att tjänsten dövblindtolkning 
blir definierad och kvalitetssäkrad av samhället eftersom den inne-
håller så mycket mer än bara översättning och förmedling av det som 
sägs. Någon form av auktorisation motsvarande den som finns för 
teckenspråkstolkar efterfrågas. Förutom språktolkning handlar döv-
blindtolkning om att möjliggöra aktivitet och delaktighet för den 
enskilde och för det krävs också syntolkning, ledsagning och social-
haptiska signaler.  

De intervjuade önskar även en samlad tolktjänst, en ingång för all 
tolkning oavsett vilken situation det gäller, vem som har ansvaret för 
att boka tolk eller vem som ska betala. Flera önskar ett samlat huvud-
mannaskap för tolktjänsten som sannolikt skulle främja kvalitet och 
kontinuitet. De intervjuade önskar en gemensam beställningsportal 
oavsett huvudman och att alla tolkbeställningar koordineras där. De 
intervjuade önskar komma bort från känslan att vara till besvär, att 
utgöra en kostnad eller att vara rädd för att inte kunna få eller behålla 
ett arbete på grund av att de är i behov av dövblindtolk i olika situa-
tioner.  

En av de intervjuade skulle se det som en fördel om insatsen led-
sagning, som i dag främst är en kommunal insats, kunde administre-
ras från samma ställe som tolktjänsten. På så sätt skulle konflikten 
kring dessa båda insatser kanske kunna lösas. En annan av de inter-
vjuade anser att ledsagning bör läggas ihop med dövblindtolkning 
för att inte personer med dövblindhet ska falla mellan stolarna. 

Flera av de intervjuade önskar enhetliga regler och en jämlik tolk-
tjänst över hela landet. De efterfrågar tydlig information om de olika 
tolkmetoder och tolktjänster som finns att tillgå i Sverige och vilka 
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regler som gäller. Det ska inte ha någon betydelse var man bor om 
man ska beviljas tolk till en viss aktivitet eller inte. 

Att själv få ansvara för sina prioriteringar och att kunna leva ett 
liv som andra lyfts återkommande fram i intervjuerna. Ett önskemål 
är att det finns en pott med tolktimmar att använda som den enskilde 
själv prioriterar och disponerar. Potten ska dock inte inkludera tolk 
i arbetet, då det skulle slå för hårt mot de få som faktiskt har arbete.  

Tolkning i arbetslivet tas upp som ett särskilt problemområde av 
flera av de intervjuade. Tjänsten borde organiseras på ett helt annat sätt 
än i dag, att utföra ett arbete borde ses som en rättighet och kostnaden 
för tolk borde inte belasta den enskilde arbetsgivaren. Det borde bli 
tydligt och klart vem som ansvarar och hur man bokar och det borde 
inte vara någon skillnad på olika situationer i arbetslivet, utan allt ska 
samlas till ett ställe.  

De intervjuade efterfrågar även en kvalitetssäkring av utbildningarna 
till dövblindtolk. Även verksamma tolkar behöver fortbildning i döv-
blindtolkning. 

Personer med dövblindhet är i olika grad även beroende av andra 
insatser från samhället, såsom ledsagning, färdtjänst, personlig assi-
stans och insatser från hälso- och sjukvården. Ett förslag som förs fram 
vid intervjuerna är en personlig dövblindtolk som ett alternativ till 
tolk, ledsagare och personlig assistent. Det skulle innebära ökad livs-
kvalitet för personer med dövblindhet och samhället skulle inte behöva 
bevilja dubbla insatser till en och samma person. 

5.4 Särskilt om barns och ungas tolkbehov 

För barn som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet kan tolk-
tjänsten många gånger vara en förutsättning för att de ska kunna ta 
till vara sina rättigheter och vara delaktiga på lika villkor som andra 
barn. För barn som föds döva eller med en grav hörselnedsättning 
finns en möjlighet att operera in cochleaimplantat (CI). I dag opere-
ras 95 procent av alla barn som föds döva eller med en grav hörsel-
nedsättning med CI. Det innebär att de kan uppfatta tal i varierande 
grad. Många barn med CI har emellertid också behov av teckenspråk 
för kommunikation.17  

 
17 Information hämtad från SDR:s webbsida, www.sdr.org, 2020-10-27, under fliken Frågor 
och svar. 
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Döva och hörselskadade barns utveckling följs genom Registret 
för hörselnedsättning hos barn. Registret har funnits sedan slutet av 
1990-talet och år 2014 öppnade det för registrering av CI-opererade 
barn. Registret har två spår, ett för barn med hörapparater och ett 
för barn med CI. Enligt registret är barn med hörselnedsättning en 
osynlig grupp i samhället och det saknas kunskap om deras språk- 
och kommunikationsutveckling. Under åren 2016–2019 genomfördes 
en omfattande revidering av registret. Arbetet utfördes av multi-
professionella grupper med audionomer, logopeder, hörselpedagoger 
och läkare.18 Målsättningen med registret är att alla barn med hörsel-
nedsättning ska följas avseende sin kommunikations- och språk-
utveckling vid givna åldrar. Registret ska även utvärdera tillgången 
till föräldrautbildning, tillgång till teckenspråksutbildning och till-
gången till mikrofonsystem i skolan.19 

I februari 2022 hade 5 748 barn (0–18 år) diagnostiserats med en 
permanent hörselnedsättning på minst ett öra och med en viss om-
fattning.20 Vidare hade vid samma tid 1 287 barn (0–18 år) primär-
opererats med CI-implantat, dvs. operation av det första örat.21 Cirka 
579 barn (0–18 år) är tolkanvändare vid regionernas tolkcentraler.22 
I utredningens enkät till tolkcentralerna ställdes frågan om det är 
skillnad i prioritering beroende på vilken tolkmetod som önskas till 
uppdraget. Tre tolkcentraler svarade att de prioriterar barn före vuxna, 
bl.a. med hänsyn till barnkonventionen. Eftersom frågan ställdes öppet 
går det inte att säga något om hur andra tolkcentraler gör när det 
gäller just barn.  

Vid utredningens workshop om barnperspektivet i tolktjänsten23 
framkom bl.a. att det behövs mer information och kunskap till både 
föräldrar och barn om tolktjänstverksamheten, att tolkcentralerna 
behöver ha kunskap om barnets särskilda behov redan vid tillsätt-
ningen av tolk och att barn behöver få öva på att använda tolk. Del-
tagarna på workshopen var eniga om att tolkcentralerna inte prio-
riterar det som unga behöver tolk till, nämligen fritidsaktiveter, vil-
ket leder till att barn och unga hamnar ännu mer utanför socialt. När 

 
18 https://hnsb.registercentrum.se/ samt under fliken Om registret. 
19 Registret för hörselnedsättning hos barn (2020), s. 9 och 10. 
20 Uppgift hämtad från https://hnsb.registercentrum.se/, 2022-02-14. 
21 Uppgift hämtad från https://hnsb.registercentrum.se/, 2022-02-14. 
22 Tolkcentralernas svar på utredningens enkät daterad den 25 november 2020. 
23 Vid utredningens workshop om tolktjänsten ur ett barn- och ungdomsperspektiv den 18 mars 
2021 deltog företrädare för Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språk-
störning, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Hörselskadade.  
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det gäller barn med CI framkom bl.a. att hörselvården behöver infor-
mera om teckenspråk eftersom det kan vara mycket gynnsamt för 
barnets utveckling om barnet har både tillgång till talat språk och 
teckenspråk. Behovet av tolk för barn med CI kan variera, det kanske 
går bra utan tolk i skolan men inte vid aktiviteter där hörselmiljön är 
sämre. Detsamma kan även gälla hörselskadade barn som kan hamna 
mellan den hörande världen och den teckenspråkiga världen – de pas-
sar inte in någonstans. Även för dessa barn behöver informationen 
och tillgången till teckenspråk förbättras. På workshopen lyftes det 
t.ex. fram att det kan vara svårt att få tolk i grundskolan till utflykter 
eftersom de vanliga tolkarna oftast behöver vara kvar på skolan. De 
tolkar man ändå kan få har inte alltid barnkompetens, dvs. de förstår 
inte riktigt hur barn kommunicerar och uttrycker sig. Det framfördes 
också att det vore bra om tolkarna kunde specialisera sig utifrån just 
barnkompetens.  

5.5 Uppdaterade behovsanalyser av tolkbehov, 
tolkanvändning och utveckling 
– intresseorganisationernas analyser 

Utredningen har i uppdrag att göra en fördjupad analys av de förslag 
som lämnades i betänkandet En samlad tolktjänst från 201124 och i 
departementspromemorian om tolktjänst för vardagstolkning från 
201625. Problembeskrivningar och bedömningar som har gjorts tidi-
gare bör enligt utredningens direktiv utgöra en grund för fortsatta 
överväganden om lämpliga åtgärder.  

I betänkandet En samlad tolktjänst från 2011 beskriver Tolktjänst-
utredningen tolkanvändarnas bedömning av nuvarande och framtida 
behov ur ett tioårsperspektiv.26 Beskrivningen utgår från en enkät till 
intresseorganisationerna, däribland Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Förbundet Sveriges Döv-
blinda (FSDB). I sitt betänkande redogör Tolktjänstutredningen för 
organisationernas bedömningar och syn på olika frågor som har be-
tydelse för tolktjänsten, innefattande tolkanvändning och tolkbehov, 
reglering och finansiering samt utveckling i ett tioårsperspektiv. Denna 

 
24 SOU 2011:83. 
25 Ds 2016:7. 
26 SOU 2011:83, s. 141 f. 
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utredning har bett SDR, HRF och FSDB att uppdatera den behovs-
bild som tecknades 2011 samt hur utvecklingen som intresseorgani-
sationerna då beskrev ur ett tioårsperspektiv har sett ut. I det följande 
sammanfattas tidigare behovsunderlag från SDR, HRF och FSDB 
samt de uppdaterade behovsanalyser som de tre organisationerna har 
inkommit med till utredningen. Redovisningen följer samma struk-
tur som finns i betänkandet En samlad tolktjänst.  

Tolkanvändning, tolkbehov och mörkertal  

År 2011 bedömer SDR att de allra flesta i gruppen barndomsdöva 
personer har behov av tolk, men att kunskapen om vilka möjligheter 
som finns varierar stort inom gruppen. Många äldre barndomsdöva 
personer upplever att systemet är krångligt, att informationen är svår 
att förstå och att tolkcentralerna är så restriktiva att det inte är lönt 
att efterfråga tolk. Tolkbehovet varierar också beroende på i vilken 
fas i livet personen befinner sig. Teckenspråkiga döva barn har enligt 
SDR ofta anhöriga som tolkar åt dem under skoltiden. När de sedan 
påbörjar högre studier eller får en anställning ökar tolkbehovet mar-
kant. SDR:s slutsats 2011 är att det faktiska behovet av fysiska tolkar 
för målgruppen barndomsdöva inte kommer att förändras så mycket 
under den närmaste tioårsperioden. Däremot kommer tolkanvänd-
ningen öka, främst på grund av ett generationsskifte där en yngre 
generation som har bättre kunskap och större medvetenhet om sina 
rättigheter blir alltmer dominerande. Efterfrågan på tolk inom fritid, 
rekreation och i arbetslivet kan öka om regelverket förändras, efter-
som det enligt SDR finns ett uppdämt behov.  

Vidare anger SDR i behovsanalysen från 2011 att de mest frekventa 
tolkanvändarna, exempelvis de som deltar i utbildning, använder tolk 
cirka 200 dagar på ett år. Förändringar på arbetsmarknaden med ökade 
kompetenskrav kan påverka tolkbehovet, liksom vilka bestämmelser 
som kommer att finnas i framtiden när det gäller tolk i arbetslivet. 
När det gäller s.k. mörkertal anser SDR att detta inte kan bedömas 
utan en särskild undersökning. Statistiken påverkas också av att syste-
met för avbokning inte fungerar tillfredsställande. 
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I den uppdaterade behovsanalysen till denna utredning menar 
SDR att ovanstående beskrivning fortsatt gäller.27 SDR menar vidare 
att grundproblemet med tolktjänstens kroniska underfinansiering 
har förvärrats under de senaste tio åren. När den tidigare analysen gjor-
des 2011 var ett vanligt problem att tolkcentralernas medel förbru-
kades i början på året. Det var lättare att få tolk till samma aktivitet 
i början på året än i slutet på året. Enligt SDR försöker en del regio-
ner numera lösa problemet genom att vara mycket restriktiva med 
tolkning även i början på året. SDR ger exempel på en stor region med 
många tolkanvändare som under en viss tid har begränsat fritidstolk-
ning till en aktivitet per vecka och person och att det även har införts 
begränsningar i socialtolkning på arbetsplatsen till två gånger per månad 
för en del individer. SDR:s tolkning är att detta beror på att antalet 
tolkanvändare har ökat i den aktuella regionen. SDR menar att det 
visserligen är mycket positivt om antalet tolkanvändare ökar, men att 
det är ohållbart och oacceptabelt om inte resurserna till vardagstolk-
ningen samtidigt ökar i motsvarande mån. Med hänvisning till Nysams 
nyckeltal om tolkcentralerna från 2019 pekar SDR också på att i vissa 
regioner ökar antalet utförda tolktimmar, liksom distanstolkningen. 
Samtidigt finns det exempel på regioner som utför färre uppdrag på 
grund av nedskärningar i budget. Bilden är således både positiv och 
negativ enligt SDR. 

SDR:s generella bild av läget är att tolktjänstens förutsättningar 
har försämrats sedan 2011. Sammanfattningsvis ser SDR att regionerna 
har en ännu mer ansträngd ekonomi och hårdare besparingar. Stats-
bidraget på 75 miljoner kronor har varit konstant samtidigt som tolk-
centralerna enligt SDR:s uppfattning inte har byggt ut eller utvecklat 
sin verksamhet. Även om det är positivt att exempelvis utveckla distans-
tolkning är det långt ifrån tillräckligt. I det stora hela anser SDR att 
verksamheten genom strama budgetar har tillåtits stagnera och förfalla. 

När det gäller tolkbehov ser SDR i den uppdaterade behovsana-
lysen att fler tolkanvändare vill göra karriär och har en mer aktiv fri-
tid. Tolkanvändarna har dock anpassat sitt beteende genom att de 
inte beställer tolk till uppdrag som de ändå känner till att tolkcen-
tralen brukar neka. Arbetsmarknaden har också förändrats. De allt 
vanligare visstidsanställningarna drabbar arbetstagare med behov av 
tolkfinansiering extra hårt. SDR hänvisar till en undersökning från 

 
27 Sveriges Dövas Riksförbund, uppdaterad behovsanalys, inkommen till utredningen via e-post 
2021-01-29. 
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IFAU28 som visar att ledarskap, kreativitet och social förmåga är egen-
skaper som värderas allt högre på arbetsmarknaden. En möjlig slutsats 
av denna utveckling är enligt SDR att en fungerande tolktjänst i  
arbetslivet blir än mer avgörande för att döva och hörselskadade ska 
kunna försörja sig. Enligt SDR är få arbetsgivare beredda att lägga 
tid på tidskrävande utredningar och förhandlingar kring betalnings-
ansvaret för tolk, än färre arbetsgivare är villiga att göra detta för en 
tillfällig anställning. Om tolkning i arbetslivet fortsättningsvis tillåts 
finansieras genom bidraget för personligt biträde (via Arbetsförmed-
lingen – utredningens anmärkning) och det är arbetsgivaren som ska 
söka stöd för tolkkostnader, riskerar de med korta anställningar att 
marginaliseras. Arbetstagare med tolkbehov som hoppar mellan till-
fälliga anställningar riskerar att inte få den tidigare arbetsgivarens 
ansökan behandlad av Arbetsförmedlingen innan det är dags att byta 
arbetsplats. SDR tror också att de ökade sociala kraven på framtidens 
arbetsmarknad kommer att göra det mindre vanligt att döva per-
soner fastnar i en anställning med monotona arbetsuppgifter för att 
arbetsgivaren inte hittade en tillfredsställande lösning på tolkningen. 
Om detta samtidigt leder till att döva inte alls får arbete är det enligt 
SDR ett stort problem. 

När det gäller mörkertal konstaterar SDR att det fortsätter att 
vara ett stort problem att ingen aktör har det samlade ansvaret att föra 
statistik över samhällets tolkanvändning i offentlig och privat sektor. 
Även om en sådan statistik inte direkt visar några mörkertal kan den 
vara till stor hjälp. SDR menar också att en del tolkcentraler inte regi-
strerar vissa tolkbeställningar som faller utanför tolkcentralens tolk-
ning av begreppet vardagstolkning, vilket bidrar till mörkertalet. SDR 
anser att mycket talar för att det fortsatt finns ett stort mörkertal. 
Det är dock svårt att säga om mörkertalet har ökat eller minskat sedan 
2011. SDR vill påpeka att Tolktjänstutredningen från 2011 påtalade 
behovet av att undersöka det dolda tolkbehovet för att även kunna 
prognostisera hur mycket resurser som skulle behöva avsättas för att 
möta det. SDR konstaterar att behovet av sådana fördjupade analyser 
kvarstår och ställer sig frågande till om problemen med tolktjänsten 
överhuvudtaget kommer att kunna lösas utan att sådana undersök-
ningar genomförs. 

I behovsanalysen från 2011 framför HRF att 600 000 personer i 
Sverige kan ha ett faktiskt behov av skrivtolkning vid minst något 

 
28 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 
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enstaka tillfälle per år. HRF tror vidare att de mest frekventa tolk-
användarna använder tolk varje vardag. När det gäller mörkertal är 
det enligt HRF inte möjligt att ange en siffra. Organisationen pekar 
dock på ett antal faktorer som påverkar mörkertalet, såsom bristande 
information och därmed okunskap hos användarna om vilka möjlig-
heter som finns att få tolk, en uppfattning att tolkbeställningen ändå 
kommer att nekas, en uppfattning att den tolkning som erbjuds inte 
motsvarar behovet och att kravet på inskrivning hos Arbetsförmed-
lingen gör att många avstår. 

I den uppdaterade behovsanalysen till utredningen anger HRF att 
det finns 1,5 miljoner hörselskadade i Sverige enligt Statistiska central-
byråns (SCB) levnadsnivåundersökningar, varav hälften enligt HRF:s 
bedömning är i behov av hörapparat.29 Enligt HRF:s beräkningar har 
i dag nästan 600 000 personer hörapparat. HRF menar att de som 
har behov av hörapparat också kan ha nytta av textstöd i många olika 
kommunikativa situationer, till exempel i samband med tv-tittande 
eller konsumtion av rörlig bild på webben. Det kan också handla om 
att använda Post- och telestyrelsens tjänst Texttelefoni.se vid telefon-
samtal eller att använda olika automattextningstjänster vid möten 
eller distanskommunikation med mera. Vidare kan det handla om att 
använda tolktjänst i form av skrivtolkning i möten på plats och på 
distans. Behovet att textstöd eller tolktjänst varierar beroende på en 
mängd olika faktorer som till exempel hur den kommunikativa situa-
tionen ser ut, hur många som deltar, hur länge den varar, om det finns 
tillgång till hörhjälpmedel och visuellt stöd, om mötet är på plats 
eller på distans, och inte minst individens förmåga att höra och indi-
videns val av kommunikationsmetod.  

En fundamental utgångspunkt enligt HRF är att tolkanvändare 
inte vill ha mer tolktjänst än de behöver. Människor vill vara själv-
ständiga och på egen hand klara av grundläggande kommunikation i 
vardagsliv, studier och arbete. För många hörselskadade är det enligt 
HRF ett stort, och kanske sista, steg att börja använda tolk när andra 
kommunikativa lösningar inte fungerar. Det beror dels på rörig tolk-
tjänstorganisation, bristande information och därmed okunskap hos 
användaren om hur man får tillgång till tolk i olika situationer, dels på 
ett motstånd på grund av integritetsskäl eller en vilja att klara sig själv.  

 
29 Hörselskadades Riksförbund, uppdaterad behovsanalys, inkommen till utredningen via e-post 
2021-01-22. 
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HRF bedömer att det är omöjligt att ange ett exakt behov av 
tolktjänst bland hörselskadade. Det bästa måttet på användningen är 
att titta på antalet personer som faktiskt använder tolktjänst hos regio-
nernas tolkcentraler över tid. HRF:s bedömning är att det på det 
stora hela är samma användare som är registrerade som användare hos 
tolkcentralerna som också använder stöd till tolktjänst som Arbets-
förmedlingen beviljar, tolktjänst inom utbildningsväsendet eller tolk-
tjänst som används av myndigheter enligt skyldigheterna i förvalt-
ningslagen.  

Med hänvisning till Nysams nyckeltal för tolkcentralerna har 
enligt HRF antalet tolkanvändare ökat från cirka 6 200 personer år 
2010 till cirka 8 200 personer år 2019. De senare årens statistik, där 
ökningen är som störst, är dock i högre grad beräknade siffror då 
färre regioner deltar i detta statistiksamarbete. HRF pekar också på 
att utvecklingen av antalet tolkanvändare har varit motsatt den som 
Statskontoret förutsåg i en rapport från 2015 om det framtida be-
hovet av skriv- och teckenspråkstolkar. I stället för en minskning av 
antalet tolkanvändare med en femtedel på 50 år har antalet tolkanvän-
dare snarare ökat med över en tiondel de senaste åren.  

Vidare bedömer HRF att den mycket positiva utvecklingen av 
automattextning på svenska kommer att ha marginella effekter på 
behovet av skrivtolkning de närmaste åren. Även med teknikutveck-
ling kommer automattextning enbart att vara ett komplement till  
skrivtolkning. Automattextning kan också vara ett redskap för skriv-
tolkar att använda i produktionen av text i en del tolksituationer.  

Enligt HRF är det mycket svårt att prognostisera hur stort använ-
dandet av tolktjänst kommer att vara framöver, men ett rimligt anta-
gande är att utvecklingen de närmaste tio åren kommer att se ut unge-
fär som de tio senaste åren, med undantag för det senaste året som 
är starkt hämmat av covid-19-pandemin. 

I likhet med den tidigare behovsanalysen från 2011 menar FSDB 
i sin uppdaterade behovsanalys att alla personer med dövblindhet 
mer eller mindre har tolkbehov.30 Inom gruppen finns många indi-
viduella förutsättningar som tolkar behöver ha kompetens om för 
att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. I dag använder främst per-
soner med förvärvad dövblindhet tolk. FSDB uppskattar att cirka 
250–500 personer med förvärvad dövblindhet använder tolk alltifrån 

 
30 Föreningen Sveriges Dövblinda, uppdaterad behovsanalys, inkommen till utredningen via e-post 
2021-02-16. 
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någon enstaka gång till mer regelbundet. Den genomsnittliga tolk-
användaren beställer tolk 1–2 gånger per månad. FSDB betonar att 
det förekommer skillnader när det gäller tolkanvändning i landet, bl.a. 
utifrån var i landet man bor och samhällets utbud.  

FSDB uppskattar att det finns ett mycket stort mörkertal avse-
ende tolkanvändning och tolkbehov hos personer med dövblindhet. 
Skälet till det stora mörkertalet är enligt FSDB att de tolkbeställningar 
som görs av tolkanvändare med dövblindhet inte alltid registreras 
som dövblindtolkning då tolkanvändaren beställer teckenspråkstolk-
ning eller skrivtolkning för att denne inte vill kännas vid sin dövblind-
het, eller för att tolkanvändaren saknar kunskap om möjligheten att 
beställa dövblindtolk. Vissa tolkanvändare beställer heller inte tolk för 
alla sammanhang som de eventuellt skulle behöva eller vilja ha tolk 
för. Vidare avstår vissa tolkanvändare från att beställa tolk för att de 
sedan tidigare har nekats tolk av tolkcentralerna på liknande beställ-
ningar. 

Utbudet av bl.a. föreningsaktiviteter eller andra fritidsintressen 
för personer med dövblindhet varierar i hela landet och tolkcentra-
lerna erbjuder enligt FSDB tolk olika beroende på var i landet man 
bor. FSDB ger exempel på att personer med dövblindhet som själva 
inte är teckenspråkiga kanske endast får tolk i samband med att andra 
teckenspråkiga personer ska delta i samma aktivitet.  

Bedömning av nuvarande reglering och organisering av tolktjänst 

I behovsanalysen från 2011 pekar SDR på ett antal problem med 
reglering och organisering av tolktjänst. Enligt SDR är det svårt att 
avgöra vem som är betalningsansvarig och det görs olika bedöm-
ningar i olika delar av landet. Det är stora skillnader på prioriteringar 
och tolktillgänglighet beroende på vilken region som tolkanvändaren 
tillhör. SDR pekar vidare på att nyutbildade tolkar har sämre kompe-
tens i teckenspråk än tidigare och att den språkliga utvecklingen har 
stagnerat, bl.a. som en följd av brister i fortbildning och kompetens-
utveckling av tolkar. Vidare innebär upphandlingsmodeller prispress 
som påverkar kvaliteten negativt. 

I den uppdaterade behovsanalysen menar SDR att regelverket för 
tolktjänst och dess organisering i princip har varit oförändrat sedan 
2011. SDR utvecklar i stället närmare sin syn på teckenspråkets 
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ställning och menar att dess juridiska ställning har stärkts genom att 
rätten till teckenspråk har skrivits in i förskolans läroplan. Samtidigt 
har teckenspråkets reella ställning försvagats på andra områden, 
vilket enligt SDR har direkt betydelse för hur starkt språkets 
ställning är i praktiken. SDR pekar på att det i dag finns färre 
möjligheter att lära sig teckenspråk, då två riksrekryterande utbild-
ningar med svenskt teckenspråk för hörande som inriktning har lagts 
ned. I samband med minskningen av antalet tolkutbildningar har också 
antalet platser där man kan lära sig teckenspråk minskat. Inom högre 
utbildning är det bara Stockholms universitet som erbjuder tecken-
språkskurser. 

SDR anser vidare att en tillräcklig tillgång på kompetenta tecken-
språkstolkar avgör vilka möjligheter som finns att använda teckensprå-
ket i olika sammanhang, vilket indirekt påverkar språkets ställning. Ett 
stort problem de senaste åren är enligt SDR att många kompetenta 
tolkar har slutat. Sedan lång tid tillbaka har låga löner och små karriär-
möjligheter varit ett stort problem. Utöver detta har många tolkar haft 
svårt att få en heltidstjänst. Vidare har upphandlingar gjort att det är 
ekonomiskt svårt att vara verksam som teckenspråkstolk eller tolk-
bolag.  

I behovsanalysen från 2011 pekar HRF på problemen med en 
rörig organisation med oklarheter i betalningsansvar, rörig lagstiftning 
och nackdelen med att inte kunna överklaga beslut när tolk nekas. 
HRF anser att det föreligger en brist på tolkar och en brist på ekono-
miska resurser. Detta gäller både teckenspråkstolkning, TSS-tolkning 
och skrivtolkning. Det råder även en föråldrad syn på tolkanvända-
ren som en passiv mottagare. Det finns också olikheter i landet, behov 
av fortbildning av tolkar, brister i tolkarnas grundutbildning och krång-
lig administration i samband med tolkbeställning. 

HRF:s bedömning i den uppdaterade behovsanalysen är att de 
stora principiella problemen som framgår ovan av den tidigare analy-
sen från 2011 fortfarande kvarstår. Den enskilde tolkanvändaren får 
enligt HRF ta ett oproportionerligt stort ansvar för att samordna sin 
egen tolktjänst.  

HRF:s bild är att det i dag inte är någon större brist på tolkar, 
men att det finns risk för brist på sikt. Enligt HRF har antalet utbild-
ningsplatser till skrivtolk på Södertörns folkhögskola utökats något 
sedan utbildningen gjordes om till distansutbildning 2018. Samtidigt 
pekar en rapport från 2020 om det minskade söktrycket till tecken-
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språkstolk- och dövblindtolkutbildningarna att det kan finnas anled-
ning till en viss oro för framtiden. HRF redogör för att prognosen 
redan för de närmaste tre åren är att antalet utexaminerade tolkar 
kommer att understiga behovet. (Utredningen utvecklar resultaten i 
denna kartläggning närmare i kapitel 12.) Enligt HRF har covid-19-
pandemin därefter inneburit kraftigt minskade volymer inom tolk-
tjänsten och HRF har också fått signaler om att en del skrivtolkar, 
främst frilanstolkar, lämnat yrket i spåret av pandemin eftersom efter-
frågan minskat kraftigt under 2020.  

FSDB anser i likhet med den tidigare behovsanalysen från 2011 att 
tolktjänstens reglering och organisering är till nackdel för tolkanvän-
daren och ger flera exempel: tolktjänst är inte en rättighet, regionerna 
bedömer liknande tolkuppdrag olika, oklarhet kring betalningsansvar, 
kvalitetsbrister inom dövblindtolkning, gränsdragningsproblem mel-
lan kommuner och regioner när det gäller ledsagning, hörande ses inte 
som tolkanvändare och svårigheten att få tolk vid utlandsresor. 

Vidare menar FSDB att regionernas prioriteringssystem inte hel-
ler överensstämmer med individuella behov, t.ex. då tolkanvändaren 
bedömer att det är viktigare att få tolk till sociala aktiviteter än till ett 
läkarbesök. 

FSDB pekar också på att döva dövblindtolkar är efterfrågade av 
speciellt teckenspråkiga tolkanvändare med dövblindhet vid vissa tolk-
uppdrag, men det saknas en rutin hos tolkcentralerna när det gäller 
att anlita döva dövblindtolkar och samordna uppdrag för att göra det 
möjligt för döva dövblindtolkar att arbeta. 

Covid-19-pandemin har påverkat alla regioners tolkcentraler och 
deras riktlinjer, vilket har påverkat tolkanvändarna negativt. Skillna-
derna har ökat mellan regionerna genom att varje region har sina egna 
riktlinjer. Det finns enligt FSDB exempel där regioner har undantag 
för att utföra tolkning på plats som taktil teckenspråkstolkning. 
I andra regioner har det dock endast varit möjligt att få tolk på distans, 
vilket inte har fungerat för många personer med dövblindhet. 

Regionernas riktlinjer har också snabbt förändrats och informa-
tionen till tolkanvändarna har varit bristfällig. Tolkanvändare har hel-
ler inte haft någon möjlighet att diskutera med tolkcentralen, t.ex. på 
ett brukarråd, då sådana aktiviteter har ställts in på grund av pandemin. 

FSDB:s uppfattning är att tolkcentralerna har varit fyrkantiga när 
det gäller dövblindtolkning och de inte har velat medverka till lös-
ningar under pandemin.  
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Förmedlingstjänster och distanstolkning 

I behovsanalysen från 2011 pekar SDR på att utbyggnad av fiber-
optik och 4G-nät sannolikt kommer att erbjuda goda möjligheter för 
teckenspråkiga döva, liksom utvecklingen av läsplattor och smart-
phones. SDR menar dock att det finns tekniska brister i den nuva-
rande bildtelefonitjänsten samt att brandväggar och mobiltelefoni-
förbud i vissa offentliga miljöer försvårar distanstolkning. Dessutom 
anser SDR att kvaliteten på viss teckenspråkstolkning via distans har 
brister. Stora förbättringar vad gäller teknik och tolkkompetens behövs 
för att distanstolkning i framtiden ska vara ett möjligt alternativ till 
tolk på plats.  

Av SDR:s uppdaterade behovsanalys framgår att även om tek-
niken har förbättrats sedan 2011 finns det fortfarande en digital klyfta. 
Personer med funktionsnedsättning har generellt sett svårare att till-
godogöra sig teknik. Det är samtidigt tänkbart att pandemin har med-
fört att något fler döva som tidigare inte använde distanstolkning 
och förmedlingstjänster har börjat göra det. Det kvarstår fortfarande 
teknikproblem som orsakas av dålig signalstyrka på wifi eller mobilt 
bredband, brandväggar m.m. SDR uppfattar att distanstolkning i många 
fall fungerar dåligt för att tolka ett samtal mellan flera personer som 
befinner sig på samma plats som tolkanvändaren.  

Ett annat problem som enligt SDR behöver lyftas fram när den 
ökade användningen av teknik diskuteras är att ansvaret för att ett 
möte ska bli tillgängligt vältras över på tolkanvändaren. Det är inte 
ovanligt att hörande kollegor antar att den döve är expert på sina hjälp-
medel. Det kan enligt SDR vara mycket frustrerande när omgivningen 
antar att man vet hur man ska felsöka ett uppkommet problem bara 
för att man ofta använder hjälpmedel. Samtidigt är det arbetsgivaren 
eller en förening som har ett ansvar för att verksamheten är tillgäng-
lig. Det är enligt SDR oacceptabelt när ökad teknikanvändning med-
för att omgivningen abdikerar från sitt ansvar att bidra till att tolk-
användaren inkluderas. 

När det gäller automatiserad tolkning hänvisar SDR till ett gemen-
samt uttalande från World Federation of the Deaf och International 
Federation of Hard of Hearing People. SDR menar vidare att trots 
att utvecklingen av AI (artificiell intelligens) har gjort stora framsteg 
är automatiserad textning och teckenspråksavatarer fortfarande i sin 
linda. Mycket forskning återstår att göra och det krävs också verifier-
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bara bevis på att automatiserad översättning uppnår en hög kvalitet 
innan det kan bli aktuellt att förlita sig på den. Mänsklig kommunika-
tion är mångfacetterad och innehåller många icke verbala komponen-
ter som till exempel tonfall och ironi som har betydelse för hur det 
som sägs ska tolkas. Enligt SDR är det långt kvar innan en mänsklig 
tolk kan ersättas av en AI-tolk. Enligt SDR är det därför olämpligt 
att dimensionera tolktjänsten utifrån förhoppningar om kommande 
teknologiska framsteg.  

SDR konstaterar sammanfattningsvis att teknikutvecklingen går 
framåt vilket är positivt, men att den ökade teknikanvändningen med-
för nya sociala problem vilket är negativt. SDR anser att de sociala 
implikationerna av teknikanvändningen har glömts bort eller blir 
osynliga i dessa sammanhang. SDR anser också att det är olämpligt 
om tolktjänsten utformas baserat på förhoppningar om framtida tek-
nologiska framsteg. SDR anser vidare att det alltid måste vara tolk-
användarens önskemål som styr om tolkning ska utföras på distans 
eller på plats.  

I behovsanalysen från 2011 anser HRF att distanstolkning kan vara 
ett utmärkt komplement, men aldrig ersätta tolk på plats. Om distans-
tolkning ska fungera måste tolkarna få möjlighet att utveckla den 
särskilda kompetens som detta kräver. Riskerna med distanstolkning 
är bl.a. att samspelet i tolkningen kan bli lidande. När tolken inte är 
på plats är det större risk för missuppfattningar eller felaktig tolk-
ning när tolken inte ser vad som sker i rummet och inte heller har fått 
möjlighet till personlig kontakt med tolkanvändaren och övriga delta-
gare. Detta kan göra att tolkningen tar längre tid och/eller upplevs 
som osmidig eller i värsta fall inte korrekt. Vid möten med fler än tre 
deltagare ställs höga krav både på tolken och på samtalsdeltagarna 
om distanstolkning ska användas. HRF är tveksam till att diskussio-
ner fungerar utan tolk på plats. Vidare pekar HRF på att alla tolk-
användare inte klarar den nya tekniken. HRF vill lyfta fram de möjlig-
heter distanstolkning kan innebära, bl.a. att den kan göra tolkningen 
mer lättillgänglig och vara ett alternativ vid akuta tolkbehov och fun-
gera bra när det mer handlar om information än dialog. Vid tolkning 
i glesbygd och vid bilaterala möten kan distanstolkning vara en till-
gång. Distanstolkning kan även vara ett bra alternativ när tolkningen 
kräver specialistkompetens, t.ex. yrkessvenska eller akademiskt språk, 
som inte finns att tillgå på orten. 



SOU 2022:11 Om tolktjänsten, dess målgrupp och tolkbehov 

151 

I den uppdaterade behovsanalysen redogör HRF för en enkät till 
tolkcentralerna om skrivtolkning på distans och skrivtolkning av 
distansmöten från april 2020. Enligt enkäten har de allra flesta tolk-
centralerna erfarenhet av distanstolkning av fysiska möten samtidigt 
som erfarenheten av att skrivtolka distansmöten är mer blandad. Det 
finns också en stor vilja att utveckla verksamheten med distanstolk-
ning. Under covid-19-pandemin har det dock enligt HRF varit tyd-
ligt att det finns utmaningar med distanstolkningen. En utmaning är 
att det saknas samordning av skrivtolkning på distans, trots att just 
distanstolkning lämpar sig för samordning oavsett var uppdraget 
utförs eller var tolken befinner sig geografiskt. Genom samordning 
går det att få rätt tolkkompetens till rätt uppdrag i hela landet. Regio-
nernas tolkcentraler, tolkbolag och enskilda frilanstolkar skapar egna 
lösningar och rutiner för hur tolkningen ska gå till och skapar egna 
lösningar för utbildning i nödvändiga programvaror m.m.  

En annan utmaning enligt HRF är skrivtolkning av distansmöten. 
Eftersom det saknas samordning av utbildning är HRF:s erfarenhet 
att många tolkar har mycket varierad kompetensnivå vad gäller att han-
tera olika vanliga distansmötesplattformar. Problemet har till viss del 
förstärkts av att vissa tolkcentraler har fortsatt att endast erbjuda skriv-
tolkning av distansmöten i den plattform som de normalt erbjuder 
skrivtolkning på distans av fysiska möten.  

En ytterligare utmaning enligt HRF har varit att vissa organisa-
tioner har it-system som av säkerhetsskäl inte stöder användandet av 
vissa vanliga plattformar. I början av pandemin gällde det även vissa 
tolkcentraler, vilket ledde till att tolkanvändare inte fick tolktjänst i 
de möten som de blev inbjudna till. Tolkcentralerna har dock numera 
avhjälpt de problemen.  

Kompetensnivån hos användarna själva vad gäller distanstolkning 
och hur man hanterar olika mötesplattformar tillsammans med tolk-
tjänst är också en utmaning enligt HRF, inte minst med tanke på att 
många hörselskadade är äldre.  

Enligt HRF har covid-19-pandemin generellt lett till en positiv 
utveckling av distanstolkning. Tolkanvändare har tvingats att ta till sig 
nya sätt att kommunicera på och tolkcentralerna har visat god vilja 
att utveckla verksamheten. Problemet är att det har tagit oproportio-
nerligt lång tid, vilket enligt HRF till stor del beror på tolktjänstens 
röriga organisation och brist på samordning.  
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HRF betonar att distanstolkning ska ses som ett komplement till 
och inte en ersättning för tolk på plats. Vissa tolkuppdrag är rent 
olämpliga att utföra på distans, både för tolkanvändaren och för tol-
karna. För utveckling av distanstolkning måste arbetsmiljöaspekten 
för tolkarna respekteras.  

HRF vill se en nationell tjänst för skrivtolkning på distans. En 
nationell tjänst skapar stora samordningsvinster vad gäller både kom-
petens om utförandet av tjänsten och tillgänglighet i hela landet. För 
tolkanvändare skapar det möjlighet att få rätt kompetens till rätt upp-
drag. HRF vill även att det ska vara möjligt att förbeställa tolktjänst 
på distans, så att det är möjligt att ha rätt tolkkompetens vid olika 
uppdrag. HRF anser vidare att tolkanvändare ska ha inflytande över 
om tolk ska ges på plats eller på distans. 

I behovsanalysen från 2011 anser FSDB att distanstolkning har 
för dålig kvalitet för att vara ett reellt alternativ för personer med döv-
blindhet. FSDB förordar en utveckling där distanstolkning kombine-
ras med en möjlighet att kunna ringa upp för att få syntolkning. 

FSDB anser i den uppdaterade behovsanalysen att Bildtelefoni.net 
har blivit bättre sedan 2011 och fungerar för dem som har tillräckliga 
synrester, men det finns personer, framför allt punktskriftsläsare, som 
inte kan ta del av bildtelefonitjänsten då det saknas en tekniskt fun-
gerande lösning för användare som vill kommunicera utåt på tecken-
språk och få svar i skriven text. 

Vidare saknas möjligheten till distanstolkning upp till en timme 
för dem som använder Texttelefoni.se. Enligt FSDB borde det vara 
samma regler oavsett förmedlingstjänst. De som arbetar på Texttele-
foni.se är inte utbildade skrivtolkar. Det ingår inte heller i tjänsten 
att skrivtolka. Det bästa vore om det fanns en förmedlingstjänst som 
både har bildtelefoni, texttelefoni, skrivtolkning och syntolkning. 
Detta skulle också möjliggöra att tillgodose individuella behov av 
olika kombinationer. 

Digitala lösningar har blivit mer vanligt särskilt under covid-19-
pandemin och det ställer krav på både tolkanvändare och tolkar vad 
avser exempelvis teknisk kompetens. 

Skrivtolkning på distans har ökat som tolkmetod under pandemin 
men det finns utmaningar kvar att lösa när det gäller tillgängligheten. 
Enligt FSDB fungerar det inte tekniskt för tolkanvändare som läser 
punktskrift på punktdisplay, utan enbart i vissa system. Alla tolkcen-
traler eller andra aktörer har inte dessa system som standard. Alla 
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personer med dövblindhet klarar heller inte distanstolkning. Distans-
tolkning är endast vad som sägs och innefattar inte syntolkning och 
ledsagning. Dövblindtolkning kan endast ges när tolk och tolkanvän-
dare befinner sig på samma plats. 

Personkännedom och personlig relation till tolken 

SDR menar i sin uppdaterade behovsanalys att den analys som gjordes 
2011 avseende personkännedom och relation till tolken fortsatt gäller. 
Då framförde SDR att den äldre generationen oftare vill ha en person-
lig relation till tolken medan den yngre generationen inte har samma 
behov och att det är en organisationsfråga att samordning och priori-
tering görs rätt. Kompetens, lyhördhet och kontinuitet från tolksam-
ordnarens sida är det som avgör snarare än den personliga relationen 
mellan tolk och tolkanvändare. I den uppdaterade behovsanalysen 
SDR kan dock inte uttala sig om möjligheterna till tolksamordning 
har förbättrats eller försämrats sedan 2011.  

När det gäller tolkkompetensen uttrycker SDR i den uppdaterade 
behovsanalysen oro över hur upphandlingar har genomförts i vissa 
regioner. I flera fall har upphandlingar resulterat i prispress som har 
fått flera erfarna teckenspråkstolkar att sluta av ekonomiska skäl. SDR 
menar att utvecklingen är oroande och har påverkan på kvaliteten. 
När det gäller kontinuiteten är det enligt SDR kritiskt att ha rätt tolk 
till rätt uppdrag när det gäller vissa typer av uppdrag. En förlossning 
är ett exempel på en situation då det är mycket viktigt att tolkanvän-
dare ges möjlighet att önska tolk och att detta tillgodoses så långt möj-
ligt. Det finns dock variationer mellan regioner där vissa inte tillåter 
önskemål om tolk.  

HRF menar i behovsanalysen från 2011 att tolken är en neutral 
utövare av tolkning. Tolkanvändaren och tolken bör ha en yrkesmäs-
sig relation. Däremot är det viktigt att tolkanvändarens behov av att 
känna förtroende för tolken respekteras. Det viktigaste är att tolkarna 
har den kompetens och de kunskaper som krävs för situationen. 
Personkännedom som t.ex. handlar om kunskap om hur tolkanvända-
ren vill ha tolkningen utförd eller om personens fysiska eller psykiska 
förutsättningar påverkar tolksituationen kan vara mycket viktigt. 
Ibland kan det ha en väsentlig påverkan på om tolkningen blir kvali-
ficerad och relevant för situationen. För vissa återkommande tolk-
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uppdrag är det enligt HRF mycket viktigt med kontinuitet, dvs. att 
samma tolkar återkommer så att de vet vad som hänt tidigare i sam-
band med aktuell tolksituation. För vissa tolkuppdrag är personkemin 
mellan tolkanvändare och tolk mycket viktig. För en del tolkanvän-
dare, särskilt äldre, kan det dock vara viktigt att en personlig relation 
med tolken har utvecklats för att känna trygghet och tillit. HRF 
menar att det måste vara möjligt att välja tolk. De tolkar man finner 
lämpliga för aktuellt tolkuppdrag kan vara anställda av olika organi-
sationer. Att tolkarna kan vara anställda av olika organisationer ska 
inte hindra fördelningen av ”rätt tolk på rätt plats”. Det ska heller inte 
vara krångligt för en tolkanvändare att använda sig av tolkar från olika 
tolkbolag. 

I den uppdaterade behovsanalysen vill HRF även understryka att 
det är en viktig kvalitetsfråga att tolkanvändaren kan ha inflytande 
över vilka tolkar som utför tolktjänstuppdraget.  

I behovsanalysen från 2011 menar FSDB att det varierar mellan 
situationer – i vissa situationer kan personkännedom och en personlig 
relation med tolken vara viktig, i andra har det ingen större betydelse. 
I den uppdaterade behovsanalysen framför FSDB att personkänne-
dom spelar en viktig roll i olika sammanhang och ur olika perspektiv. 
Tolkarna behöver personkännedom vad gäller tolkanvändaren och 
dennes specifika behov för att kunna göra en så bra tolkning som möj-
ligt. Tolkarna behöver också personkännedom om tolkanvändarens 
bekantskapskrets för att kunna syntolka vem som är närvarande. När 
det gäller föreningsaktiviteter eller styrelsemöten med flera tolkanvän-
dare med dövblindhet och flera tolkar behöver tolkarna också ha per-
sonkännedom om övriga tolkanvändare och övriga tolkar samt förmåga 
att samarbeta i grupp för att gruppdynamiken ska fungera på ett bra 
sätt utan att det stör aktiviteten. 

Vid enskilda tolkuppdrag avgör ärendet och vad tolkanvändaren 
själv anser om det är viktigt med personkännedom. Om ärendet är 
något som gör att tolkanvändaren känner sig utsatt, t.ex. läkarbesök, 
kan det vara mycket viktigt att tolken är någon som tolkanvändaren 
har en relation till och känner sig trygg med. Det kan dock också 
vara så att tolkanvändaren i vissa fall önskar en tolk som denne inte 
har en relation till. Tolkcentralen tar enligt FSDB inte alltid hänsyn 
till att tolkanvändare önskar specifika tolkar. Det saknas förståelse för 
varför det kan vara viktigt att tolken har personkännedom. Tolkcen-
tralens samordning behöver även ha personkännedom för att skicka 
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rätt tolk till rätt uppdrag. Ett problem är dock att tolkcentralen ofta 
har svårt att behålla personkännedom över tid eftersom det sker per-
sonalförändringar, speciellt bland dem som ska samordna tolkuppdrag. 
Vid större aktiviteter med många tolkanvändare med dövblindhet och 
tolkar på plats behövs dessutom samordnare med god personkänne-
dom på plats för att stötta alla tolkar och lösa eventuella problem. 

Tolkcentralen bör enligt FSDB ha bättre samordning mellan olika 
regioner både när det gäller att enskilda tolkanvändare ska få tolk i en 
annan region och när det gäller större aktiviteter. 

Barns och ungdomars tolkbehov 

När det gäller frågan om barns och ungdomars tolkbehov i behovs-
analysen från 2011 saknas det enligt SDR nödvändig kompetens hos 
tolkarna. De tolkar som är bäst lämpade att klara uppdrag inom denna 
kategori är tolkar som har vuxit upp med teckenspråk. Denna kate-
gori är emellertid liten eller saknas i nyrekryteringarna till yrket. När 
det gäller tolkning till döva barn anpassas inte språknivån till barnet 
utan tolken pratar ofta förbi barnet och vänder sig till den anhörige 
i stället. Enligt SDR saknas det barnspråksperspektiv i tolkutbild-
ningen. Det saknas också information till barn och ungdomar om 
deras möjligheter att få tolk i olika situationer. 

I den uppdaterade behovsanalysen framgår att SDR räknar med att 
teckenspråkiga döva och hörselskadade ungdomar vill vidareutbilda 
sig i större utsträckning än tidigare och förväntar sig att detta har 
ökat efterfrågan på specialiserade tolkar. 

I behovsanalysen från 2011 pekar HRF på problemet med bristande 
barnperspektiv i tolkutbildningen samt brister i anpassningen till barns 
språkliga mognad i tolksituationen. Vidare lyfter HRF frågan om 
dövas och hörselskadades skolgång och understryker vikten av ett bra 
samspel mellan lärare och tolk om barnen går i en skola där tolk behövs 
för deras deltagande i undervisningen. HRF:s generella rekommen-
dation är att hörselskadade och döva barn inte bör gå i en skola där 
det behövs tolkning för att de ska kunna vara delaktiga i undervis-
ningen. HRF pekar också på behovet av ett tydligare fokus på tolk-
ning till barn i tolkutbildningen. 

I den uppdaterade behovsanalysen framför HRF att antalet elever 
i specialskolan har ökat varje år sedan 2013 från cirka 500 elever till 
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cirka 700 elever. Det innebär enligt HRF att det är fler och fler barn 
som går in i vuxenlivet med en tvåspråkig undervisningsbakgrund 
och därmed också är potentiella teckenspråkstolkanvändare. 

FSDB menar i behovsanalysen från 2011 att barns och ungas tolk-
behov behöver prioriteras. Även i den uppdaterade behovsanalysen 
pekar FSDB på att tolkanvändare som är barn eller ungdomar behöver 
få större möjligheter att få tolk till sociala aktiviteter. Tolkcentralen 
prioriterar inte barns tolkbehov av social karaktär. FSDB menar att 
barn och unga som får egen dövblindtolk i den utsträckning som de 
önskar, trots att de kanske skulle klara sig med centraltolk, är mer del-
aktiga, självsäkra och självständiga. 

Skillnader mellan kvinnors och mäns tolkbehov 

SDR menar i behovsanalysen från 2011 att man inte kan se några 
stora skillnader mellan kvinnors och mäns behov när det gäller tolk-
tjänst. Det är fler kvinnor än män som arbetar som tolkar och SDR 
pekar på att i vissa känsliga situationer kan manliga tolkanvändare 
vilja ha en manlig tolk och att inte alla regioner har manliga tolkar. 
I den uppdaterade behovsanalysen framgår att SDR ser det som pro-
blematiskt att det inte finns samlad nationell statistik som även in-
kluderar skillnader mellan män och kvinnor.  

HRF har inget att tillägga till behovsanalysen från 2011 när det 
gäller skillnaden mellan kvinnors och mäns tolkbehov. Då framförde 
HRF att det vore önskvärt med fler manliga tolkar eftersom det i vissa 
situationer kan upplevas som viktigt att ha samma kön som tolken. 
Generellt är dock personens livssituation, intressen och sysselsätt-
ning viktigare faktorer än könet när det gäller tolkanvändning. HRF 
konstaterar även att kvinnor är överrepresenterade bland de äldsta 
tolkanvändarna, eftersom kvinnor lever längre än män. 

I behovsanalysen från 2011 menar FSDB att statistik från vissa 
regioner indikerar att män får tolk oftare på grund av att mäns beställ-
ningar ges högre prioritet, vilket inte är acceptabelt. I den uppdate-
rade behovsanalysen bedömer FSDB att det är fler kvinnor bland 
förbundets medlemmar som beställer och använder tolk. Enligt FSDB 
saknas det dock uppgifter om det finns generella skillnader mellan 
könen när det gäller dövblindtolkning. 
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Tolkbehov bland personer med annan etnisk bakgrund 
och nationella minoriteters tolkbehov 

SDR anger i behovsanalysen från 2011 att döva personer som invan-
drat till Sverige har behov av anpassad tolkning när de är nyanlända. 
Exempelvis i kontakter med Migrationsverket är det viktigt att tol-
karna har den kompetens som krävs för att anpassa tolkningen till 
brukarens teckenspråksnivå.  

Till detta vill SDR i sin uppdaterade behovsanalys lägga till att 
döva tolkar är en stor tillgång, i synnerhet vid tolkning till döva ny-
anlända. SDR har förhoppningar om att den utbildning för döva tol-
kar som nu finns innebär att denna målgrupps behov bättre ska kunna 
mötas av tolktjänsten de kommande åren. Det förutsätter att tolk-
tjänsten också ser vad denna yrkeskategori kan tillföra och anställer 
de döva tolkar som utbildas. 

I behovsanalysen från 2011 konstaterar HRF att många hörsel-
skadade kan behöva skrivtolkning på andra talade språk och föreslår 
utbildning av språktolkar i skrivtolkning. Enligt HRF behövs det även 
personer som kan fungera som stödtolkar till döva personer som inte 
behärskar svenskt teckenspråk. Detta gäller även för nationella mino-
riteter.  

I den uppdaterade behovsanalysen menar HRF att ett vanligt före-
kommande behov är skrivtolkning från talad till skriven engelska i 
flera olika situationer i arbetslivet, på internationella konferenser 
och inte minst inom högre utbildning. Det saknas i dag en utbildning 
för det, även om det finns tolkar som behärskar skrivtolkning från 
talad till skriven engelska. Forskning visar att personer med annat 
modersmål har större utmaning att höra tal med bakgrundsljud. Det 
krävs ett bättre signal-i-brus-förhållande jämfört med hörselskadade 
med svenska som modersmål för att uppfatta tal. Det finns därför sär-
skilda skäl att uppmärksamma den målgruppen när det gäller deras 
behov av tolktjänst. Skrivtolkning kan vara ett mycket bra stöd till 
talet för en person som är hörselskadad och håller på att lära sig svenska.  

HRF pekar på att flera mindre undersökningar visar att andelen 
hörselskadade bland nyanlända är betydligt högre än i populationen 
i övrigt. Vidare visar Arbetsförmedlingens statistik över antalet in-
skrivna på myndigheten att 39 procent av de som är kodade som 
döva eller hörselskadade är födda i ett annat land. 
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FSDB framför i den uppdaterade behovsanalysen att det finns 
tolkbehov i de olika grupperna, men att man inte känner till om deras 
tolkbehov tillgodoses. 

Tolktjänst i ett tioårsperspektiv  
– bedömning av några utvecklingstendenser 

År 2011 bad Tolktjänstutredningen organisationerna att bedöma om 
och i så fall hur ett antal utvecklingstendenser kommer att påverka 
behovet av tolktjänst om tio år, dvs. 2021. De utvecklingstendenser 
som utredningen efterfrågade var den demografiska utvecklingen 
med en allt äldre befolkning, det ökade antalet barn och vuxna med 
cochleaimplantat (CI) samt livsstilsförändringar i form av ökad rör-
lighet, resande, internetanvändning etc. Organisationerna fick också 
möjlighet att själva peka på någon eller några andra utvecklingsten-
denser som bedöms särskilt viktiga. I det följande redogörs för den 
bedömning som SDR, HRF och FSDB gör 2011 samt den bedömning 
dessa organisationer gör nu tio år senare, i den uppdaterade behovs-
analysen. 

När det gäller den demografiska utvecklingen menar SDR i behovs-
analysen från 2011 att den äldre generationen teckenspråkiga döva i 
glesbygd och i mindre orter minskar och då minskar sannolikt även 
tolkbehoven där. En yngre generation flyttar till storstäderna där 
utbudet för teckenspråkiga är större och det finns fler sociala nätverk. 
När det gäller frågan om CI ser SDR tendenser till att målgruppen 
teckenspråkiga förändras i framtiden. Cirka 95 procent av döva barn 
får CI. Detta innebär att behoven förändras. SDR menar att tolkbeho-
vet kan komma att minska om 10–15 år när dessa barn blir vuxna. 
Samtidigt kan vuxna personer med CI komma att efterfråga möjlig-
heten att kommunicera med teckenspråk vid större sammankom-
ster, i vuxenutbildning, högskolestudier eller på arbetsplatsträffar. 
Därför är behovet svårt att förutse. SDR menar vidare att teckensprå-
kiga döva följer ungefär samma mönster när det gäller livsstilsför-
ändringar som den övriga befolkningen i Sverige och i Europa. Det 
finns dock ett mycket begränsat utbud av gruppresor eller charter-
resor med guider för gruppen teckenspråkiga. Även möjligheten att 
resa i tjänsten eller i utbildningssyfte är mycket begränsad för tecken-
språkiga döva. En viktig utvecklingstendens är vidare teckenspråkiga 
dövas ökade medvetenhet om att rollen som passiva mottagare av 
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information blir alltmer föråldrad. Fler och fler teckenspråkiga döva 
är enligt SDR produktiva sändare av information som föreläsare, 
yrkesarbetande i tjänstesektorn eller egenföretagare. Det finns också 
enligt SDR en större medvetenhet bland teckenspråkiga döva om 
deras rätt till delaktighet i samhället. SDR anser att staten bör ta det 
finansiella ansvaret för att det tillhandahålls tolktjänst kostnadsfritt 
för alla parter. Andra viktiga utvecklingstendenser som kan påverka 
tolkbehovet är enligt SDR framför allt den tekniska utvecklingen 
och internetanvändningen. 

SDR konstaterar i den uppdaterade behovsanalysen att den tidi-
gare bedömningen om att tolkbehoven inte skulle minska var korrekt. 
Snarare har behovet av tolkning ökat – behoven kommer sannolikt att 
vara på samma nivå eller öka ännu mer om tio år.  

SDR menar vidare att man inte har kunnat se att tolkbehoven i 
glesbygd och i mindre kommuner har minskat. Andelen barn med 
hörselnedsättning och CI som går en integrerad skolgång har ökat 
och de är utspridda i kommunerna. Det är enligt SDR svårt att förut-
säga vilket tolkbehov som de kommer att ha senare i livet, om det 
exempelvis är skrivtolkning eller teckenspråkstolkning. Fortsättnings-
vis är det också svårt att veta om de kommer att flytta till och bosätta 
sig i storstäder eller om de kommer bosätta sig på sin hemort. Enligt 
SDR kan man förvänta sig att döva följer samma livsmönster som 
hörande. Tidigare var det en trend att många ville flytta till större 
städer. Nu verkar det som att den trenden vänder där exempelvis 
utflyttningen från Stockholms kommun och län numera är större än 
inflyttningen.  

En annan viktig utvecklingstendens är det minskade söktrycket 
till tolkutbildningarna. När antalet tolkutbildningar och utbildnings-
platser minskades år 2016 var SDR:s förhoppning att antalet sökan-
den per utbildningsplats skulle öka. Tidigare var det ett problem att 
många tolkar som examinerades inte ansågs ha tillräckliga språkfärdig-
heter. Ett högre söktryck skulle i teorin leda till att tolkutbildningarna 
har ett större underlag att välja ut vilka som har bäst förutsättningar 
att bli bra tolkar samt ge en hög genomströmning. Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) redovisade i en rapport från 2016 att sök-
trycket till tolkutbildningarna sjunkit gradvis över en längre tid. SDR 
uppfattar samtidigt utifrån MYH:s statistik över ansökningar per 
utbildningsplats för åren 2016–2019 att nedläggningen av utbildning-
arna i sig verkar ha bidragit till att ytterligare sänka söktrycket till 
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tolkutbildningarna. SDR ser det som oroande att minskningen av 
antalet platser inte har ökat söktrycket och att tolkyrket fortsatt har 
tappat sin attraktionskraft. 

En annan tendens enligt SDR är att fler regioner har valt att helt 
lägga utförandet av tolkningen på entreprenad. Det är en öppen fråga 
om det på sikt blir normen så att endast tolksamordningen bedrivs i 
egen regi. SDR menar att riskerna med en sådan utveckling behöver 
analyseras. SDR:s erfarenhet av regionernas upphandlingar är att fokus 
oftast ligger på prispress vilket drabbar tolkanvändarna genom för-
sämrad kvalitet när tolkar inte får tillräckligt betalt för förberedelse-
tid eller att erfarna tolkar slutar på grund av bristande arbetsvillkor. 

I behovsanalysen från 2011 framför HRF att eftersom andelen 
personer som hör dåligt är högre bland äldre och allt fler personer är 
aktiva kommer detta troligen leda till ett ökat tolkbehov, framför allt 
av skrivtolkning. Tolkning kan enligt HRF minska den isolering som 
många hörselskadade äldre hamnar i. En förutsättning för att dessa 
personer ska kunna använda tolk är dock att de känner till möjlig-
heten. Informationsverksamhet är därför viktig. När det gäller frågan 
om CI menar HRF att i takt med att andelen barndomsdöva med CI 
ökar, kommer behovet av teckenspråkstolkning förändras och troli-
gen minska. HRF menar vidare att en högre andel döva än tidigare 
har svenska som sitt förstaspråk och en del av dessa har då tecken-
språk som ett andraspråk alternativt använder TSS som komplement 
till svenskan. Detta får konsekvenser för hur användaren vill ha tolk-
ningen utförd. Det faktum att allt fler döva barn får CI har medfört 
att allt fler väljer en skola där barnet går integrerat med hörande. 
Detta kan påverka tolkanvändningen i båda riktningarna. Dessa barns 
tolkbehov kan öka därför att de umgås med icke-teckenspråkiga 
hörande eller minska därför att det inte ser tolk som ett alternativ vid 
kommunikation. HRF:s sammanfattande bedömning är att CI kom-
mer att medföra att både barndomsdöva och vuxendöva kommer att 
beställa tolk i mindre utsträckning vid enskilda samtal mellan två i 
god ljudmiljö. I likhet med andra hörapparater klarar dock inte CI att 
sortera ljud. Därför kommer tolkning i miljöer med mycket störnings-
ljud att behövas även i framtiden. Kraven på flexibilitet beroende på 
situation fortsätter sannolikt att öka i framtiden. Det är därför vik-
tigt att tolkutbildningen anpassas efter tolkanvändarnas förändrade 
behov. HRF bedömer vidare att allt högre krav på kommunikation 
och informationsutbyte samt ständig kunskaps- och kompetens-
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utveckling inte minst i arbetslivet innebär ett ökat tolkbehov. Grän-
serna mellan länder suddas ut allt mer. Vissa utbildningar erbjuder 
praktik och delkurser utomlands. Tjänsteresor, personaldagar och fort-
bildning utomlands är inte helt ovanligt. Att få tolktjänst även utom-
lands kan vara en förutsättning för vissa studenter och anställda. 
Valmöjligheter inom utbildning gör att tolkanvändande studenter i 
samma studiegrupp kanske inte alltid vill välja samma kurser. Detta 
påverkar samordningen av tolkning. Det finns även exempel där stu-
denter tvingas välja samma kurs för att få tolk. Internetanvändningen 
kan enligt HRF minska behovet av tolk i flera sammanhang. Chat-
program, e-post m.m. kan fungera som kommunikationsverktyg. En 
bärbar dator kan i viss del ersätta en skrivtolk vid tvåpartssamtal, 
t.ex. vid läkarbesök. Kommande generationer äldre kommer att vara 
mer vana vid att använda internet som kommunikationsverktyg än 
tidigare, vilket kan göra att även de kan utnyttja dessa möjligheter.  

I den uppdaterade behovsanalysen framför HRF att man förut-
spådde att den allmänna teknikutvecklingen och digitaliseringen av 
samhället på många sätt har underlättat vardagen för döva och hörsel-
skadade. Allt fler tjänster kan lösas digitalt via e-tjänster eller kon-
takt via textkommunikation. HRF vill dock understryka att det i  
viktiga samhällsfunktioner som inom vården går utvecklingen av till-
gängligheten långsamt för hörselskadade, trots att tekniken finns. 
Exempelvis saknar 1177.se chatt-funktion, vilket har varit påtagligt 
märkbart under covid-19-pandemin. Det går heller inte att boka vård-
besök i de allra flesta sammanhang utan att vara beroende av att kunna 
höra i telefon. 

En annan positiv teknikutveckling är att automattextning på det 
svenska språket har utvecklats starkt de senaste fyra åren. Automat-
textning är ett bra komplement till skrivtolkning, men kan inte ersätta 
skrivtolkning. Det finns ett par svenska hjälpmedelstillverkare som 
har utvecklat hjälpmedel med inbyggda tal-till-text-funktioner för 
stöd i exempelvis små möten och telefonsamtal. Sveriges Television 
har nyligen börjat texta regionala sändningar på webben med hjälp 
av automattextning med viss korrigering i efterhand. Det finns också 
gratistjänster som kan användas online. Trots att utvecklingen har 
gått fort för automattextning på svenska ligger Sverige långt efter 
utvecklingen på större språk – framför allt engelska. Det gör att både 
kvaliteten på texten och tillgången till olika applikationer och tjäns-
ter på svenska är begränsade.  
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HRF:s bedömning är att utvecklingen av CI minskar behovet av 
tolktjänst, men endast till viss del. Det gäller framför allt de personer 
som får CI i vuxen ålder med lyckat resultat. För barndomshörsel-
skadade och barn som får CI är det fortfarande många som är tolk-
användare i mer eller mindre stor utsträckning beroende på situation. 
Det finns dock ett ganska stort glapp mellan behov och faktisk till-
gång till CI för vuxna. HRF hänvisar till uppgifter från det nationella 
kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning för vuxna och menar att 
det är drygt 3 100 vuxna som har CI i Sverige och att cirka 20 000–
25 000 personer kan ha nytta av CI. Cirka 200 vuxna per år får CI 
inopererat.  

Enligt HRF har inte mycket förändrats inom utbildningstolkning 
de senaste tio åren. De relativt väl fungerande avstegen från ansvars- 
och finansieringsprincipen som finns inom högre utbildning med stat-
liga anslag som kan sökas av utbildningsanordnare inom universitet 
och högskola samt folkhögskolor och anordnare av yrkesutbildningar 
tjänar väl sitt syfte. Dessa avsteg från ansvars- och finansieringsprin-
cipen gäller dock inte för kommunal vuxenutbildning och privata 
utbildningar, vilket i praktiken ställer tolkanvändare helt utanför dessa 
utbildningar i stor utsträckning, vilket bland annat har uppmärksam-
mats i en kommun med en stor andel tolkanvändare.  

I behovsanalysen från 2011 anger FSDB att samtliga 2 000 per-
soner med förvärvad dövblindhet har mer eller mindre behov av tolk, 
men att många av dem inte själva känner till möjligheten att få tolk 
eller avstår från att beställa tolk på grund av tidigare erfarenheter av 
att det är svårt att få tolk. FSDB menar vidare att äldre personer med 
kombinerad allvarlig grad av hörsel- och synnedsättning inte använ-
der tolk i särskilt stor utsträckning, men att de kommer att göra det 
i framtiden. Personer med tidig eller medfödd dövblindhet har också 
behov av att använda tolk, men de allra flesta av dem kan inte ta del 
av dagens tolktjänst då tolkarna inte har tillräcklig utbildning och kom-
petens för att tillgodose deras speciella behov. Enligt FSDB kommer 
denna grupp också att använda tolk i framtiden.  

När det gäller det ökade antalet barn och vuxna med CI bedömer 
FSDB att det inte minskar behovet av tolk. Livsstilsförändringar såsom 
ökad rörlighet och resande, individuella valmöjligheter, internetanvänd-
ning kommer enligt FSDB att öka behovet av tolk i fler situationer än 
tidigare.  
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I den uppdaterade behovsanalysen framför FSDB ett antal önske-
mål om den framtida tolktjänsten. FSDB vill se en kvalificerad och 
kompetent tolktjänst där tolkanvändare kan beställa tolk på samma 
plats oavsett vad för typ av tolkuppdrag det gäller. FSDB vill också 
se ett officiellt fastställande av vad som definierar dövblindtolkning. 
Vidare önskar FSDB att personer med medfödd dövblindhet kan 
beställa tolk och att det finns kompetens hos tolkar att bemöta den 
gruppen. FSDB vill även se en utveckling inom samtalsförmedlande 
tjänster så att tolkanvändare ska kunna vända sig till en och samma 
tjänst oavsett om det gäller bildtelefoni, texttelefoni eller syntolk-
ning på distans. FSDB önskar vidare att antalet utbildade tolkar ökar, 
i stället för att minska. FSDB anser att individuella tolkbehov ska räk-
nas som en rättighet, att tolkanvändare kan få tolk enligt sina önske-
mål samt att tolkanvändare ska få tolk oavsett vilken region de tillhör. 
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6 Mål och utgångspunkter  
för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten 

6.1 Mål för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

Tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
skiljer sig från annan tolktjänst och har många ansvariga aktörer 

En offentligt finansierad tolktjänst är en grundläggande förutsätt-
ning för att döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska 
kunna vara samhällsmedborgare med lika rättigheter och skyldig-
heter som andra och ha ett fungerande och självständigt liv i ett sam-
hälle med hörande människor. Tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet skiljer sig från den tolktjänst som finns 
för hörande personer med ett annat språk än svenska, i det att den är 
mer omfattande reglerad, bl.a. utifrån funktionshinderspolitiska ut-
gångspunkter och konventionsåtaganden. Tolktjänsten har till skillnad 
från tolktjänst för hörande personer även en utpekad huvudman 
genom regionen som säkerställer stöd med bokning och samordning 
av tolk vid vardagstolkning. Dessa skillnader beror till stor del på att 
dövhet, hörselskada och dövblindhet ofta innebär ett livslångt kom-
munikationshinder som inte kan överbryggas genom att lära sig ett 
nytt talat språk. Tolktjänsten för denna målgrupp har således utveck-
lats utifrån ett annat perspektiv än tolktjänst för hörande personer. 
Tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
har dock vuxit fram utan en sammanhållen struktur, logik och mål-
sättning för att möta dessa behov. Resultatet är ett svåröverblickbart 
system med olika regler där ansvar, styrning och finansiering utgår 
från olika aktörer och med olika mål.  
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Avsaknaden av ett samlat grepp över samhällets tolktjänst har 
bl.a. inneburit att tolktjänsten som system inte har kunnat förändras 
och utvecklas i takt med de samhällsförändringar som har skett. Den 
har heller inte utvecklats utifrån den mångfald av behov som finns 
hos de människor som använder den. Vidare har tolktjänsten som 
system varken personella eller finansiella förutsättningar att fullt ut 
möta varje enskild användares individuella behov.  

Målet bör vara en likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv 
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 

Utifrån de utmaningar som har identifierats av tidigare utredningar 
och som har bekräftats i utredningens samråd med olika aktörer och 
i de fördjupade behovsanalyserna har utredningen formulerat ett 
antal mål för en långsiktig utveckling av tolktjänsten. Målen tar sikte 
på att identifiera och föreslå genomförbara och tidsatta åtgärder som 
bidrar till att så långt som möjligt skapa en likvärdig, kvalitativ, lätt 
tillgänglig och effektiv tolktjänst som främjar dövas, hörselskadades 
och personer med dövblindhets jämlikhet i levnadsvillkor och fulla 
delaktighet i samhällslivet.  

Genom tolktjänsten ska döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet ha möjlighet att ge och ta emot information, påverka, 
kunna förmedla sina synpunkter och därmed kunna kommunicera 
på lika villkor som andra oavsett vilken tolkmetod som används. 
Tolktjänsten ska bygga på respekt för den enskildes självbestäm-
mande och integritet. Den enskilde ska så långt möjligt få inflytande 
över hur och till vilka situationer tjänsten tillhandahålls. För att vara 
långsiktigt hållbar och även fortsatt kunna vara kostnadsfri för den 
enskilde tolkanvändaren ska tolktjänsten vara organiserad så att den 
främjar kostnadseffektivitet. Det innebär att regleringen av tolktjänst 
behöver bli tydligare och att ansvaret i olika avseenden behöver för-
ändras eller förtydligas i fråga om olika aktörers ansvar för tolk. 
Vidare behöver tolktjänsten ta tillvara och utveckla den teknik som 
finns, t.ex. kring olika digitala lösningar. Tolktjänsten behöver även 
utföras och utvecklas mer i samverkan, dels mellan regioner för att 
uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig tolktjänst, dels mellan 
regioner och andra aktörer som bekostar tolktjänst. På så sätt kan tolk-
tjänsten vara ett ändamålsenligt och effektivt verktyg för att i enlig-
het med det nationella funktionshinderspolitiska målet säkerställa jäm-
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likhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. 

En övergripande målsättning för tolktjänsten bör enligt utred-
ningen vara att de offentliga medel som finns i systemet så långt som 
möjligt ska erbjuda tolkanvändare – såväl kvinnor som män – i alla 
åldrar och livssituationer tolk på jämlika villkor med så hög kvalitet 
och tillgänglighet som möjligt. Detta förutsätter dock att det finns 
möjlighet att göra prioriteringar i enskilda fall. Att det finns möjlig-
het att göra prioriteringar handlar dels om etiska överväganden om 
att låta sådant som handlar om liv och hälsa alltid gå först, dels om 
att använda de tolkresurser som finns tillgängliga på ett ändamåls-
enligt och effektivt sätt.  

Utredningen presenterar i de följande kapitlen (kapitel 7–14) de 
åtgärder som utredningen menar krävs för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten. Åtgärderna bildar tillsammans den handlingsplan som 
redovisas i inledningen av betänkandet. I de följande avsnitten i detta 
kapitel redogör utredningen för sina utgångspunkter för utrednings-
arbetet samt för några grundläggande ställningstaganden kring tidi-
gare lagda förslag. 

6.2 Utgångspunkter för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten 

Enligt direktiven är utredningens utgångspunkter för en handlings-
plan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten dövas, hörselskadades 
och personer med dövblindhets språkliga och medborgerliga rättig-
heter, det nationella målet för funktionshinderspolitiken och ansvars- 
och finansieringsprincipen. Dessa utgångspunkter redogörs närmare 
för nedan.  

En långsiktig utveckling av tolktjänsten innebär att den behöver 
stabila utvecklingsmöjligheter. Detta innefattar frågor om organi-
sering och finansiering av tolktjänsten, reglering av ansvaret för tolk-
tjänst samt kompetensförsörjning av tolkar. Organiseringen av tolk-
tjänsten behöver ta hänsyn till de behov som döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet har av en lätt tillgänglig och kvalitativ tjänst. 
Regleringen behöver vara så tydlig och förutsägbar som möjligt givet 
att tolktjänsten spänner över alla samhällsområden och i grunden 
kommer ur ett splittrat ansvar enligt ansvars- och finansieringsprin-
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cipen. Vidare behöver finansieringen av tolktjänsten vara stabil och 
förutsägbar. För att över huvud taget kunna erbjuda en lätt tillgäng-
lig och kvalitativ tolktjänst behöver även kompetensförsörjningen av 
tolkar utvecklas och säkerställas.  

För att tolktjänsten ska kunna utvecklas långsiktigt krävs också 
ökad kunskap om åtgärder för att generellt förbättra tillgängligheten 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Med för-
bättrade och mer effektiva åtgärder för ökad tillgänglighet minskar 
behoven av tolktjänst i vissa fall. På så vis kan t.ex. en förbättrad ljud-
miljö, ett ökat utbud av teckenspråkig eller textad information eller 
tillgång till hörselslingor i vissa situationer och för vissa personer 
vara ett alternativ till tolkstöd. 

Utifrån detta har utredningen fokuserat särskilt på att identifiera 
åtgärder som bidrar till att minska det splittrade ansvaret mellan olika 
aktörer och som bidrar till kostnadseffektivitet och tillvaratagande 
av tekniska lösningar i en digital tid och som sammantaget bidrar till 
en samhällsservice med goda förutsättningar att utvecklas över tid. 
Vidare har utredningen fokuserat på de särskilda behov som finns 
hos personer med dövblindhet, barn och unga samt omotiverade skill-
nader mellan kvinnor och män. 

6.2.1 Språkliga och medborgerliga rättigheter  
och rätten till delaktighet 

Tolktjänsten som samhällsservice för döva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet handlar både om språkliga och medborgerliga 
rättigheter.  

Språket är av grundläggande betydelse för den enskildes möjlig-
heter till social gemenskap och är en förutsättning för utbildning och 
kunskapsinhämtning samt delaktighet i samhällslivet och i demo-
kratin.1 Genom de nationella språkpolitiska målen jämställs svenskt 
teckenspråk med modersmål och med övriga språk som används i 
Sverige.2 Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna ett särskilt 
ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket (9 §). 
Vidare ansvarar det allmänna för att den som är döv eller hörsel-
skadad eller som av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möj-
lighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket 

 
1 Prop. 2008/09:153, s. 7. 
2 Prop. 2008/09:153, s. 24. 
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(14 och 15 §§). Teckenspråket är döva personers första språk och har 
utöver betydelsen för identitet och kulturell tillhörighet också bety-
delse för kommunikation med omvärlden.  

Ur ett funktionshinderspolitiskt perspektiv är tolktjänsten en 
förutsättning för delaktighet och inflytande i samhället och för att 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska kunna åt-
njuta sina medborgerliga fri- och rättigheter. I FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning erkänns särskilt 
de specifika rättigheter som teckenspråkiga personer har att kunna 
utöva och använda teckenspråk i bl.a. offentliga sammanhang, i ut-
bildning och i kulturliv.  

Demokratipolitikens mål är en levande demokrati som är uthållig, 
kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är 
jämlika.3 Tolktjänsten är en samhällsservice som möjliggör för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet att delta i de demo-
kratiska beslutsprocesserna och att vara demokratiskt delaktiga.  

Tolktjänsten är utifrån dessa grundläggande rättigheter många 
gånger en förutsättning för tillgång till samhällsinformation, service, 
tjänster och kommunikation på lika villkor. 

6.2.2 Det nationella målet för funktionshinderspolitiken  

Med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning som utgångspunkt syftar det nationella funktionshinders-
politiska målet till att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full del-
aktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 
mångfald som grund. Målet ska särskilt bidra till ökad jämställdhet 
och till att barnrättsperspektivet beaktas.4  

Arbetet med att genomföra det funktionshinderspolitiska målet 
har fyra inriktningar – universell utformning, undanröja brister i till-
gänglighet, individuella stöd och lösningar för individens självstän-
dighet och att förebygga och motverka diskriminering.  

Tolktjänsten som samhällsservice till döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet är enligt utredningens mening att betrakta 
som i första hand ett individuellt stöd och en individuell lösning. 
Detta då det i många situationer endast är en tolk som kan över-

 
3 Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:74. 
4 Prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2017/18:86. 
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brygga de kommunikativa hinder som en hörselnedsättning innebär 
i en värld av hörande personer. Detta är emellertid inte detsamma 
som när en tolk tolkar för en publik i samband med en konferens 
eller liknande publikt arrangemang. Då handlar det om att tillgäng-
liggöra en verksamhet för ett flertal personer och tolken är då att se 
som ett verktyg för tillgänglighet. 

Universell utformning innebär att redan från början utgå från 
människors mångfald när tjänster, verksamheter och service utfor-
mas för att säkerställa att så många som möjligt kan ta del av och 
använda det gemensamma samhällsutbudet. Inriktningen om univer-
sell utformning är därför enligt utredningen grundläggande för att 
stödja en långsiktig utveckling av tolktjänsten.  

Att undanröja brister i tillgänglighet handlar om att identifiera 
och ta bort de hinder som kan finnas för personer med funktions-
nedsättning att på jämlika villkor ta del av samhällsutbudet. Många 
av de hinder och den diskriminering som döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet upplever i sin vardag är åtgärdbara genom 
ökad kunskap, medvetenhet och innovation i offentliga verksam-
heter, på arbetsplatser, i fritids- och kulturverksamheter m.m.  

Ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv på tolktjänsten 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv.5 Arbetet med att genom-
föra det funktionshinderspolitiska målet ska bidra till ökad jämställd-
het. Att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan flickor och kvinnor 
samt pojkar och män med funktionsnedsättning är enligt regeringen 
prioriterat.6 En jämlik tillgång till tolktjänst är grundläggande för 
kvinnors och mäns lika möjligheter till kommunikation och delaktig-
het i samhällslivet.  

Jämställdhet utgör genomgående ett perspektiv i utredningens 
analyser och samråd. Utredningen kan dock konstatera att avsakna-
den av nationell samlad statistik avseende tolktjänst och tolkstöd 
från olika aktörer gör att det är svårt att uttala sig kring skillnader 
relaterade till kön. Det är dock rimligt att anta att skillnaden när det 
gäller tolktjänster mellan kvinnor och män som är döva, hörselskadade 

 
5 Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115. 
6 Prop. 2016/17:188, s. 25. 
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eller har dövblindhet följer samma mönster som gäller för kvinnor 
och män i allmänhet. Tidigare undersökningar visar också att när 
funktionsnedsättning adderar till befintlig ojämställdhet fördjupas 
och vidgas jämställdhetsproblem väsentligt.7 

En del i det nationella funktionshinderspolitiska målet är att barn-
rättsperspektivet ska beaktas. Sverige ratificerade FN:s konvention 
om barnets rättigheter, barnkonventionen, 1990 och konventionen 
gäller som lag i Sverige sedan januari 2020. Att säkerställa barns och 
ungas tillgång till tolktjänst på lika villkor är en viktig utgångspunkt 
för en långsiktig utveckling av tolktjänsten. Tolktjänsten möjlig-
gör många gånger barns och ungas delaktighet i sammanhang som bl.a. 
bidrar till deras utveckling och självständighet, såsom fritids- och 
kulturaktiviteter. Det är grundläggande att tolktjänsten har ett barn-
rättsperspektiv i frågor som rör hur tolkningen utförs och tillhanda-
hålls samt vilken kompetens tolken har. Att låta barn och unga själva 
komma till tals i frågor som rör tolktjänsten är därför en viktig del 
av utvecklingen av densamma. 

Agenda 2030  

Agenda 2030 beslutades av FN:s generalförsamling i september 2015. 
Agenda 2030 är en universell agenda för hur världens länder ska 
arbeta för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns 
17 globala mål som innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet – 
social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och 
en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen.  

Enligt utredningen har samhällsservicen tolktjänst en tydlig kopp-
ling till agendan och bidrar till att mål 4, 8 och 10 uppfylls. Mål 4 
handlar om en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 
och att främja livslångt lärande för alla. Mål 8 handlar om anständiga 
arbetsvillkor och att uppnå full produktiv sysselsättning med anstän-
diga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning. Mål 10 handlar om minskad 
ojämlikhet genom att möjliggöra och verka för att alla människor 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, re-
ligion eller ekonomiskt eller annan ställning blir inkluderade i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet. 

 
7 Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet (2019). 
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6.2.3 Ansvars- och finansieringsprincipen 

Alla sektorer i samhället måste så långt som möjligt utgå från den 
mångfald av behov som finns hos dem som berörs eller använder sig 
av deras verksamhet och tjänster. På så sätt blir samhället mer jämlikt 
och hållbart. För att säkerställa att detta sker formulerades i mitten 
av 1970-talet den s.k. ansvars- och finansieringsprincipen. Ansvars- 
och finansieringsprincipen innebär att varje samhällsaktör som en 
del av sitt uppdrag behöver säkerställa att deras verksamhet även är 
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Ansvars- och 
finansieringsprincipen är inte lagfäst, utan har kommit till uttryck i 
funktionshinderspolitiska betänkanden och propositioner.8 Principen 
har en tvärsektoriell utgångspunkt och kan omfatta alltifrån åtgärder 
för fysisk tillgänglighet, information anpassad till olika gruppers 
behov, teknisk utrustning som möjliggör delaktighet samt textning 
och teckenspråk för kommunikation.  

Enligt utredningen och i enlighet med den bedömning som gjordes 
av 1989 års handikapputredning gäller principen även åtgärder som 
rör tolkservice.9 Tolkservice är en tjänst som typiskt sett kan till-
gängliggöra verksamheter för personer som är döva, hörselskadade 
eller har dövblindhet. Det har emellertid ansetts vara orimligt att döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet i varje kontakt med en 
verksamhetsanordnare ska behöva argumentera för att få en individ-
anpassad tolktjänst. Det finns även situationer där det inte finns någon 
verksamhetsanordnare, t.ex. i privata sammanhang. Ansvars- och finan-
sieringsprincipen har därför av olika skäl inte kunnat tillämpas fullt ut, 
utan det allmänna har i vissa fall sett behov av att göra avsteg från den.  

Det system som samhället successivt har byggt upp kring tolk-
tjänst och tolkstöd för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet genom bland Arbetsförmedlingens insatser om t.ex. bidrag 
till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning, 
hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelser om tolktjänst för 
vardagstolkning, bidrag för tolkstöd i universitets- och högskole-
utbildning och rikstolktjänst för förtroendevalda i vissa organisationer 
innebär kompletterande lösningar till ansvars- och finansieringsprin-
cipen i syfte att skapa en mer lättillgänglig och trygg service för mål-
gruppen. Därutöver har principen kommit till uttryck i förvaltnings-

 
8 Se bl.a. SOU 1991:97, prop. 1999/2000:79 och prop. 2016/17:188. 
9 SOU 1991:97, s. 16. 
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lagen (2017:900) när det gäller myndigheters skyldighet att använda 
tolk vid ärendehantering och i förordningen (2001:526) om statliga 
myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken 
som bl.a. innebär att statliga myndigheter särskilt ska verka för att 
deras verksamhet och information är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. 

Trots att det finns svårigheter med att tillämpa ansvars- och finan-
sieringsprincipen på en individanpassad tjänst som tolkning för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet är principen enligt ut-
redningen grundläggande för en långsiktig och hållbar utveckling av 
tolktjänsten och de begränsade resurser som finns. Såvitt utredningen 
kan erfara tar aktörer i viss omfattning ansvar för att bekosta tolk 
utifrån ansvars- och finansieringsprincipen, särskilt offentliga sådana. 
Det ska dock understrykas att det är oklart i vilken omfattning aktö-
rer tar ansvar för tolktjänst utifrån ansvars- och finansieringsprincipen 
eftersom statistik och uppföljning på området saknas. Utredningen har 
bara i begränsad omfattning tagit in uppgifter från ett antal statliga 
myndigheter.10 

Intresseorganisationerna har till utredningen lyft svårigheterna med 
att tillämpa ansvar- och finansieringsprincipen i fråga om tolkning 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, i synnerhet 
inom ideell verksamhet. De har också pekat på att ansvars- och finan-
sieringsprincipen är betungande för många enskilda arbetsgivare. 
Ansvars- och finansieringsprincipen fungerar heller inte inom viss 
kommunal vuxenutbildning och i privata utbildningar, då det enligt 
intresseorganisationerna många gånger är betungande för utbildnings-
anordnaren att bekosta tolk för den enskilde tolkanvändaren.  

Utredningen är medveten om de svårigheter som kan finnas med 
att tillämpa ansvars- och finansieringsprincipen inom alla sektorer 
men konstaterar samtidigt att principen gäller och att det sätt på 
vilket den kan åsidosättas är genom att föreslå kompletterande lös-
ningar. I sammanhanget vill utredningen understryka den flexibilitet 

 
10 Utredningen ställde i april 2021 ett antal frågor om tolk till döva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet till ett urval förvaltningsmyndigheter. Dessa var Arbetsförmedlingen, 
Domstolsverket, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Migrationsverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Skatteverket, Trafikverket 
och Åklagarmyndigheten. Samtliga myndigheter utom en besvarade enkäten. Av svaren fram-
går att fem myndigheter bekostar tolk i samtliga situationer när enskilda kontaktar myn-
digheten. Två myndigheter uppger att de inte har fysiska besök inom den egna myndigheten, 
två myndigheter uppger att de bekostar tolk vid särskilda situationer och en myndighet uppger 
att de inte har några underlag men bedömer att frågor om tolkstöd inte har blivit aktuell vid 
myndigheten. 
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i tillämpningen som tolktjänst för vardagstolkning är avsedd att ha, 
där t.ex. situationer kopplade till föreningslivet och därmed ideell 
sektor innefattas.  

Att införa kompletterande lösningar som gäller i alla samhälls-
sektorer och i alla situationer är dock enligt utredningen varken eko-
nomiskt försvarbart eller gynnsamt för det totala tolkstödet till mål-
gruppen, då det riskerar att innebära en urholkning av utbudet av 
tjänsten. I de fall där tolktjänstbehov uppstår som av något skäl inte 
bedöms kunna tillgodoses med vare sig befintliga kompletterande lös-
ningar som t.ex. vardagstolkning eller med stöd av ansvars- och 
finansieringsprincipen har det allmänna i stället alltjämt ett ansvar för 
att ta ställning till om ytterligare kompletterande lösningar ska in-
föras. Skälen för att införa sådana kompletterande lösningar kan vara 
att det rör ett viktigt område för målgruppen där den aktuella verk-
samheten inte bedöms ha förutsättningar att bära kostnaderna.  

Förhållandevis omfattande kompletterande lösningar har som 
nämnts ovan införts för tolktjänst i olika sammanhang och utifrån 
olika perspektiv. Det allmänna har bl.a. bedömt att det är rimligt att 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet har en instans att 
vända sig till för grundläggande tolktjänster i vardagen, vilket också 
framgår av förarbetena till nuvarande bestämmelse om vardagstolkning 
i hälso- och sjukvårdslagen.11 Utredningen anser att den målsätt-
ningen ska upprätthållas och vidareutvecklas i enlighet med det som 
anfördes i 1989 års handikapputredning om att tolkcentralerna – för 
att underlätta för enskilda – även skulle kunna förmedla tolkar för 
andra situationer än vardagstolkning.12 Det är vidare utredningens be-
dömning att det finns starka skäl för att föreslå ytterligare komplet-
terande lösningar till ansvars- och finansieringsprincipen genom ett 
utökat ansvar för regionerna avseende samordning av övrig tolktjänst 
och ett förstärkt tolkstöd i arbetslivet för Arbetsförmedlingen, vilket 
utvecklas närmare i kapitel 7 och 8.  

 
11 Prop. 1992/93:159. 
12 SOU 1991:97, s. 83. 
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6.3 Några grundläggande ställningstaganden 
kring tidigare lämnade förslag 

Inom ramen för utredningens uppdrag att göra en fördjupad analys 
av förslagen i betänkandet En samlad tolktjänst13 och departements-
promemorian Tolktjänst för vardagstolkning14 ska utredningen enligt 
direktiven beakta förslag som rör regelstyrning och finansiering samt 
ansvarsfördelning mellan olika aktörer på området, målgruppen för 
tolktjänsten, tillhandahållande av tolktjänst inom områdena arbets-
liv, utbildning, vård och omsorg samt fritid samt stödordningar inom 
bl.a. dessa områden, samordning av bokning av tolktjänst, tolktjänst 
genom tolk på plats eller genom distanstolkning samt utveckling och 
användning av tekniska hjälpmedel för ökad tillgång till tolkning. Ut-
redningens bedömning är att en fördjupad analys i dessa frågor för-
utsätter ett antal grundläggande ställningstaganden och vägval i fråga 
om främst huvudmannaskapet för tolktjänsten samt regleringen av 
densamma – särskilt frågan om tolktjänsten ska regleras som en 
rättighet för den enskilde eller som en skyldighet för det allmänna. 
Dessa frågor är centrala för utredningens fortsatta och fördjupade 
analys kring förslag på åtgärder för en långsiktig utveckling av tolk-
tjänsten då huvudmannaskap och reglering, och kopplat till detta även 
finansiering, utgör grunden och ramverket för av vem, när, på vilket 
sätt och till vem tolktjänsten ska tillhandahållas och utvecklas. I detta 
avsnitt redogör därför utredningen för sina ställningstaganden i fråga 
om huvudmannaskap och om reglering av tolktjänsten ska vara i form 
av en rättighets- eller skyldighetslag.  

6.3.1 Ett samlat eller delat huvudmannaskap 

En grundläggande fråga för utredningen är om förändringar i tolk-
tjänstens organisation och ansvarsfördelning kan åstadkomma ett mer 
kvalitativt, ändamålsenligt och resurseffektivt system som har bättre 
förutsättningar att tillgodose de grundläggande tolkbehov som finns. 
Frågan tar sin utgångspunkt i att tolktjänsten är ett system där an-
svaret för att anlita och finansiera tolk i samhället vilar på många olika 
myndigheter och huvudmän och styrs av många olika regelverk. Det 
bidrar till en otydlighet för såväl myndigheter och huvudmän som 

 
13 SOU 2011:83. 
14 Ds 2016:7. 



Mål och utgångspunkter för en långsiktig utveckling av tolktjänsten SOU 2022:11 

176 

för tolkanvändare. Ansvaret är i dag delat mellan regionerna och 
andra aktörer – både offentliga och privata – vilket får till följd att 
det för den enskilde tolkanvändaren ibland är både oförutsägbart och 
otydligt vem som ska tillhandahålla och bekosta tolk i olika situatio-
ner. Denna fråga är inte ny utan den har uppmärksammats även av 
tidigare utredningar.  

Den lösning som Tolktjänstutredningen från 2011 föreslog för 
att tydliggöra ansvaret och göra systemet mer ändamålsenligt och 
enkelt för den enskilde var att samla ansvaret för regionernas var-
dagstolkning samt arbetslivstolkningen hos en aktör i form av en ny 
statlig tolktjänstmyndighet under ett gemensamt regelverk och med 
gemensam finansiering.15 Enligt direktiven till denna utredning ingår 
emellertid inte att analysera förslag som avser inrättande av en ny 
statlig tolktjänstmyndighet. Utredningen har tolkat det så att den be-
gränsningen omfattar förslag som innebär att en ny statlig myndig-
het bildas med ett samlat ansvar för att tillhandahålla tolktjänster i olika 
situationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, 
dvs. ett sådant förslag som lämnades av Tolktjänstutredningen. 

Inom ramen för utredningens uppdrag skulle frågan om att samla 
ansvaret för det som i dag är vardagstolkning hos en statlig aktör så-
ledes innebära att överväga om ett sådant ansvar kan samlas hos en 
befintlig statlig myndighet. Fördelarna med ett samlat statligt huvud-
mannaskap är att styrningen av verksamheten förenklas och blir mer 
enhetlig, att likvärdigheten i verksamheten kan bli större och att en 
sådan verksamhet är enklare att följa upp och utvärdera. Ur den 
enskilde tolkanvändarens perspektiv skulle fördelen med ett samlat 
statligt huvudmannaskap vara att det blir enkelt och förutsägbart att 
endast ha en aktör att vända sig till för tolkstöd. 

Utredningen ser dock även flera nackdelar med att samla huvud-
mannaskapet hos en befintlig statlig myndighet. En sådan lösning 
skulle bl.a. innebära en stor och sannolikt mycket dyr uppbyggnad 
av en ny verksamhet inom en befintlig myndighet. Mycket talar för 
att det också skulle behöva skapas en regional myndighetsstruktur i 
olika delar av landet utifrån olika geografiska förutsättningar och an-
talet tolkanvändare. Det finns därmed en stor risk att man skulle få 
ut mindre tolktjänst för investerade medel, i vart fall inledningsvis, 
då resurser för tolktjänst skulle behöva tas i anspråk för en sådan upp-
byggnad.  

 
15 SOU 2011:83. 
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Enligt Tolktjänstutredningen från 2011 var det starkast vägande 
skälet för ett statligt huvudmannaskap att tolktjänst bör ses som en 
språk- och tillgänglighetsfråga och inte en hälso- och sjukvårdsfråga 
och att staten har bäst förutsättningar att tillgodose och utveckla det 
behovet.16 Denna utredning menar dock att den omständigheten att 
tolktjänsten bör ses som en språk- och tillgänglighetsfråga inte i sig 
är avgörande för frågan om vilken aktör som har bäst förutsättningar 
att utveckla och tillgodose behoven. Snarare har tolktjänstens utveck-
lingsmöjligheter att göra med hur verksamheten regleras kopplat till 
krav på verksamheten och den aktuella huvudmannens faktiska förut-
sättningar att bedriva en kvalitativ och ändamålsenlig verksamhet. 
Att tolktjänsten inte längre ska ses som en hälso- och sjukvårdsfråga 
är därmed inte avgörande för frågans hemvist. Det kan i samman-
hanget noteras att regionen även har andra ansvarsområden än hälso- 
och sjukvård, såsom kollektivtrafik och rådgivning och annat person-
ligt stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS).  

När det gäller likvärdighet i verksamheten kan det som utred-
ningen nämnt ovan vara så att staten som huvudman visserligen har 
bättre förutsättningar för enhetlighet, av det enkla skälet att det rör 
sig om en och samma huvudman där enhetliga riktlinjer kan utfor-
mas. De flesta verksamheter som avser personlig service till enskilda 
personer såsom hälso- och sjukvård, hjälpmedel, bistånd och färd-
tjänst, hanteras emellertid på regional eller kommunal nivå. 

Utredningen konstaterar vidare, i likhet med Tolktjänstutredningen, 
att det inte finns någon uppenbar befintlig myndighet som bedöms 
ha goda förutsättningar att inrymma tolktjänstens verksamhet. Tolk-
tjänstutredningen analyserade och övervägde myndigheter som Social-
styrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten och dåvarande Handisam.17 Ingen av dessa myndig-
heter bedömdes emellertid som lämplig för tolktjänstens samlade 
verksamhet, vilket är slutsatser som denna utredning delar.  

År 2016 fick Handisam delvis nya uppgifter och en ny instruk-
tion och bytte samtidigt namn till Myndigheten för delaktighet 
(MFD). Utöver de överväganden som Tolktjänstutredningen gjorde 
om lämplig myndighet har därför denna utredning även övervägt om 

 
16 SOU 2011:83, s. 185. 
17 SOU 2011:83, s. 186 f. 
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MFD skulle kunna vara en lämplig huvudman för grundläggande tolk-
tjänster för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.  

MFD är i likhet med tidigare Handisam en relativt liten sektors-
övergripande kunskapsmyndighet med det huvudsakliga uppdraget 
att ta fram kunskap och stöd för att stödja andra statliga myndig-
heter, kommuner och regioner i tillgänglighetsarbetet samt att följa 
upp genomförandet av funktionshinderspolitiken. Att vara huvudman 
för all samlad tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet bedöms enligt utredningen vara en alltför operativ och 
regionalt utspridd verksamhet för att passa in i MFD:s struktur och 
grundläggande uppdrag. Ett sådant ansvar skulle dessutom dominera 
myndighetens samlade verksamhet och därmed riskera att ta resurser 
och fokus från grunduppdraget att erbjuda kunskap och stöd till offent-
liga aktörer om genomförandet av funktionshinderspolitiken inom 
samhällets alla områden som rör personer med funktionsnedsättning. 
Varken MFD:s nuvarande verksamhet eller tolktjänstverksamheten 
bedöms vara betjänta av en sådan utveckling.  

Alldeles oavsett de skäl som har framförts ovan mot en statlig 
huvudman för den samlade tolktjänsten är utredningens sammantagna 
bedömning att det inte finns någon lämplig statlig myndighet inom 
vilken en samlad tolktjänstverksamhet kan byggas upp och utvecklas 
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 

Frågan om ett samlat huvudmannaskap för tolktjänsten måste 
också ses i ljuset av de problem och svårigheter som tolkanvändare 
upplever. Den samlade bild som utredningen har fått genom samråd 
med bl.a. intresseorganisationer, tolkföreträdare och företrädare för 
tolkcentraler och från de fördjupade behovsanalyserna är att det en-
skilt största problem som man som tolkanvändare upplever när det 
gäller ansvarsfördelning är svårigheten att få tolk i olika situationer i 
arbetslivet och vid vissa myndighetskontakter. De övriga hinder och 
problem man som enskild tolkanvändare möter handlar om tolkens 
kompetens, bemötande vid tolkbeställning och tolksituation och inte 
minst möjligheten att själv få välja när och till vad man behöver tolk. 
Av nationell patientenkät avseende tolk- och taltjänst 2021 som om-
fattar åtta regioners18 tolktjänstverksamhet framkommer att de flesta 
tolkanvändare som har svarat på enkäten är förhållandevis nöjda med 
regionernas tolktjänstverksamhet. I enkäten har frågor ställts som 

 
18 Halland, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro samt Västra 
Götaland. 
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bl.a. rör helhetsintryck av tolktjänstverksamheten, information och 
kunskap, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering och 
tillgänglighet.19 När det gäller frågor kopplade till respekt och be-
mötande var andelen positiva svar 90,5 procent. När det gäller den 
fråga som avsåg tillgänglighet var andelen positiva svar 86,5 procent. 
I fritextsvaren finns dock en hel del kommentarer om att det är krång-
ligt att boka och att bokningssystemet inte är så användarvänligt.20 
Vidare har 82,1 procent instämt i påståendet att tolkcentralen har 
tagit hänsyn till tolkanvändarens behov angående hur tolkuppdraget 
skulle utföras. Utredningen har inga uppgifter om hur svaren för-
delar sig utifrån ålder och kön. 

Regionerna har i dag en struktur och ett system för att hantera 
i första hand vardagstolkning genom de 21 tolkcentraler som finns 
runt om i landet. Det finns ingen konkret omständighet som tyder 
på att regionerna inte är ändamålsenliga huvudmän för det uppdra-
get. Tvärtom visar den nationella patientenkäten som redogjorts för 
ovan att de flesta är nöjda med verksamheten. Inte heller den tidigare 
tolktjänstutredningens kartläggning ger anledning till en annan slut-
sats.21 Tolktjänstutredningens förslag om ett samlat statligt huvud-
mannaskap föranleddes snarare av ett behov att förenkla för tolkanvän-
daren genom ett mer enhetligt och förenklat system och regelverk 
kring vardags- och arbetslivstolkning samt ett behov av att tydlig-
göra språk- och tillgänglighetsperspektivet, än av att det fanns kon-
staterade brister i den regionala tolktjänstverksamheten och dess ända-
målsenlighet.  

Behoven av tolktjänst kan vara mycket individuella både beträf-
fande vilken tolkmetod som krävs och när och i vilken omfattning 
man önskar få tolkstöd. Det handlar om vilken funktionsnedsätt-
ning man har, var man bor, arbetar eller studerar, vilka aktiviteter 
man har på fritiden, hälsotillstånd och livssituation i övrigt. I utred-
ningens fördjupade behovsanalyser är det tydligt att samspelet mel-
lan tolk och tolkanvändare och kvaliteten på tolkningen är minst lika 
viktig för den enskilde tolkanvändaren som själva tillgången till tolk. 
Det är därför mycket betydelsefullt att den som förmedlar och sam-
ordnar en tolkbeställning så långt möjligt har kunskap om tolk-
användaren och dennes förutsättningar för att kunna möjliggöra en 

 
19 Enkäten har gått ut till 1 704 tolkanvändare och besvarats av 609.  
20 Sveriges Kommuner och Regioner, uppgifter lämnade i e-post till utredningen 2021-08-11.  
21 SOU 2011:83. 
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ändamålsenlig matchning mellan tolk och tolkanvändare. Av betydelse 
i sammanhanget är även att Sverige är ett till ytan stort land med 
mycket olika och varierande förutsättningar avseende befolkningens 
sammansättning, avstånd, kommunikationer och tillgång till samhälls-
service m.m. Den tolkning som i dag utförs av regionernas 21 tolk-
centraler handlar ytterst om att utifrån lokala förutsättningar och 
behov tillgodose tolkbehov i olika situationer i människors vardag-
liga liv. Av utredningens enkät till tolkcentralerna framgår att tio 
tolkcentraler har mellan 70 och 200 aktiva tolkanvändare, fyra tolk-
centraler har mellan 200 och drygt 300 aktiva tolkanvändare och fyra 
tolkcentraler har mellan drygt 1 000 och 2 000 aktiva tolkanvändare.22 
Det innebär att de flesta tolkcentraler har god kännedom om de en-
skilda tolkanvändarnas behov och önskemål samtidigt som hänsyn 
kan tas till de lokala förutsättningar som råder inom regionen.  

Att kunna tillgodose tolkbehov utifrån lokala förutsättningar och 
behov samt med god kännedom om enskilda tolkanvändare innebär 
att det också kan finnas anledning att överväga kommunerna som en 
lämplig huvudman för tolktjänstverksamheten. Kommunerna har 
i dag ett omfattande och långtgående ansvar för många olika situa-
tioner och verksamheter som rör människors liv. Förutom att kom-
munerna är många till antalet bedömer emellertid utredningen att 
kommunerna även generellt är alltför små både geografiskt och befolk-
ningsmässigt för att kunna utveckla och tillhandahålla tolktjänst på 
ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt till ett för hela landet 
begränsat antal tolkanvändare. Ett sådant organisatoriskt ansvar skulle 
således bli än mer splittrat än dagens system med 21 regioner. Utred-
ningen instämmer härvid med 1989 års handikapputredning som be-
dömde att regionerna har både ett tillräckligt stort geografiskt och 
befolkningsmässigt underlag för att kunna utveckla och tillhanda-
hålla tolktjänst.23  

För en långsiktig och stabil utveckling av tolktjänsten menar ut-
redningen att det är viktigt att både ta till vara och utveckla de struk-
turer och system som fungerar i dag och överväga förändringar där 
det finns stora hinder och problem. Utredningens samlade slutsats 
är därför att det finns flera fördelar med att behålla och utveckla 
dagens system med regionala tolkcentraler. Inte minst är detta vik-

 
22 18 av 21 tolkcentraler har svarat på utredningens fråga om det totala antalet tolkanvändare 
i regionen. 
23 SOU 1991:97, s. 84. 
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tigt för att kunna upprätthålla den möjlighet till individualisering 
och personkännedom samt geografiska närhet och lokala kännedom 
som tolktjänsten behöver för att kunna matcha den enskildes tolk-
behov med en tolk som har rätt kompetens och som är tillgänglig. 
Dessutom finns det pågående utvecklingsarbete i regionerna som är 
viktig att ta tillvara och utveckla och som på sikt kan ge samord-
ningsvinster och effektiva och ändamålsenliga lösningar i fråga om 
exempelvis bokning av tolk (se under avsnitt 6.3.2) och distanstolk-
ning. Utredningen utvecklar i kapitel 7 hur regionernas ansvar för 
tolktjänst kan vidareutvecklas och förtydligas samt i avsnitt 10.4 vilka 
möjligheter som en utveckling av gemensamma digitala lösningar kan 
innebära för regionerna. 

De ställningstaganden som utredningen redovisar i följande av-
snitt samt i kommande kapitel 7–14 bygger på utredningens grund-
läggande ställningstagande om att huvudmannaskapet för tolktjänsten 
ska vara fortsatt delat mellan regionerna och andra aktörer.  

6.3.2 Samordnad bokning och en ingång hänger nära 
samman med frågan om huvudmannaskap 

En del av utredningens uppdrag är att överväga frågan om samordnad 
bokning av tolktjänst som en del i att förenkla för tolkanvändare. 
Utredningens slutsats om att ansvaret för samhällets tolktjänst även 
fortsatt bör vara ett delat ansvar mellan regionerna och andra aktörer 
innebär att förutsättningarna för en samordnad bokning av tolktjänst 
kan vara svår att åstadkomma. Den svenska förvaltningsstrukturen 
innebär ett uppdelat ansvar mellan stat, region och kommun och 
många förvaltningsmyndigheter med många olika kontaktvägar för 
samtliga invånare i Sverige. Det är således inget unikt för tolkanvän-
dare att ha många olika myndighetskontakter, även om det bör fram-
hållas att särskilt för personer med dövblindhet är det ofta en stor 
utmaning att orientera sig i kontakten med olika samhällsaktörer.  

Utredningen noterar samtidigt att det pågår ett utvecklingsarbete i 
regionerna om samordnad bokning av tolk och en ingång. I departe-
mentspromemorian från 2016 gjordes bedömningen att regionerna 
har bäst förutsättningar att samordna sig i en gemensam it-baserad 
ingång för bokning och administration av tolktjänst, och att regio-
nerna själva äger de verktyg som krävs för att utveckla en sådan in-



Mål och utgångspunkter för en långsiktig utveckling av tolktjänsten SOU 2022:11 

182 

gång.24 Statens roll borde vara att stödja regionerna i förarbete och 
utveckling av en sådan funktion. En förstudie om förutsättningarna 
för att i vissa delar skapa en nationellt samordnad tolktjänst genom-
fördes under 2016 av fyra regioner med statliga medel.25 Förstudien 
utmynnade i ett antal rekommendationer för samarbete kring en ge-
mensam it-plattform m.m.26 Sedan 2015 pågår ett utvecklingsarbete 
mellan ett stort antal regioner kring ett gemensamt bokningssystem 
som har förutsättningar att på sikt fungera som ”en väg in” och under-
lätta bokning av tolk för såväl tolkanvändare som andra beställare av 
tolkuppdrag, exempelvis vårdgivare och arbetsgivare.27 En del av de 
slutsatser som gjordes i förstudien utgör underlag för fortsatt ut-
vecklingsarbete inom ramen för detta projekt. Frågor om ett natio-
nellt register kring tolkars spetskompetens och en gemensam teknik-
utveckling finns med som delar i utvecklingsarbetet. För att kunna 
fungera som en ingång för bokning för alla tolkanvändare förutsätter 
emellertid detta system att samtliga regioner ansluter sig till sam-
arbetet, vilket inte är fallet i dag.  

När det gäller frågan om en samordnad bokning och en ingång är 
utredningens sammantagna bedömning att en renodling och ett tyd-
liggörande av regionernas ansvar för tolktjänst för vardagstolkning, 
tillsammans med ett samlat statligt ansvar för bidrag till tolk i arbets-
livet, bidrar till att förenkla beställnings- och betalningsvägarna för 
tolkbokningar (se kapitel 7 och 8). Utredningen menar också att för-
slaget om att respektive region ska utgöra navet för all tolktjänst för 
de tolkanvändare som bor i regionen genom att de får i uppdrag att 
hjälpa tolkanvändare att tillgodose sina behov av tolktjänst även när 
det inte är vardagstolkning, bidrar till en förenkling för tolkanvänd-
aren vid bokning av tolktjänst. Utredningen utvecklar detta närmare 
i avsnitt 7.5. 

 
24 Ds 2016:7, s. 56 f. 
25 Regeringens beslut II:2, 2016-02-11, dnr 2015/08151/FST. 
26 Västra Götalandsregionen m.fl. (2017). 
27 Utvecklingsprojektet Boka tolk samordnas av tolkcentralen i region Örebro. Boka tolk är ett 
logistiksystem som samfinansieras och används som administrativt stöd av 17 regioner (gäller 
år 2021). Boka tolk erbjuder praktiska förutsättningar för att regionerna ska kunna samordna 
tolktjänsten i en gemensam, it-baserad ingång för beställning och administration samt för nyckel-
talssamverkan. Uppgifter i promemoria från tolkcentralen i Örebro som inkom via e-post till 
utredningen 2021-03-26.  
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6.3.3 Rättighetslag eller skyldighetslag 

En grundläggande fråga som har lyfts av framför allt intresseorgani-
sationerna i olika sammanhang är om regleringen av samhällets tolk-
tjänst ska utformas som en rättighet för den enskilde eller som en 
skyldighet för regionen.28  

En rättighetslagstiftning innebär att den enskilde får möjlighet att 
– i sista hand genom talan i domstol – utkräva en definierad insats 
eller rättighet. En rättighet i tolktjänstsammanhang skulle kunna ut-
formas på olika sätt, antingen som en rättighet att få tillstånd till  
tolktjänst eller som en rättighet att få tolk i en viss situation, eller 
både och. Det skulle också kunna utformas som en rätt till ett visst 
antal tolktimmar, en s.k. timbank. 

En skyldighetslag innebär i sin tur en skyldighet för det allmänna 
att tillhandhålla en viss service, tjänst eller insats till den enskilde, i 
detta fall tolktjänst. I dessa fall görs ingen formell prövning av om 
personen har rätt att använda tjänsten i fråga. Den enskilde har inte 
heller någon individuell möjlighet att utkräva tjänsten vid ett visst 
tillfälle.  

Regleringen av samhällets tolktjänst är i dag utformad som en skyl-
dighet för främst regionerna genom bestämmelsen om vardagstolk-
ning i hälso- och sjukvårdslagen. Även förvaltningsrättsliga och pro-
cessuella regler innefattar en skyldighet för förvaltningsmyndigheter 
och domstolar att använda tolk i vissa situationer. I båda fallen får 
huvudmannen göra en behovsbedömning. 

När det gäller regionens tolktjänst har det varken i denna eller tidi-
gare utredningar framkommit att tillgången till tjänsten som sådan är 
föremål för begränsningar eller andra svårigheter för målgruppen i 
fråga. Såvitt utredningen kan erfara gör regionen inte någon särskild 
prövning av om en viss person får göra en tolkbokning. Det finns 
därför inte skäl att införa en ordning liknande den som gäller för 
färdtjänst där den centrala frågan som är kopplad till rättigheten är 
om den enskilde ska få tillstånd till färdtjänst eller inte. Att sedan få 
färdtjänst vid ett visst tillfälle är mer av en verkställighetsfråga som 
sällan blir föremål för domstolsprövning och som främst har att göra 
med tillgången till lediga bilar eller motsvarande. När det gäller re-
gionens tolktjänst accepteras i normalfallet det faktum att en viss in-

 
28 Uppdaterade behovsanalyser från intresseorganisationerna, samrådsmöten med intresse-
organisationerna samt Skuggutredningen (2020). 
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divid har behov av tjänsten och de centrala frågorna blir i stället om 
det är regionen som är ansvarig för tolk vid det specifika tillfället, dvs. 
om det rör vardagstolkning, och om det finns en tolk att tillgå. Det 
saknas därför skäl att överväga en rättighetslag som innebär att själva 
tillgången till tjänsten som sådan regleras och görs överklagbar.  

Den aspekt som har lyfts av främst intresseorganisationerna är 
i stället, som utredningen har uppfattat det, möjligheten att införa 
en rätt att överklaga ett enskilt besked om att tolk inte kan erbjudas 
för ett visst tillfälle.  

En fördel med en rättighetslag är att den enskilde får möjlighet 
att få prövat om myndigheten har handlat i enlighet med befintlig 
reglering. Även om en prövning i domstol inte kan medföra att den 
enskilde får tolk vid det aktuella tillfället, eftersom det förmodligen 
har passerat när domstolen prövar målet, kan en sådan prövning ha 
principiell betydelse för den enskilde och också innebära en föränd-
ring av den ansvariga huvudmannens praxis.  

En tolktjänstlag som utformas så att den enskilde har rätt till tolk-
tjänst i vissa konkreta situationer rymmer emellertid enligt utred-
ningen flera svårigheter. Förutsättningarna för att kunna tillhanda-
hålla en ändamålsenlig och individanpassad tolktjänst i alla önskade 
situationer varierar mellan olika sektorer i samhället, och inte minst 
mellan regionerna. Tillgången till tolkar är det som ytterst avgör om 
och när den enskilde kan erbjudas tolktjänst till en viss situation. Det 
påverkas i sin tur av en mängd olika faktorer, såsom att det finns ut-
bildade tolkar med rätt kompetens tillgängliga för det önskade tolk-
tillfället, att det finns geografiska förutsättningar som medger att 
tolken kan närvara vid det önskade tolktillfället eller att det finns 
tekniska förutsättningar för tolken att medverka på distans. Tolk-
tjänsten har en särskild utmaning genom att behovet många gånger 
inte kan tillgodoses med vilken tolk som helst utan kräver en tolk 
med rätt kompetens för att möta den enskildes behov. Med hänsyn 
till de begränsningar i resurser som tolktjänsten har, och även kommer 
att ha framöver, är det svårt att utforma, planera och dimensionera 
för ett system som kan säkerställa att rätt tolk alltid finns till en viss 
tidpunkt och på en viss plats.  

Dessa omständigheter kan i sig innebära att en rättighetslag be-
höver utformas så att den begränsas till ett visst antal tolktimmar per 
tolkanvändare och år (timbank), precis som den finländska lagen om 
tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har utformats. Även 
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om en sådan ordning har fördelar i att den är jämlik och förutsägbar 
kan den utifrån de resurser som finns i det svenska systemet, och som 
visserligen föreslås öka något i och med utredningens förslag (se av-
snitt 7.12), innebära en relativt begränsad tjänst för den enskilda in-
dividen. Tolktjänstutredningen från 2011 fann att med befintliga re-
surser skulle en sådan timbank innebära att varje tolkanvändare skulle 
få mellan 25 och 30 timmar per år.29 Även om resurserna skulle ut-
ökas något har denna utredning svårt att se att det finns förutsättningar 
för timbanker som innebär en godtagbar nivå för många aktiva tolk-
användare. Precis som Tolktjänstutredningen skriver skulle en sådan 
ordning förmodligen uppfattas som begränsande för en mycket stor 
grupp tolkanvändare. 

Utredningen bedömer också att en tolktjänst som formuleras som 
en rättighet är svår att ha kostnadskontroll över. Erfarenheter från den 
finländska modellen med en rättighetslag visar att kostnaderna för 
den finländska tolktjänsten har fördubblats under den senaste tio-
årsperioden.30 Detta indikerar dels att tolktjänsten kan ha varit under-
finansierad från början i förhållande till de faktiska tolkbehoven, dels 
att det är svårt att förutse och styra kostnadsutvecklingen även med 
en timbank. En god kostnadskontroll av tillgängliga resurser menar 
utredningen är helt nödvändig för en långsiktig och stabil utveckling 
av tolktjänsten. 

Ett förslag som också är relevant att belysa i sammanhanget är 
Tolktjänstutredningens förslag om valfrihetstimmar, som syftade till 
att ge tolkanvändare ett ökat inslag av självbestämmande som ett 
komplement till den traditionella ordningen med tolktjänst utifrån 
prioriteringar efter behov.31 Valfrihetstimmar skulle enligt detta för-
slag erbjudas utan behovsprövning och med hög prioritet. Antalet val-
frihetstimmar föreslogs vara olika för döva och hörselskadade per-
soner respektive för personer med dövblindhet. Förslaget innebar 
att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, varje 
år skulle fastställa antalet valfrihetstimmar för respektive kategori. 
Enligt Tolktjänstutredningens kostnadsberäkningar framgår att t.ex. 
10 respektive 20 valfrihetsstimmar per år för respektive kategori tolk-
användare skulle binda upp cirka 97 000 000 kronor av tolktjänstens 
resurser, förutsatt att alla tolkanvändare (då beräknat till 6 223 per-

 
29 SOU 2011:83, s. 174 f. 
30 Uppgifter från den finska Folkpensionsanstaltens webbplats, www.kela.fi, 2021-09-01. 
31 SOU 2011:83, s. 242. 
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soner) nyttjar alla sina timmar. Tolktjänstutredningen tog inte ställ-
ning till vilka nivåer som vore lämpliga, men underströk att ju mer 
resurser som binds upp genom beslut om nivåer för valfrihetstimmar, 
desto mindre återstår för övriga tolkuppdrag, inklusive övriga upp-
drag med hög prioritet.  

Även om denna utredning ser att ett förslag med valfrihetstimmar 
bidrar till att öka tolkanvändarnas självbestämmande, finns det både 
organisatoriska och ekonomiska skäl mot att införa en sådan ord-
ning. Organisatoriskt kan det bli problematiskt för regionen att 
hantera sitt uppdrag utifrån dels en skyldighet att erbjuda tolktjänst 
i t.ex. akuta situationer inom vården, dels en enskild tolkanvändares 
rätt att använda sina valfrihetstimmar. Därutöver bedöms valfrihets-
timmar skapa en mindre flexibel tolktjänst där både det ekonomiska 
och det praktiska utrymmet för att erbjuda vardagstolkning minskar. 
Den andra sidan av det argumentet är förstås att tolktjänsten kan bli 
mer likvärdig genom att alla tolkanvändare tillförsäkras lika stora 
resurser. Ekonomiskt är det dock problematiskt att binda upp en så 
stor andel av tolktjänstens totala resurser till valfrihetstimmar. 

Utredningen menar därför att lagstiftningen kring det allmännas 
ansvar för tolktjänst i vardagslivet även fortsättningsvis bör formule-
ras som en skyldighet för främst regionerna att erbjuda. Lagstiftningen 
bör enligt utredningen inte heller innehålla inslag av rättigheter genom 
t.ex. valfrihetstimmar. Det finns dock enligt utredningen anledning 
att noga överväga hur den enskilde på ett bättre sätt än i dag kan få 
inflytande över sina tolkbeställningar och de prioriteringar som görs. 
En del i detta är att öka förutsägbarheten och transparensen kring 
hur prioriteringar görs. Det finns också anledning att understryka 
vikten av en effektiv och ändamålsenlig klagomålshantering för att 
säkerställa att enskilda tolkanvändare får komma till tals och fram-
föra synpunkter på den tolktjänst som erbjuds.  

Även om utredningen således inte föreslår en rättighetslag är det 
utredningens bedömning att regionens tolktjänst med de samlade för-
slag som lämnas i kapitel 7 kommer att upplevas som mer tillgänglig 
och behovsanpassad eftersom fokus flyttas från arbetslivstolkning 
och myndighetstolkning till fritidsrelaterad tolkning och annan tolk-
ning som den enskilde har behov av i sin vardag.  
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7 Regionens ansvar för tolktjänst 
förtydligas och förstärks 

7.1 Behovet av en förtydligad, förstärkt 
och samordnad tolktjänst 

I direktiven till utredningen anges att tolktjänsten behöver ges sta-
bila utvecklingsmöjligheter så att den enskilde på ett bättre sätt än 
i dag ska kunna tillförsäkras jämlikhet i levnadsvillkor och full del-
aktighet i samhället. Vidare anges att frågan om samordnad bokning 
av tolktjänster behöver behandlas.  

Utredningen har i avsnitt 6.3.1 konstaterat att det finns flera för-
delar med att behålla och utveckla dagens system med regionala tolk-
centraler. Utredningen menar att en regional struktur är en förutsätt-
ning för att kunna upprätthålla den individualisering, geografiska 
närhet och lokalkännedom som tolktjänsten behöver för att kunna 
matcha den enskildes tolkbehov med en tolk som har rätt kompetens. 
Att ta om hand och utveckla regionernas etablerade verksamheter 
och upparbetade kompetens bedöms även som det mest kostnads-
effektiva alternativet jämfört med att bygga upp en ny och liknande 
struktur med en annan huvudman. Av den nationella patientenkät 
avseende tolk- och taltjänst för 2021 som omfattar åtta regioners1 
tolktjänstverksamhet framkommer även att det stora flertalet tolk-
användare som svarat på enkäten är förhållandevis nöjda med regio-
nernas tolktjänstverksamhet.  

För att regionernas tolktjänstverksamhet ska ha förutsättningar 
att utvecklas långsiktigt behöver emellertid åtgärder vidtas. De grund-
läggande utmaningar som har lyfts i utredningens samråd med be-
rörda intresseorganisationer och i de fördjupade behovsanalyserna 
handlar om det svåröverskådliga och otydliga regelverket som inne-

 
1 Halland, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro samt Västra 
Götaland. 
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bär ett splittrat ansvar för tolk i olika sammanhang, innebörden av 
begreppet vardagstolkning och därtill hörande gränsdragningspro-
blem och svårigheten att få tolktjänst för fritidsaktiviteter och för 
andra sociala ändamål som föreningsliv etc. Ytterligare utmaningar 
som har lyfts är tolkanvändarnas bristande inflytande över sin egen 
tolktjänst samt att den enskilde tolkanvändaren många gånger får 
fungera som samordnare för sin egen tolktjänst och att tolksituationer 
ibland faller mellan olika aktörers ansvar. Förbundet Sveriges Döv-
blinda (FSDB) och personer med dövblindhet lyfter även problemen 
med att få en ändamålsenlig tolktjänst för de personer med dövblind-
het som har behov av ledsagning i anslutning till tolktillfället. 

Det finns således flera skäl som talar för att förtydliga, förstärka 
och samordna samhällsservicen tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. Utredningen menar att det förslag 
som lämnas i detta kapitel om en ny lag om tolktjänst som bl.a. inne-
bär att regionerna ska utgöra navet för all tolktjänst för målgruppen 
genom sitt samordningsansvar, att varken arbetslivstolkning eller 
ärenderelaterad myndighetstolkning ska vara regionens ansvar och 
att viss ledsagning ska ingå i tolktjänst för personer med dövblindhet 
tar om hand huvuddelen av de utmaningar som lyfts. Genom för-
slaget blir regleringen av regionens tolktjänst mer ändamålsenlig och 
ansvaret för tolktjänst i olika situationer tydliggörs. Den enskilde 
tolkanvändaren får vidare en väg in för samordningen av all tolktjänst 
och får ett ökat inflytande över hur tolktjänst för vardagstolkning 
utformas och genomförs vid det aktuella tolktillfället. För personer 
med dövblindhet innebär regleringen om att regionen ska ha ett ut-
ökat ansvar för ledsagning i anslutning till tolktillfället en mer ända-
målsenlig och kvalitativ tjänst. Därutöver bedömer utredningen att 
förslaget innebär att resurser frigörs för tolktjänst i situationer på 
fritiden och i föreningslivet, vilket bedöms innebära en förbättring 
för de flesta tolkanvändare men kanske särskilt för barn och unga.   
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7.2 Förslag om en ny lag och allmänt om lagen 

Utredningens förslag: En ny lag om tolktjänst för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet ska ersätta nuvarande 
reglering i hälso- och sjukvårdslagen om tolktjänst för vardags-
tolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörsel-
skadade. Lagen kommer i likhet med hälso- och sjukvårdslagen att 
vara en skyldighetslag. I och med detta kommer tolktjänsten inte 
längre juridiskt höra samman med hälso- och sjukvården. Den nya 
lagen innebär både förtydliganden och ändringar i sak.  

Den nya lagen innebär att hänvisningar i annan lag och förord-
ning till bestämmelsen om tolktjänst för vardagstolkning i hälso- 
och sjukvårdslagen ska tas bort. Motsvarande hänvisningar till den 
nya lagen ska inte införas. 

Skälen för utredningens förslag  

Utredningen föreslår att regionens ansvar för tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet ska regleras i en ny lag 
som är skild från hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Skälen 
för det är flera och redogörs för nedan. 

I och med att tolktjänsten ska regleras utanför HSL ska de hän-
visningar som finns i andra författningar till HSL:s bestämmelse om 
tolktjänst för vardagstolkning tas bort. Några motsvarande hänvis-
ningar till den nya lagen ska inte införas. 

Från ett vårdperspektiv till ett språkperspektiv 

Synen på döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som 
använder teckenspråket har under de senaste decennierna gått från 
ett vård- och omsorgsperspektiv till ett språk- och tillgänglighets-
perspektiv.2 Språkperspektivet har stärkts ytterligare genom inför-
andet av språklagen (2009:600) där det svenska teckenspråket har 
fått en ställning som på många sätt motsvarar de nationella minori-
tetsspråkens ställning. Det ändrade synsättet och införandet av en 
språklag som ålägger det allmänna att skydda och främja teckenspråket 

 
2 Prop. 1999/2000:79. 
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medför att perspektivet på tolkanvändare har ändrats från objekt för 
språkträning till fullvärdiga medborgare med svenskt teckenspråk som 
förstaspråk. Döva, hörselskadade och personer med dövblindhet vill 
och ska inte betraktas som patienter med ett vård- och omsorgs-
behov på grund av sitt tolkbehov, utan kan snarare jämföras med en 
språklig minoritet i behov av en kommunikationstjänst. Tolkning möj-
liggör momentan kommunikation dels mellan döva, hörselskadade 
eller personer med dövblindhet och hörande personer, dels mellan 
döva, hörselskadade och personer dövblindhet. Tolktjänst för var-
dagstolkning rör inte bara tolkning inom hälso- och sjukvården utan 
även t.ex. situationer på fritiden och i föreningslivet.  

Mot denna bakgrund är det både missvisande och principiellt fel-
aktigt att regionens ansvar för tolktjänst regleras i HSL.  

En särskild lag ger bättre förutsättningar för att utveckla tolktjänsten 

Regionens ansvar för tolktjänst behöver förändras och förtydligas. 
Enligt utredningen krävs detta för att tolktjänsten ska bli en mer 
förutsägbar och ändamålsenlig tjänst för målgruppen men även för 
att gränsdragningsproblem mot andra aktörers ansvar för tolk ska 
minimeras. De förändringar som föreslås rör begreppet vardagstolk-
ning som ska avse färre situationer än i dag då arbetslivstolkning inte 
längre ska ingå (avsnitt 7.4 och kapitel 8). De rör även regionens sam-
ordningsansvar för övrig tolktjänst för döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet (avsnitt 7.5) samt ledsagning personer med 
dövblindhet (avsnitt 7.4.2). Därutöver kommer regionens ansvar att 
förtydligas genom särskilda bestämmelser om t.ex. prioritering av 
tolktjänst för vardagstolkning (avsnitt 7.4.3) och barnets bästa (av-
snitt 7.6.1). Det kommer också förtydligas att ärenderelaterad tolk-
ning vid myndigheter inte omfattas av regionens ansvar för vardags-
tolkning (avsnitt 7.4). Även dessa aspekter talar enligt utredningen 
för att tolktjänsten bör regleras i en särskild lag i stället för att tynga 
HSL som är en ramlag.  

För en särskild lag talar också den omständigheten att tolktjänst, 
varken definitionsmässigt eller i praktiken, är hälso- och sjukvård. 
Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna (se 2 kap. 1 § HSL). Åtgärden att erbjuda 
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tolktjänst för en person med nedsatt hörsel och/eller syn kan inte an-
ses ingå i definitionen (jfr den bedömning som gjordes i Ds 2016:7, 
s. 39). Att tolktjänsten ändå regleras i HSL skapar därmed en osäker-
het kring vilka övriga regler i HSL och anslutande författningar som 
är tillämpliga på tolktjänstens verksamhet. Inte heller i förarbetena 
till bestämmelsen om tolktjänst i HSL klargörs detta och det bedöms 
därför vara svårt att reda ut frågan. Tolktjänsten har inte heller i övrigt 
mycket gemensamt med hälso- och sjukvårdsverksamhet, utöver sam-
bandet med främst hörselvården. Utöver den osäkerhet i rättstillämp-
ningen som detta innebär anser utredningen att det är en fördel om 
HSL så långt möjligt endast reglerar hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Det finns inte heller något starkt skäl för att behålla och utveckla 
regleringen av tolktjänsten i HSL. När tolktjänsten skulle regleras i 
lag stod valet mellan att införa en skyldighet för huvudmännen ge-
nom en reglering i HSL eller en rättighet för den enskilde genom en 
reglering i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS. Enligt förarbetena var bristen på tolkar det avgörande 
motivet för valet att reglera tolktjänsten som ett ansvar för regionerna 
i HSL. Regeringen bedömde även att en skyldighetslag skapade förut-
sättningar för en fortsatt utveckling av tolktjänsten och en bättre 
anpassning av servicen till olika tolkanvändare.3 Det redogjordes inte 
för några andra skäl för varför HSL var en lämplig lag för tolktjänst. 

Den nya lagen ska vara en skyldighetslag 

Utredningen redogör i avsnitt 6.3.3 för sina överväganden kring frå-
gan om regionens tolktjänst bör regleras som en rättighetslag eller 
en skyldighetslag. Utredningens slutsats är att det finns flera för-
delar med att behålla nuvarande ordning med en skyldighetslag 
i stället för att införa en rättighetslag. Det kan t.ex. vara svårt att 
utforma, planera och dimensionera för ett system som kan säker-
ställa att rätt tolk alltid finns till en viss tidpunkt på en viss plats. Det 
kan även vara svårt att utforma och dimensionera tolktjänstverksam-
heten utifrån förutsättningar och behov hos en mångfald av olika 
tolkanvändare. En tolktjänst som formuleras som en rättighet är 
vidare svår att ha kostnadskontroll över. En god kostnadskontroll av 

 
3 Prop. 1992/93:159, s. 155. 
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tillgängliga resurser är enligt utredningen nödvändig för en långsik-
tig och stabil utveckling av tolktjänsten.  

Lagtekniska konsekvenser 

Utredningens förslag om en ny lag om tolktjänst för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet innebär att bestämmelsen om 
tolktjänst för vardagstolkning i HSL ska upphöra att gälla. Även hän-
visningen i patientlagen (2014:821) till bestämmelsen om vardagstolk-
ning i HSL ska därför tas bort och någon motsvarande hänvisning till 
den nya lagen ska inte införas. Detsamma gäller för hänvisning i för-
ordning till bestämmelsen om vardagstolkning i HSL (se kapitel 8). 

7.3 Inledande bestämmelser 

Utredningens förslag: I den nya lagen ska det finnas en inledande 
bestämmelse som sammanfattar lagens tillämpningsområde. 

Det ska även finnas en bestämmelse om att det som gäller för 
regioner även gäller för kommuner som inte ingår i en region. 

Skälen för utredningens förslag 

Utredningen anser att det finns skäl att i en inledande bestämmelse 
på ett övergripande sätt informera om lagens tillämpningsområde. 
Skälet för det är att tydliggöra att lagen rör just regionens ansvar för 
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
och inte någon annan aktörs ansvar. Ansvaret för tolktjänst för mål-
gruppen är splittrat på många aktörer och det kan därför finnas an-
ledning att tydliggöra detta redan inledningsvis. Regionens ansvar 
innefattar tolktjänst för vardagstolkning och samordning av övrig 
tolktjänst. 

Det finns även skäl att införa en bestämmelse som anger att lagens 
bestämmelser om regioner även gäller för sådana kommuner som 
inte ingår i en region. I dag gäller det enbart för Gotlands kommun.  
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7.4 Tolktjänst för vardagstolkning 

Utredningen förslag: I den nya lagen ska det framgå att regionen 
ska erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet som är bosatta i regionen.  

Det ska även framgå att regionen får erbjuda tolktjänst för 
vardagstolkning för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet som omfattas av en annan regions ansvar för tolktjänst, 
om regionerna kommer överens om det. 

I den nya lagen ska begreppet vardagstolkning inskränkas till 
att inte längre omfatta tolktjänst i arbetslivet. 

 
Utredningens bedömning: Begreppet vardagstolkning omfattar 
inte besök hos myndigheter där myndigheten enligt 13 § förvalt-
ningslagen ska använda tolk.  

Skälen för utredningen förslag och bedömning 

Samma målgrupp som tidigare ska erbjudas tolktjänst för vardagstolkning 

Tolktjänst för vardagstolkning erbjuds i dag till personer som benämns 
barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Det är ock-
så den målgrupp som anges i utredningens direktiv. I den nya lagen 
används i stället benämningen döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Det är dock endast en språklig ändring, i sak är det 
samma målgrupp som avses. Den nya lagen kommer således inte att 
innebära någon förändring av målgruppen. Regionen ska därför även 
fortsatt ha ansvar för tolktjänst åt döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet.  

Utredningen vill dock peka på att det inte enbart är döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet som kan ha behov av tolk för 
sin kommunikation. Personer med grav språkstörning eller talskada 
eller personer med en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsätt-
ning kan också ha behov av tolk, till exempel genom TSS-tolkning 
(tecken som stöd) eller taltjänst. Det har emellertid inte rymts i ut-
redningens uppdrag att fördjupa sig i hur omfattningen av tolk-
behoven ser ut bland dessa grupper. En indikation på att tolkbehoven 
och behovet av tvåspråkighet ökar hos personer med språkstörning 
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är det ökande antalet elever i specialskolan. Både antalet ansökningar 
till och antalet inskrivna elever i specialskolan har ökat mycket de 
senaste åren och ökningen är störst i gruppen elever med grav språk-
störning.4 Utredningen menar att det därför kan finnas anledning att 
göra en fördjupad analys av hur behovet av tolk ser ut i ovan nämnda 
grupper och överväga hur deras behov av tolk kan tillgodoses. 

Eftersom tolkning många gånger innebär ömsesidig kommunika-
tion som samtliga parter som kommunicerar har behov av kan även 
hörande personer ha behov av tolk. För att lyfta fram och tydliggöra 
det perspektivet gjorde Tolktjänstutredningen från 2011 en uppdel-
ning i primära och sekundära tolkanvändare, vilka också definierades 
i den lag som då föreslogs.5 Tolktjänstutredningen föreslog dock att 
ansvaret för tolktjänst enbart skulle gälla i förhållande till primära 
tolkanvändare. Utredningen instämmer i att det är viktigt att tydlig-
göra att även hörande personer kan ha behov av tolk och därmed vara 
tolkanvändare. Dock anser utredningen att det inte är ändamålsenligt 
att i lag definiera primära och sekundära tolkanvändare, eftersom en så-
dan uppdelning endast är symbolisk och därmed inte lämpar sig för lag.  

Utredningen vill i detta sammanhang understryka att det är gent-
emot personer med funktionsnedsättning som det allmänna har ett 
funktionshinderspolitiskt och konventionsgrundat ansvar för att er-
bjuda tillgänglighetsskapande åtgärder och individuella stöd, vilket 
samhällsservicen tolktjänst är ett exempel på. Det ansvaret förtar dock 
inte det faktum att även hörande personer kan ha behov av tolk för 
att kunna kommunicera med personer från denna målgrupp. Sam-
hället har emellertid inte motsvarande ansvar att erbjuda tolktjänst 
gentemot personer som behöver tolk av andra skäl än en funktions-
nedsättning. 

Regionen får erbjuda tolktjänst för vardagstolkning även för personer 
ur målgruppen som omfattas av en annan regions ansvar 

Nuvarande reglering i hälso- och sjukvårdslagen, HSL innebär att re-
gionen ska erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för personer som 
är bosatta i regionen eller som har skyddad folkbokföring enligt 16 § 
folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom 
regionen. Även med utredningens förslag ska regionens skyldighet 

 
4 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2021), s. 51–52. 
5 SOU 2011:83, s. 224. 
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omfatta den gruppen. Lagförslaget har emellertid en något enklare 
utformning genom att de som har skyddad folkbokföring anses ingå 
i de som är bosatta i regionen utan att det anges uttryckligen i lagen.  

Det kan emellertid vara så att en tolkanvändare reser till en annan 
region och behöver tolktjänst där. I den situationen kan det vara 
både enklare och mer ekonomiskt att den region som tolkanvända-
ren befinner sig i tillhandahåller tolk. Redan i dag samverkar många 
regioner på detta sätt. För att tydliggöra att regionen får erbjuda 
tolktjänst för vardagstolkning även i dessa situationer och därmed 
underlätta för regionerna att samverka kring detta föreslår utred-
ningen att det införs en särskild bestämmelse som innebär att den 
region som personen vistas i får erbjuda tolktjänst för vardagstolkning, 
om regionerna kommer överens om det. Detta är inte detsamma som 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), KL, 
jfr det som anges i prop. 2017/18:151 s. 46. Dock innebär den före-
slagna bestämmelsen ett undantag från lokaliseringsprincipen i 2 kap. 
1 § KL. En motsvarande bestämmelse för hälso- och sjukvården finns 
i 8 kap. 5 § HSL. 

Den föreslagna regleringen omfattar även den situationen då tolk-
användaren befinner sig i sin egen region men erbjuds tolktjänst för 
vardagstolkning av en annan region. Det kan t.ex. handla om att den 
region som erbjuder tolktjänst har tolkar med en viss ämneskompe-
tens eller att den av andra skäl har möjlighet att tillhandahålla tolkar 
till den specifika situationen. Även i detta fall behöver givetvis re-
gionerna komma överens om detta. 

Regionerna får i dessa situationer även komma överens om de 
ekonomiska konsekvenser som detta får. Det finns inget juridiskt 
hinder mot att den region som erbjuder tolktjänst tar ut ersättning 
från bosättningsregionen eller att berörda regioner på annat sätt 
reglerar detta. Regionerna är däremot bundna av självkostnadsprin-
cipen, dvs. de får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar de 
tjänster som de tillhandahåller (2 kap. 6 § KL). 

Även om regionerna har möjlighet att komma överens om tolk-
tjänst för vardagstolkning på detta sätt kan en region aldrig avhända 
sig det grundläggande ansvaret att erbjuda tolktjänst för vardags-
tolkning för sina regioninvånare. Det innebär att andra regioner kan 
hjälpa till men att bosättningsregionen alltid har det yttersta ansvaret 
för att tolktjänst erbjuds och uppfyller de kvalitetskriterier och övriga 
bestämmelser som gäller enligt lagen.  
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Begreppet vardagstolkning har utvecklats och förändrats över tid 

Regionens nuvarande ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet avgränsas med 
utredningens förslag genom att färre situationer än tidigare ska anses 
som vardagstolkning. Att begreppet vardagstolkning förändras är 
emellertid inte nytt. Begreppet har vuxit fram successivt och kommit 
att omfatta tolktjänst i en rad olika situationer i vardagslivet. Social-
styrelsen gav redan 1969 exempel på situationer i det dagliga livet, 
där det kan finnas behov av s.k. vardagstolkning.6 Socialstyrelsen näm-
ner t.ex. tolk vid läkar- och tandläkarbesök, vid kontakter med myn-
digheter, vid olika ärenden till affär, apotek, bibliotek osv., vid fack-
liga möten och information på arbetsplatsen m.m. Viss verksamhet 
inom kyrkan, t.ex. dop, konfirmation, vigsel och begravning, inne-
fattas också i vardagstolkningen. 

Genom 1989 års handikapputrednings förslag vidgades begreppet 
vardagstolkning till att även omfatta vissa tolktjänster i arbetslivet 
samt i fritids-, rekreations- och föreningsverksamhet.7 I den propo-
sition som följde angav regeringen följande.8 I begreppet vardags-
tolkning ligger också att bereda döva m.fl. medborgare motsvarande 
möjligheter som andra att få en meningsfull fritid och rekreation. 
Här kan t.ex. ingå tolk vid rekreationsresa för en döv blind person 
och tolk vid föreningsverksamhet. Vissa grundläggande tolktjänster 
i arbetslivet ingår också i begreppet vardagstolkning. Med tanke på 
de varierande situationer som kan föreligga både efter enskildas be-
hov och arbetslivets förändringar är det inte lämpligt att närmare 
precisera de tillfällen när tolktjänst kan behövas, utöver tillfällen som 
nyanställning, introduktion och utbildning inom ett företag eller på 
annan arbetsplats. Vidare angav regeringen att vardagstolkning också 
ska kunna tillhandahållas för personer som sysselsätts inom daglig 
verksamhet enligt den i samma proposition föreslagna lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Det anfördes även att det 
inte är möjligt eller önskvärt att i detalj precisera begreppet vardags-
tolkning utan att de exempel som angetts får tjäna som vägledning. 
I stället åligger det landstingen att i sin praktiska verksamhet tolka 
och tillämpa bestämmelsen om vardagstolkning på så sätt att döva och 
hörselskadade får sina grundläggande tolkbehov tillgodosedda. 

 
6 Socialstyrelsen (1969). 
7 SOU 1991:97, s. 84. 
8 Prop. 1992/93:159, s. 202. 
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Vidare anförde regeringen att syftet med vardagstolkning är att 
ge döva m.fl. grupper som är beroende av tolk i sin vardag möjlig-
heter att ge och ta emot information, påverka, kunna förmedla sina 
synpunkter och därmed själva få inflytande över sina liv.9  

Begreppet vardagstolkning har gett upphov till gränsdragningsproblem 
på främst två områden 

Begreppet vardagstolkning har behandlats i tidigare utredningar. Ut-
redningen Översyn av teckenspråkets ställning framhåller i sitt be-
tänkande när det gäller vardagstolkning att det råder gränsdragnings-
problem mellan vad som är vardagstolkning och vad som är tolkning 
som annan huvudman har ansvar för.10 Dessa gränsdragningsproblem 
är särskilt tydliga då det gäller tolk i arbetslivet utöver vad som ingår 
i den vardagstolkning landstingen ska erbjuda. I betänkandet anges 
även att landstingen har olika principer om vad som faller inom be-
greppet vardagstolkning och att en enhetlig innebörd som förutsattes 
i propositionen ännu inte har utvecklats.11 

Efter förslag från utredningen Översyn av teckenspråkets ställ-
ning fick Socialstyrelsen i uppdrag att dels kartlägga tillämpningen 
av vardagstolkningen, dels tydliggöra vad som ingår i den vardags-
tolkning som regionen ska erbjuda enligt HSL.12 I sin uppdragsredo-
visning anför Socialstyrelsen att ansvaret för vardagstolkning när det 
gäller arbetslivet och vid myndighetskontakter är oklart i sig. Vidare 
anför Socialstyrelsen att ansvaret för tolkning vid kontakter med 
myndigheter åvilar både myndigheter enligt förvaltningslagen re-
spektive ansvars- och finansieringsprincipen och regionerna enligt 
bestämmelsen om vardagstolkning och det som anges i förarbetena 
om att det kan avse besök hos försäkringskassa, socialtjänstens organ 
samt olika myndigheter.  

Tolktjänstutredningen från 2011 och den interdepartementala 
arbetsgruppen inom Regeringskansliet har hanterat frågan om vardags-
tolkning på olika sätt.  

Tolktjänstutredningen föreslog att begreppet vardagstolkning 
skulle upphöra att gälla och att tillämpas.13 Utredningen konstaterade 

 
9 Prop. 1992/93:159, s. 201. 
10 SOU 2006:54, s. 347. 
11 SOU 2006:54, s. 230. 
12 Socialstyrelsen (2008). 
13 SOU 2011:83, s. 224–226. 



Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks SOU 2022:11 

198 

att det är oklart vad som innefattas i vardagstolkning, framför allt när 
det gäller tolktjänst vid kontakter med myndigheter och i arbetslivet. 
Vidare menade Tolktjänstutredningen att eftersom delar av den tolk-
tjänst som omfattas av vardagstolkning inte kommer att omfattas av 
den av utredningen föreslagna tolktjänstmyndighetens ansvarsområde 
finns det risk för begreppsförvirring och missförstånd om begreppet 
finns kvar. Slutligen ansåg Tolktjänstutredningen att begreppen borde 
förändras som ett led i att införa ett nytt regelverk. Tolktjänstutred-
ningen föreslog i stället att den nya myndighetens ansvar skulle om-
fatta ett antal situationer som angavs i lagen. Eftersom betänkandet 
inte remitterades är det oklart hur utredningens förslag i denna del 
skulle ha tagits emot. 

Den interdepartementala arbetsgruppen inom Regeringskansliet 
föreslog att begreppet vardagstolkning skulle behållas men att det 
skulle tydliggöras genom en uppräkning i lag av de typsituationer som 
omfattas av begreppet och genom förtydliganden i brödtexten.14 
Promemorians förslag i denna del fick emellertid kraftig kritik från 
remissinstanserna. De invändningar som framfördes var bl.a. att upp-
räkningen i lagen riskerar att begränsa utbudet av vardagstolkning 
ytterligare, att förslaget inte löser problemet med många huvudmän, 
att begreppet vardagstolkning fortfarande är oklart, att begreppet 
borde bytas ut mot en heltäckande definition av tolkning eller ändras 
till ”allt som hör livet till”.  

Utredningen instämmer i de slutsatser som gjorts av tidigare ut-
redningar att begreppet vardagstolkning inte har utvecklats som av-
sett och att det har gett upphov till gränsdragningsproblem. De om-
råden som tidigare utredningar och myndigheter har pekat på som 
särskilt problematiska när det gäller gränsdragningsproblem är arbets-
livstolkning och tolk vid myndighetskontakter. Den bilden har be-
kräftats genom de kontakter som utredningen har haft med bl.a. tolk-
centraler och genom de fördjupade behovsanalyser som gjorts. Det 
finns förstås andra områden som också inneburit gränsdragnings-
problem, men dessa är som utredningen tolkar det de mest proble-
matiska områdena. 

 
14 Ds 2016:7, s. 41–44. 
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Begreppet vardagstolkning ska finnas kvar med vissa förändringar 
och förtydliganden 

Utredningen kan konstatera att begreppet vardagstolkning är väl in-
arbetat och att innebörden av begreppet även tidigare har förändrats. 
Av praktiska skäl kan det därför finnas anledning att ha kvar begrep-
pet. Det finns inte heller några formella hinder mot att behålla be-
greppet eftersom utredningen föreslår en ny lag om tolktjänst. Inne-
börden av en bestämmelse som anges i lag kan endast förändras 
genom ny lag, dvs. en lagändring. De invändningar som finns mot att 
behålla begreppet men förändra dess innebörd är att det kan ge upp-
hov till begreppsförvirring och ytterligare gränsdragningsproblem.  

Ett alternativ till att behålla begreppet vardagstolkning är att ange 
de situationer som omfattas av regionens ansvar i lag utan att koppla 
det till vardagstolkning. Ett sådant förslag lämnades av Tolktjänstutred-
ningen 2011. Utredningen bedömer emellertid att det riskerar att 
ytterligare begränsa målgruppens tillgång till tolktjänst och ge upp-
hov till nya gränsdragningsproblem som kan vara svåra att förutse 
i dagsläget.  

Ett annat alternativ till att behålla begreppet vardagstolkning är 
att föreslå ett nytt begrepp med en ny innebörd. Fördelen med det 
skulle vara att markera att regionen får ett delvis förändrat ansvar. 
Nackdelen är emellertid att det kommer att ta tid att förankra ett 
nytt begrepp med en delvis ny innebörd bland de som erbjuder och 
använder tolktjänsten. Även det riskerar dessutom att ge upphov till 
gränsdragningsproblem som är svåra att förutse i dagsläget.  

Ytterligare ett alternativ är att, så som den interdepartementala 
arbetsgruppen gjorde, behålla begreppet vardagstolkning men lyfta 
fram de områden som omfattas av begreppet i lagen och förtydliga i 
brödtexten för att på så sätt tydliggöra vilka områden som avses. Det 
förslaget fick emellertid kraftig kritik från remissinstanserna och be-
döms därför inte som en framkomlig väg. Bland annat invändes att 
det tillvägagångssättet riskerade att ytterligare begränsa tillgången 
till tolktjänst. 

Att föreslå en reglering som innebär att regionen har ansvar för 
tolktjänst i alla situationer då någon annan aktör inte har ansvar för 
tolk eller bekostar tolk har också övervägts. Det skulle innebära att 
regionen fick ett yttersta ansvar för all tolktjänst för målgruppen. 
Det bedöms emellertid inte heller vara en framkomlig väg eftersom 



Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks SOU 2022:11 

200 

regleringarna av tolktjänst inom olika områden ser så olika ut, vilket 
kan förväntas leda till ett både oklart och otydligt ansvar för regio-
nen med ännu större gränsdragningsproblem än i dag. Dessutom kan 
det medföra en övervältring av kostnader på regionen eftersom in-
citamenten för andra aktörer att ta sitt ansvar kan antas minska. 

Utredningens bedömning är att det bästa alternativet när regio-
nens ansvar förändras är att behålla och använda begreppet vardags-
tolkning i den nya lagen eftersom det är väl inarbetat och är avsett 
att utvecklas över tid. Begreppet syftar till att tillgodose målgruppens 
grundläggande tolkbehov utan att i detalj redogöra för alla de situa-
tioner som omfattas. Eftersom begreppet har funnits länge har det 
genom utredningar och i rapporter tydliggjorts vilka områden som 
har gett upphov till störst gränsdragningsproblem, vilka därmed kan 
hanteras.  

Med utredningens förslag tydliggörs begreppet vardagstolkning 
genom att arbetslivstolkning lyfts bort och genom att ansvaret för 
tolk vid myndighetsbesök förtydligas. På övriga områden är ansvaret 
oförändrat. På det sättet får begreppet tydligare gränsdragning mot 
de områden som har gett upphov till störst problem samtidigt som 
innebörden av begreppet kan fortsätta att utvecklas i takt med sam-
hällsutvecklingen och de behov som kan uppkomma framöver.  

Förändringen och förtydligandet av begreppet vardagstolkning ska 
bara göras på de områden som har gett upphov till störst problem. 
På detta sätt bör de gränsdragningsproblem som uppmärksammats 
tidigare minimeras. Med en sådan förändring har regionens vardags-
tolkning dessutom förutsättningar att förstärkas och utvecklas på de 
områden som kvarstår, t.ex. tolktjänst för fritidsaktiviteter och i 
föreningslivet. Ansvaret förändras inte i dessa delar men förutsätt-
ningarna för att tillgodose de behov som finns av tolktjänst för dessa 
ändamål bör enligt utredningen öka. Det är t.ex. väsentligt att den 
ideella föreningsverksamheten är tillgänglig även för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet, både i egenskap av medlem-
mar och som ideellt arbetande förtroendevalda, vilket vardagstolk-
ningen även sedan tidigare syftat till att underlätta. 

Regionens tolktjänst för vardagstolkning bedöms med utredningens 
förslag få bättre förutsättningar att tillgodose den aktuella målgrup-
pens behov av grundläggande tolktjänster i vardagslivet samtidigt 
som gränsdragningsproblemen minskar. Förslaget ger enligt utred-
ningens bedömning förutsättningar för regionerna att utveckla en 
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flexibel och ändamålsenlig tolktjänst för grundläggande tolktjänster 
i vardagslivet.  

Regionen ska erbjuda tolktjänst i färre situationer än tidigare 

Utredningen har som ovan nämnts identifierat två områden där gräns-
dragningsproblemen när det gäller regionens ansvar för tolktjänst i 
förhållande till andra aktörers ansvar för att bekosta eller använda 
tolk är särskilt svåra och dessa är i arbetslivet och vid kontakter med 
myndigheter. Under utredningens arbete har även framkommit att 
tolkanvändare generellt anser att det är problematiskt att tolktjänst 
på fritiden och i föreningslivet nedprioriteras i förhållande till annan 
tolkning.  

För att skapa ett tydligare regelverk med färre gränsdragnings-
problem och för att förstärka tolktjänst för fritidsändamål föreslår 
utredningen vissa justeringar och förtydliganden i ansvarshänseende 
på dessa områden, vilka redogörs för nedan.  

Arbetslivstolkning ska inte längre ingå i vardagstolkning 

Utredningen föreslår att regionens ansvar för tolktjänst för vardags-
tolkning inte längre ska omfatta situationer i arbetslivet. När det 
gäller det allmännas ansvar för tolk i arbetslivet föreslår utredningen 
att staten ska vara huvudman genom en särskild insats vid Arbets-
förmedlingen (se kapitel 8). Arbetsförmedlingens bidrag ska kunna 
gå till tolkkostnader avseende de flesta situationer i arbetslivet, in-
klusive s.k. social tolkning. Regionen ska dock kunna erbjuda tolk-
tjänst om regionen och den som bekostar tolkning, vilket är arbets-
givaren i den situationen, kommer överens om det (se avsnitt 7.5).  

Det kan förstås finnas situationer där gränsdragningar fortsatt be-
höver göras. Enligt utredningen är det avgörande om situationer för 
vilken tolk behövs sker i en anställning eller motsvarande. För situa-
tioner som i dag är vardagstolkning och som inte sker i en anställ-
ning eller motsvarande är regionen fortsatt ansvarig för tolktjänst. 
Det kan t.ex. handla om när en enskild tar kontakt med en potentiell 
arbetsgivare för en anställningsintervju eller när en enskild uppsöker 
företagshälsovården. I det första fallet finns ingen anställning eller 
motsvarande och arbetsgivaren har därför inte möjlighet att få del av 
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den insats som gäller för arbetslivstolkning. I det andra fallet rör kon-
takten i huvudsak hälso- och sjukvård, vilket är en tydlig del av re-
gionens ansvar för vardagstolkning. För dessa båda situationer ska 
regionen ha fortsatt ansvar för tolktjänst. Därutöver kan inte heller 
fackliga möten anses ske i tjänsten och det finns därför inget uppen-
bart arbetsgivaransvar för sådana. Fackliga möten är dessutom en 
uttrycklig del av vardagstolkningen i dag och utredningen anser där-
för att de även fortsatt ska vara det.  

Det kan förstås finnas andra situationer där gränsdragningsfrågor 
uppkommer och som kommer att behöva lösas efter hand i det prak-
tiska arbetet. Utredningen bedömer dock att utrymmet för gräns-
dragningsproblem på arbetslivsområdet på detta sätt blir betydligt 
mindre än tidigare och att tillämpningen av regelverket därför blir 
enklare för alla involverade parter. För ytterligare analys och över-
väganden när det gäller tolkstöd i arbetslivet hänvisas till kapitel 8. 

Det förtydligas att ärenderelaterade besök hos myndigheter 
inte omfattas av begreppet vardagstolkning 

När det gäller besök hos myndigheter är gränsdragningen i dag oklar 
mellan regionens ansvar för vardagstolkning och myndigheters an-
svar för att använda tolk enligt 13 § förvaltningslagen (2017:900), 
FL. Detta har förts fram till utredningen i olika sammanhang och har 
även framkommit i tidigare utredningar och rapporter. Bakgrunden 
till gränsdragningsproblemen kan vara att det i förarbetena till be-
stämmelsen om tolktjänst för vardagstolkning i HSL anges att var-
dagstolkning kan röra besök hos försäkringskassa, socialtjänstens 
organ samt olika myndigheter.15 Även om det är oklart vilken typ av 
besök som avses i förarbetena är det uppenbart att den omständig-
heten att två aktörer kan bedömas vara ansvariga för tolk i samma 
situation inte är ändamålsenlig. 

Utredningen bedömer emellertid att besök hos myndigheter som 
sker inom ramen för ärenden enligt 13 § FL inte omfattas av re-
gionens ansvar för vardagstolkning i dag. För en sådan tolkning talar 
den omständigheten att myndigheters lagstadgade ansvar att använda 
tolk enligt förvaltningslagen omnämns i 1989 års handikapputredning 
som en situation då regionen kan förmedla tolkar i stället för att er-

 
15 Prop. 1992/93:159, s. 202. 
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bjuda tolktjänst för vardagstolkning.16 För en sådan tolkning talar ock-
så den omständigheten att regionens vardagstolkning inte omnämns 
i förarbetena till förvaltningslagen som ju är en subsidiär lag, dvs. 
dess bestämmelser gäller bara om det inte finns andra bestämmelser 
som reglerar samma sak. Förvaltningslagens bestämmelse hade möj-
ligen inte behövts om vardagstolkning även omfattade besök hos 
myndigheter inom ramen för ärenden eller annan obligatorisk verk-
samhet för myndigheterna. 

Regionens ansvar bör därför inte heller med den nya lagen om-
fatta tolkning som myndigheter har ett lagstadgat ansvar för enligt 
13 § FL. Den närmare innebörden av förvaltningslagens räckvidd 
framgår av prop. 2016/17:180. Detsamma gäller förstås situationer 
som omfattas av domstolars och andra brottsbekämpande myndig-
heters ansvar för att använda tolk enligt 5 kap. 6 § rättegångsbalken 
och 50 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:29) även om så-
dana situationer inte varit föremål för samma gränsdragningsproblem.  

7.4.1 Delaktighet vid utformning och genomförande 
av tolktjänst 

Utredningens förslag: I den nya lagen ska det finnas en bestäm-
melse som anger att tolktjänst för vardagstolkning så långt som 
möjligt ska utformas och genomföras i samråd med den enskilde. 

Skälen för utredningens förslag 

När regionen administrerar en tolkbeställning och planerar för ett 
tolkuppdrag behöver ett antal faktorer beaktas. Dessa faktorer har 
att göra med hur tolktjänsten vid ett aktuellt tolktillfälle utformas 
och genomförs och kan t.ex. handla om valet av tolkmetod, om tolk-
ningen ska ske på plats eller på distans eller om valet av tolk.  

En grundläggande utgångspunkt för regionens tolktjänst är den 
enskildes självbestämmande och integritet, dvs. att tolkanvändaren 
ska åtnjuta respekt och ha inflytande över tjänsten. För att tolk-
tjänsten ska uppfylla sitt mål att vara en god tolktjänst ska den bygga 
på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet (se av-

 
16 SOU 1991:97, s. 22 och 127. 
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snitt 7.6). Detta krav ska genomsyra hela verksamheten och ska så-
ledes även gälla vid utformning och genomförande av tolktjänsten 
vid ett aktuellt tolktillfälle. För att tydliggöra detta föreslår utred-
ningen att det införs en särskild bestämmelse om att tolktjänst för 
vardagstolkning så långt som möjligt ska utformas och genomföras 
i samråd med den enskilde. Bestämmelsen får emellertid inte tolkas 
så att regionen är bunden av den enskildes åsikt i frågan. 

Valet av tolkmetod är förstås grundläggande för en kvalitativ och 
ändamålsenlig tolktjänst och det bör sällan finnas anledning att från-
gå den enskildes önskemål i detta hänseende. Med tolkmetod avses 
t.ex. teckenspråkstolkning, skrivtolkning, dövblindtolkning och TSS-
tolkning. Vilken tolkmetod som en enskild har behov av kan vara 
högst individuellt. I vissa fall krävs en kombination av tolkmetoder 
för att den enskilde ska tillgodogöra sig tjänsten. Valet av tolkmetod 
ska vid behov ske i nära samråd med den enskilde eller dennes vård-
nadshavare eller motsvarande. 

Med tolkning på plats avses i detta sammanhang tolkning där samt-
liga parter (tolken och de övriga som kommunicerar) befinner sig på 
samma plats. Med distanstolkning avses tolkning där minst en part 
(av tolken och de övriga som kommunicerar) fysiskt befinner sig på 
annan plats och står i kontakt med de andra parterna genom en för-
bindelse med någon kombination av ljud, bild eller text.  

Även vid valet av tolkning på plats eller distanstolkning är förstås 
den enskildes uppfattning och önskemål av stor betydelse och bör så 
långt som möjligt tillgodoses. Det gäller oavsett om den enskilde 
önskar att få tolk på plats eller distanstolkning. Många gånger kan 
regionen och den enskilde förväntas ha samma uppfattning i frågan 
om tolkningen ska ske på plats eller på distans. Det kan t.ex. vara så 
att den tolkmetod som den enskilde behöver inte fungerar när tolken 
och tolkanvändaren befinner sig på olika platser. Så är t.ex. fallet för 
personer med dövblindhet som behöver dövblindtolkning. Det kan 
också vara så att tolksituationen är så utmanande i sig att det krävs 
tolkning på plats för att tolken ska kunna göra ett bra arbete och att 
tolkningen därmed ska fungera ändamålsenligt. Så kan t.ex. vara fallet 
vid längre tolktillfällen eller vid tolktillfällen där flera personer sam-
talar. I detta sammanhang behöver regionen beakta att vissa tolk-
metoder, såsom teckenspråkstolkning, är lättare att avläsa för både 
tolken och tolkanvändaren när dessa befinner sig på samma plats. 
Det kan också vara så att den enskilde befinner sig långt från när-
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maste samhälle eller långt från den tolk som önskas och därför önskar 
att få distanstolkning.  

I vissa situationer och för vissa tolkanvändare kan även valet av 
tolk ha betydelse för en kvalitativ och ändamålsenlig tolktjänst. Det 
kan förstås finnas en mängd skäl till att tolkanvändaren anser att 
valet av tolk har betydelse för den upplevda kvaliteten i tolktjänsten. 
Det kan t.ex. vara då tolkuppdraget avser ett särskilt fackområde 
eller då tolkuppdraget avser en känslig situation. I dessa fall kan det 
vara av stor betydelse för den enskilde tolkanvändaren att ha möjlig-
het att påverka valet av tolk. I den mån det inte finns några formella 
eller andra hinder mot att den enskilde får vara delaktig vid valet av 
tolk bör regionen även avseende denna aspekt så långt som möjligt 
tillgodose den enskilde tolkanvändarens önskemål. 

Det kan dock finnas andra faktorer som påverkar hur tolktjänsten 
utformas, t.ex. att verksamheten ska vara organiserad så att den främjar 
kostnadseffektivitet. I vissa situationer kanske det inte är ekonomiskt 
försvarbart att t.ex. välja tolkning på plats, om restiden för tolken är 
betydande och tolkuppdraget kort och av enkel karaktär. I den mån 
tolktjänsten kan utföras så att kraven på en god tolktjänst upprätt-
hålls kanske det då bedöms som mest lämpligt att välja tolkning på 
distans. I en sådan situation kanske i stället den enskilde tolkanvända-
rens önskemål om en viss tolk kan tillgodoses. 

Att tolktjänsten så långt som möjligt ska utformas och genom-
föras i samråd med den enskilde innebär att regionen ska ha en dialog 
med den enskilde i samband med tolkbeställning. Den dialogen ska 
förstås anpassas utifrån den aktuella situationen och den enskildes 
behov. För det fallet att regionen känner tolkanvändaren väl och 
känner till dennes behov kan behovet av samråd och dialog vara mindre 
än om det rör en ny och för regionen okänd tolkanvändare. Om tolk-
användaren t.ex. är ett barn kan dialogen behöva ske med vårdnads-
havaren. I den mån den enskilde inte är tillgänglig för dialog är det upp 
till regionen att välja hur tolktjänsten ska utformas och genomföras.  

En motsvarande bestämmelse för hälso- och sjukvården finns i 
5 kap. 1 § patientlagen. 
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7.4.2 Viss ledsagning ska ingå i tolktjänst för personer 
med dövblindhet 

Utredningens förslag: I den nya lagen ska det anges att viss led-
sagning som behövs i anslutning till tolktillfället ingår i regionens 
ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för personer med döv-
blindhet. 

 
Utredningens bedömning: Med ledsagning avses kvalificerat stöd 
vid orientering, förflyttning och samtidig syntolkning och tolk-
ning av vad som sägs. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som medför särskilda svårigheter 

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som innebär en kombination 
av nedsatt syn och hörsel. Inte sällan är dövblindhet progredierande, 
dvs. att syn och hörsel försämras över tid. Hur kombinationen av 
syn- och hörselnedsättningen ser ut varierar mellan olika individer. 
Ett fåtal personer saknar både syn och hörsel, medan flertalet i varie-
rande grad har syn- och/eller hörselrester. Kombinationen av syn- 
och hörselnedsättningen gör att möjligheterna att utnyttja even-
tuella syn- eller hörselrester försvåras. Detta medför att personer 
med dövblindhet inte utan vidare kan tillgodogöra sig åtgärder för 
personer som bara har en hörselnedsättning eller synnedsättning. 
Vilken tolkmetod som behövs kan bero på om personen är född med 
dövblindhet eller om dövblindheten har förvärvats senare i livet. I det 
senare fallet kan syn- och/eller hörselnedsättningen variera.  

Personer med dövblindhet använder olika strategier och metoder 
för att kommunicera med andra människor och för att ta till sig in-
formation. Ibland kan dessa vara mycket personliga och individuella. 
Att vara dövblind innebär enligt de fördjupade behovsanalyserna ett 
ständigt strategiskt arbete för att hålla stress och oro på avstånd, 
vilket tar kraft både fysiskt och psykiskt.17  

Personer med dövblindhet använder olika tolkmetoder för att kom-
municera. Enligt FSDB:s definition av dövblindtolkning innebär den 

 
17 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Dövblindtolkning – intervjuundersökning och 
behovsanalys, januari 2021, s. 3. 
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tolkmetoden förmedling av både syn- och hörselintryck som sker 
genom tre helt integrerade delmoment. Dessa delmoment är tolk-
ning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Ledsagning inne-
bär enligt FSDB kvalificerat stöd vid orientering, förflyttning och 
samtidig syntolkning och tolkning av vad som sägs. Ofta ingår även 
socialhaptiska signaler, dvs. signaler som tas emot med känseln. Signa-
lerna är till för att ge information om de icke-språkliga delarna av 
kommunikationen, det vill säga hur något sägs. De taktila signalerna 
ger också en uppfattning om vad som sker i rummet samtidigt som 
kommunikationen pågår. 

Det finns ingen anledning att invända mot FSDB:s definition av 
dövblindtolkning. Enligt vad utredningen uppfattar råder det sam-
stämmighet kring de olika moment som kan ingå i tolkningen för 
denna mycket heterogena målgrupp. Det som däremot är föremål för 
olika uppfattningar är i vilken utsträckning ledsagning ingår i den 
tolkmetod eller tolktjänst som personer med dövblindhet behöver.  

Handikappinstitutet formulerade 1981 rekommendationer till 
landstingen avseende frågan om hur dövblindtolkning ska definie-
ras.18 Enligt institutet ska dövblindtolkningen ersätta två sinnen, syn 
och hörsel. Personen med dövblindhet ska genom dövblindtolken 
kunna upprätthålla förbindelsen med omgivningen. Tolken ska inte 
bara förmedla vad som sägs utan också fortlöpande beskriva omgiv-
ningen och vad som händer där. Avslutningsvis konstaterar institu-
tet att tolken under tolkuppdraget ofta måste ge praktiskt stöd vid 
förflyttningar och under resor m.m. Ett tolkuppdrag måste därför 
ofta påbörjas och avslutas i den enskildes bostad. 

När tolktjänsten reglerades i lag anförde 1989 års handikapp-
utredning att en kvalificerad tolkservice omfattar många olika tolk-
metoder vilka beror på om brukaren använder teckenspråket eller 
det svenska språket. Kommunikationssätten måste dessutom för-
valtas med sådan kompetens att de kan anpassas och utvecklas efter 
enskildas behov i en mängd olika situationer.19 Tolktjänsten ska så-
ledes vara en flexibel och kvalitativ tjänst som innebär att samtliga 
för målgruppen ändamålsenliga och relevanta tolkmetoder kan erbju-
das. Handikapputredningen gjorde därmed ingen avgränsning kring 
vad tolktjänsten skulle innefatta utan betonade flexibilitet utifrån be-
hov. I praktiken har dock den tolktjänst som erbjuds personer med 

 
18 Rekommendationen beskrivs närmare i SOU 2011:83, s. 139. 
19 SOU 1991:97, s. 34. 
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dövblindhet sett olika ut och det råder delade meningar om i vilken 
utsträckning regionen är ansvarig för ledsagningsmomentet. 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (SKL) redo-
visade 2004 en principiell uppfattning i en särskild skrivelse till lands-
tingens tolkcentraler och kommunernas handikappomsorg.20 SKL 
konstaterade att ledsagare och tolk har olika uppgifter, men att i  
vissa situationer kan dessa sammanfalla och tillgodoses av samma per-
son. Vidare skriver SKL att den ur många aspekter mest lämpliga lös-
ningen är att tolken även får ta rollen som ledsagare. I dessa situatio-
ner bör dock landstinget och den berörda kommunen samarbeta, 
vilket underlättar för den enskilde och bidrar till ett effektivt utnytt-
jande av de samlade resurserna och därför föreslogs att huvudmännen 
delar på kostnaden. 

Regionerna tillgodoser inte alltid behovet av ledsagning  
inom ramen för dövblindtolkning 

Av utredningens samråd med intresseorganisationerna och tolkcentra-
lernas enkätsvar framgår att regionerna i viss utsträckning gör olika 
när det gäller omfattningen av den ledsagning som ingår i tolktjänsten. 
Samtliga regioner tillgodoser de behov av ledsagning som finns under 
själva tolktillfället. Endast ett fåtal regioner tillgodoser emellertid 
behoven av ledsagning till och från ett tolktillfälle eller mellan olika 
specifika tolktillfällen vid t.ex. ett heldagsarrangemang. Av utred-
ningens fördjupade behovsanalyser framkommer i samtliga intervjuer 
med personer med dövblindhet att man önskar få syntolkat vad som 
händer och sker i tolksituationen och hur det ser ut i omgivningen 
samt att man vid behov blir ledsagad. Det uppges samstämmigt att 
detta är en oerhört viktig del i dövblindtolkningen för att man ska 
uppleva delaktighet och känna sig trygg i situationen.21 Vidare berät-
tar några av de intervjuade att de flesta tolkar också ledsagar under 
själva tolkuppdraget, men att det under de sista åren har skett en 
förändring som innebär att man numera kan nekas ledsagning till 
och från den plats där tolkuppdraget ska utföras. Detta kan innebära 
att det blir omöjligt att genomföra aktiviteten för att man inte kan 
ta sig till platsen. Många tar upp gränsdragningsproblematiken mellan 

 
20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (2004). 
21 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Dövblindtolkning – intervjuundersökning och 
behovsanalys, januari 2021, s. 7. 
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regionernas tolktjänst och kommunernas ledsagarservice. De upp-
lever att två insatser från två olika huvudmän ställer till problem för 
tolkanvändaren. De anser att det är orimligt att ha dubbla insatser i 
en och samma situation. Enligt de intervjuade är det en stor nackdel för 
tolkanvändaren och oförsvarbart ur samhällsekonomisk synpunkt.22 

Rättsläget är oklart men ledsagarservice enligt LSS och ledsagning 
som ett moment i dövblindtolkning har delvis olika syften 

Av 7 § första stycket LSS följer att personer som tillhör lagens person-
krets har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service 
enligt 9 § samma lag om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och 
om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. En sådan insats är led-
sagarservice (9 § 3 LSS). Ledsagarservice kan även vara en insats inom 
ramen för hemtjänst enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL. Samtidigt ingår som nämnts ovan viss ledsagning i den tolkmetod 
som regionen ska erbjuda enligt bestämmelsen om tolktjänst för var-
dagstolkning i HSL. Frågan är då om dessa insatser kan anses tillgodose 
samma behov och därmed vara överlappande i ansvarshänseende. 

När det gäller insatsen ledsagarservice enligt LSS anges i förarbe-
tena att ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta 
blir följden av ett omfattande funktionshinder.23 Enligt Högsta för-
valtningsdomstolen talar övervägande skäl för att lagstiftarens avsikt 
har varit att insatsen ledsagarservice tar sikte på en tämligen begrän-
sad insats, avsedd att ge funktionshindrade som inte uppfyller förut-
sättningarna för personlig assistans ökade möjligheter att genomföra 
enklare aktiviteter och bryta social isolering.24 Domstolen konstate-
rar även att förarbetena till bestämmelsen är mycket knapphändiga.  

När det gäller tolktjänsten anges i 1989 års handikapputrednings 
betänkande att tolken är en helt nödvändig länk mellan den dövblinde 
och omvärlden och att det inte enbart gäller under den tid då det 
egentliga uppdraget utförs utan också t.ex. under resor till uppdrags-
stället och i olika praktiska situationer i anslutning till det egentliga 
ärendet.25 I den efterföljande propositionen till betänkandet lämnas 
frågan om ledsagning okommenterad samtidigt som det anges att det 

 
22 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Dövblindtolkning – intervjuundersökning och 
behovsanalys, januari 2021, s. 9. 
23 Prop. 1992/93:159, s. 74. 
24 HFD 2011 ref. 8. 
25 SOU 1991:97, s. 28. 
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för att kunna erbjuda en kvalificerad tolktjänst krävs tolkar som be-
härskar olika tolkmetoder utifrån tolkanvändarnas speciella behov.26  

Utredningen bedömer att insatsen ledsagarservice inom ramen 
för LSS och SoL har ett delvis annat syfte än tolktjänsten, då led-
sagarservice enligt de båda lagarna syftar till att bryta den enskildes 
isolering och inte till att utgöra länken mellan den som har döv-
blindhet och omvärlden i anslutning till en tjänst av kommunikativ 
karaktär. Högsta förvaltningsdomstolen har också slagit fast att det 
förhållandet att det enligt HSL ankommer på regionen att erbjuda 
vardagstolkning inte hindrar tillämpning av LSS.27 I vart fall får man 
förstå praxis så att tolktjänst enligt HSL är någonting annat än en in-
sats enligt LSS.  

Det finns därför anledning att skilja på det kommunala ansvaret 
för ledsagarservice och regionens ansvar för dövblindtolkning som 
kan innehålla momentet ledsagning. Det rör sig visserligen om tjäns-
ter som har likheter i det att de innebär stöd vid förflyttning men 
stöden har som framgår ovan helt olika syften. Stödet vid förflytt-
ning vid dövblindtolkning är dessutom kvalificerat genom att det 
innehåller momenten syntolkning och tolkning av vad som sägs. Led-
sagning för personer med dövblindhet ingår som ett moment i utbild-
ningen av dövblindtolkar.  

Syftet med ledsagning i anslutning till ett tolktillfälle för personer 
med dövblindhet är att skapa förutsättningar för kommunikation vid 
tolktillfället. Ledsagningen är på det sättet en nödvändig del av tolk-
tillfället. Utredningen bedömer att viss ledsagning i anslutning till 
ett tolktillfälle är ett ändamålsenligt och relevant moment i den tolk-
metod som personer med dövblindhet många gånger har behov av. 

Att personer med dövblindhet har behov av en tolkmetod som 
inkluderar ledsagning har identifierats även av tidigare utredningar 

Både Tolktjänstutredningen och den interdepartementala arbets-
gruppen föreslog att tolktjänst för personer med dövblindhet även 
skulle inkludera viss ledsagning och att detta ansvar skulle regleras i 
lag.28 När det gäller omfattningen av ansvaret för ledsagning före-
slogs i Tolktjänstutredningens betänkande från 2011 att ”den ledsag-

 
26 Prop. 1992/93:159, s. 201. 
27 HFD 2018 ref. 44. 
28 SOU 2011:83 och Ds 2016:7. 
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ning som sker i anslutning till tolktjänsten” ska ingå i tolktjänst för 
personer med dövblindhet. I författningskommentaren anges att exem-
pel på ledsagning som ska ingå i tolktjänst är den ledsagning som 
sker under en resa till och från den plats där tolktjänsten ska utföras. 
Ett annat exempel som anges är den ledsagning som sker under tids-
perioder mellan återkommande specifika tolktillfällen vid exempelvis 
ett heldagsarrangemang. Slutligen anges i betänkandet att vid ledsag-
ning behövs i normalfallet endast en tolk, medan själva tolkningen kan 
kräva partolkning.29 I departementspromemorian från 2016 anges när 
det gäller omfattningen av den ledsagning som ska ingå i tolktjänst 
för personer med dövblindhet att det som avses är ”ledsagning i direkt 
anslutning till tolktillfället”. I författningskommentaren anges som 
exempel, i likhet med Tolktjänstutredningen, heldagsarrangemang där 
ledsagning ska ingå under tiden mellan olika tolktillfällen. Däremot 
anges, i motsats till Tolktjänstutredningen, att ledsagning inte ska ingå 
under en längre resa till och från en plats där tolkning ska utföras.30 

Regionen ska ansvara för viss ledsagning i anslutning till tolktillfället  

Utifrån vad som framkommit i tidigare utredningar och i de för-
djupade behovsanalyserna är det uppenbart att det finns behov av att 
viss ledsagning i anslutning till själva tolktillfället ingår i tolktjänst 
för personer med dövblindhet. Det är också förenligt med de inten-
tioner som 1989 års handikapputredning beskrev och som innebär 
en kvalitativ och ändamålsenlig tolktjänst. Inte heller kan det anses 
utgöra ett intrång i det ansvar som kommunen har för ledsagar-
service som i första hand syftar till att bryta den enskildes isolering.  

Utredningen föreslår därför att viss ledsagning i anslutning till 
själva tolktillfället ska ingå i tolktjänst för personer med dövblindhet. 
Med ledsagning avses kvalificerat stöd vid orientering, förflyttning 
och samtidig syntolkning och tolkning av vad som sägs. Sådan led-
sagning är en del av en flexibel och kvalitativ tolkmetod för personer 
med dövblindhet. Ledsagningsmomentet ska utifrån definitionen av 
ledsagning kräva dövblindkompetens och kan inte utgöra det domi-
nerande inslaget i uppdraget eftersom endast viss ledsagning ingår. 
Det innebär att för ett tolkuppdrag som avser deltagande vid ett möte 

 
29 SOU 2011:83, s. 296. 
30 Ds 2016:7, s. 75. 
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som planeras att pågå i en timme kan ingå som mest en timmes ytter-
ligare ledsagning i anslutning till mötet, osv. För en person som ska 
resa längre bort till ett möte på en timme kan det innebära att en tolk 
med dövblindkompetens behöver bokas på plats dit resan ska ske och 
att tolken får ta sig an ledsagningsuppdraget i anslutning till den plats 
dit personen med dövblindhet ankommer. Ledsagning under längre 
resor, dvs. där resan är det dominerande inslaget, ingår därmed inte 
i regionens ansvar. Detta är dock inte detsamma som att ledsagning 
kan vara en integrerad del i en resa, t.ex. vid en guidad busstur. 

För det fåtal personer som behöver viss ledsagning i anslutning 
till tolktillfället är detta en förutsättning för att tolkningen ska vara 
ändamålsenlig eller ens kunna genomföras. Det innebär även att risken 
för dubbelbemanning vid insatsen minskar. Med förslaget får perso-
ner med dövblindhet som behöver ledsagning med dövblindkompe-
tens i samband med ett tolktillfälle tillgång till en mer samordnad och 
ändamålsenlig tolktjänst. 

Utredningens förslag bedöms inte innebära någon inskränkning 
i det ansvar som kommunen har för insatsen ledsagarservice enligt 
LSS och SoL, som har ett annat syfte än det ledsagningsmoment som 
ingår i dövblindtolkningen.  

7.4.3 Prioriteringar får göras utifrån nytta och behov 

Utredningens förslag: I den nya lagen ska det finnas en bestäm-
melse om att regionen får ge företräde till den som har störst 
nytta och behov av tolktjänst för vardagstolkning. 

Skälen för utredningens förslag  

Nuvarande tolktjänst prioriteras utifrån samma grunder  
som hälso- och sjukvård 

Dagens tolktjänst innebär att regionernas tolkcentraler inte har till-
räckliga resurser för att kunna tillgodose alla tolkbeställningar som 
görs. I de situationer då tolkbeställningarna är fler än tillgången till 
tolkar får regionen prioritera bland de tolkbeställningar som har gjorts. 
Prioriteringarna görs såvitt utredningen känner till med stöd av de 
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allmänna riktlinjerna för svensk hälso- och sjukvård som också har 
lagfästs i HSL.  

Den ordning som regionerna följer har utvecklats i propositionen 
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården31 och bygger på tre principer:  

– Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och samma 
rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.  

– Behovs- och solidaritetsprincipen: Resurserna bör fördelas efter 
behov.  

– Kostnadseffektivitetsprincipen: Vid val mellan olika verksamheter 
eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, 
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.  

Människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen kom-
mer till uttryck i 3 kap. 1 § andra stycket HSL där det anges att vår-
den ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet samt att den som har det största be-
hovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.  

Kostnadseffektivitetsprincipen kommer till uttryck i 4 kap. 1 § 
HSL enligt vilken offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksam-
het ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet. Kost-
nadseffektivitetsprincipen är underordnad människovärdesprincipen 
och behovs- och solidaritetsprincipen, vilket framgår av nämnda för-
arbeten. Avsikten enligt dessa förarbeten är att riktlinjerna ska vara 
vägledande för dem som i olika sammanhang har att fatta beslut som 
rör prioriteringar i vården och vara utgångspunkt för vidare över-
väganden och diskussioner. Socialstyrelsen är den myndighet som tar 
fram nationella riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården. 
Riktlinjerna är inte bindande. 

En ny ordning för prioriteringar föreslås 

Utgångspunkten för regionens tolktjänst är att den ska vara dimen-
sionerad så att den kan tillgodose de behov som finns. Så länge en 
tolkbeställning som inryms i det som anses vara vardagstolkning inte 
krockar med någon annan tolkbeställning bör den enskilde i princip 
erbjudas tolktjänst. Majoriteten av de tolkbeställningar som görs bör 

 
31 Prop. 1996/97:60, s. 21. 
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således inte bli föremål för någon prioritering alls. För det talar den 
omständigheten att andelen beställda uppdrag där tolkcentralerna inte 
kunnat utföra tolkuppdraget på grund av tolkbrist varit i genomsnitt 
4,3 procent under 2019.32 Intresseorganisationerna understryker dock 
att tolkbehovet är större än tolkbristen då många avstår från att be-
ställa tolk trots behov eftersom de inte tror sig få tolk till önskat 
tillfälle. Organisationerna menar även att tolkcentralerna i vissa fall 
tar principbeslut att man inte får tolktjänst i vissa situationer och att 
nekad tolktjänst vid sådana tillfällen inte registreras som brist. 

Att dimensionera en tjänst som kräver ett stort mått av indivi-
duella anpassningar och särskilda tolkmetoder så att all tolkning all-
tid kan genomföras är inte realistiskt. Det kan också vara så att många 
tolkuppdrag hopar sig till vissa dagar och tidpunkter och att det där-
för är svårt att tillgodose allas behov. I de fall då tolkbeställningarna 
överstiger de tolkresurser som finns behöver det finnas en ordning 
för hur dessa situationer ska hanteras. En sådan ordning ska vara 
hanterbar för regionernas tolkcentraler som många gånger arbetar 
under tidspress och den ska även ha stöd hos tolkanvändarna. I ut-
redningens fördjupade behovsanalyser framkommer att många av de 
intervjuade tolkanvändarna vill ha större möjligheter att själva prio-
ritera i vilka situationer de får tolk. Många gånger upplever tolk-
användare att de skulle göra en annan prioritering av tolktjänst än 
vad tolkcentralen gör och att de saknar inflytande över vad de själva 
prioriterar som angeläget att få tolk till. De menar att allmänna upp-
fattningar om vad som är viktigt och prioriterat får gå före den en-
skildes önskan och uppfattning.  

Även om utredningens förslag innebär att mer resurser ska av-
sättas för regionens tolktjänst (se avsnitt 7.12) kommer som nämnts 
ovan efterfrågan på tjänsten inte alltid att kunna tillgodoses. Det 
innebär att den som beställer och önskar tolk vid ett visst tillfälle inte 
alltid kommer att kunna få tolk. Det finns olika sätt att hantera så-
dana situationer. 

Ett sätt att hantera den begränsade tolkkapaciteten är att regionen 
tillgodoser beställningarna i den ordning som de kommer in utan att 
prioritera mellan uppdragen. Det är det sätt som tycks ha gällt innan 
tolktjänsten reglerades i HSL. I 1989 års handikapputrednings be-
tänkande anges i nulägesbeskrivningen att tolkuppdragen vanligtvis 
utförs i den ordning som beställningarna kommer, i enlighet med 

 
32 Tolkcentralernas svar på utredningens enkät daterad den 25 november 2020. 
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Handikappinstitutets rekommendation från 1981.33 Vidare anförs att 
akut tolkning på sjukhus i vissa fall prioriteras. I betänkandet anges 
vidare att för att kunna utföra så många uppdrag som möjligt är det 
inte ovanligt att tolkcentralerna efter samråd med tolkbeställaren 
måste ändra tiden för beställda tolkningar. Kraven på ett effektivt ut-
nyttjande av befintliga resurser ligger då enligt handikapputredningen 
bakom detta. Brukarna måste då acceptera att t.ex. uppgjorda besöks-
tider hos läkare och tandläkare ibland måste ändras, eller att besöks-
tider görs upp direkt mellan läkare, tandläkare och tolkcentral. Det 
senare är ett förhållande som 1989 års handikapputredning betraktar 
som otillfredsställande mot bakgrund av att självbestämmande och in-
flytande hävdas som tungt vägande och bärande principer för tolktjänsten. 

Denna utredning konstaterar vidare att ett annat sätt är att, som 
i dag, prioritera tolktjänst utifrån vissa principer eller grunder. Vilka 
dessa grunder ska vara kan förstås se olika ut.  

I princip samtliga intressenter som utredningen har haft kontakt 
med önskar en nationellt fastställd prioriteringsordning. Innebörden 
i det tolkas av utredningen som att grunden för prioriteringar ska 
vara densamma i alla regioner. Det har från inte minst intresseorga-
nisationerna lyfts fram att frågan om nationell likvärdighet vid prio-
riteringar är viktig. Samtidigt har det vid samråd med intresseorga-
nisationer och i de fördjupade behovsanalyserna framkommit att 
tolkanvändarna vill ha inflytande över hur prioriteringarna görs. 

Av utredningens kontakter med främst regionens tolkcentraler 
framkommer att de är positiva till att ha fastställda objektiva grunder 
för prioritering. Skälen för det är att etiska överväganden kan behöva 
göras från tolkcentralens sida när det t.ex. gäller livsnödvändig hälso- 
och sjukvård. Det framkommer även att verksamheten är hårt belastad 
och att tydliga riktlinjer om vad som gäller behövs för att verksam-
heten ska kunna fungera effektivt. 

Både Tolktjänstutredningens förslag från 2011 och departements-
promemorians förslag från 2016 innebar att den myndighet som hade 
att erbjuda tolktjänst skulle få möjlighet att prioritera uppdragen ut-
ifrån nytta och behov för tolkanvändaren. Även kostnaden för tjäns-
ten fick enligt dessa förslag beaktas vid prioriteringen. 

Även denna utredning bedömer att det finns skäl för att ha en 
bestämmelse som anger på vilka grunder tolktjänsten får prioriteras. 
De grunder som är relevanta är enligt utredningen tolkanvändarens 

 
33 SOU 1991:97, s. 45. 
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nytta och behov av tjänsten. Att inte få prioritera utifrån dessa grun-
der riskerar att leda till orimliga etiska konsekvenser. Utan objektiva 
grunder för prioritering kan hänsyn inte tas till sådant som objektivt 
sett får anses viktigt, som t.ex. deltagande vid en begravning eller 
någon annan oåterkallelig händelse. Även akuta och livsavgörande 
situationer inom t.ex. vården behöver också kunna prioriteras.  

Mot bakgrund av de skäl som redogjorts för ovan anser utredningen 
att det är motiverat att regionen har möjlighet att fortsatt prioritera 
uppdragen i den situation då inte alla beställningar kan tillgodoses. 
Grunden för prioriteringarna ska vara nationellt likvärdig, dvs. den ska 
fastställas i lag. 

Närmare riktlinjer behöver utvecklas av regionerna gemensamt 
i samråd med intresseorganisationerna 

Utredningen vill inledningsvis understryka att det främst är i situa-
tioner av tolkbrist, dvs. när inte allas behov av tolktjänst kan till-
godoses, som prioriteringar får göras. När en prioritering görs ställs 
således ofta olika personers behov av tolktjänst mot varandra.  

Av utredningens fördjupade behovsanalyser och vid samråd med 
intresseorganisationerna har framkommit att det upplevs som otill-
fredsställande att en myndighet ska bestämma vilka tolkbehov som 
är viktiga och hur olika situationer ska prioriteras. Det framgår att 
enskilda tolkanvändare ibland skulle göra andra prioriteringar än vad 
regionen gör av olika tolksituationer. Samtidigt har de tolkcentraler 
som utredningen har haft kontakt med beskrivit hur verksamheten 
både av etiska och praktiska skäl kräver en fastställd prioriterings-
ordning. Utredningen har förståelse för de invändningar som lyfts 
mot att regionen har fastställda riktlinjer för prioriteringar eftersom 
det inskränker den enskildes självbestämmande men anser samtidigt 
att en likvärdig tolktjänst bör vila på objektiva grunder. En annan 
ordning skulle antingen innebära att tolkuppdragen utförs i den ord-
ning som beställningarna kommer in utan beaktande av vad tolk-
tillfället avser, eller ett system som utgår från varje tolkanvändares 
upplevda behov av tolk vilket kan leda till att den som argumenterar 
bäst ges företräde.  

Utredningen har vidare förståelse för att riktlinjer kan behövas i 
en verksamhet som tolktjänsten där bokningar görs löpande och ofta 
behöver hanteras med kort varsel. Dock anser utredningen att dessa 
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riktlinjer behöver diskuteras och förankras med de som berörs av 
dem. Dessutom bör företräde ges till någon endast när det kan moti-
veras tydligt utifrån nytta och behov, i övriga fall bör beställningarna 
tas om hand och utföras i den ordning som de kommer in. Fast-
ställda riktlinjer för prioriteringar bör med andra ord inte vara mer 
detaljerade än nödvändigt.  

Mot denna bakgrund bedömer utredningen att regionerna kon-
tinuerligt bör samverka med varandra i frågor om prioriteringar av 
tolktjänst för att nå en så bred samsyn som möjligt. Regionerna bör 
i samråd med berörda intresseorganisationer ta fram gemensamma 
riktlinjer för detta ändamål. Utredningen kan inte nog understryka 
vikten av att regionerna når en samsyn kring dessa frågor och att 
enskilda tolkanvändares självbestämmande värnas på detta sätt. Vid 
sådana samråd bör även frågor om barns och ungas behov av tolk-
tjänst uppmärksammas och synpunkter från relevanta barn- och ung-
domsorganisationer och föräldraorganisationer hämtas in. På så sätt 
skapas ökad transparens och legitimitet för regionens prioriteringar 
och ökad nationell likvärdighet samtidigt som tolkanvändare ges in-
flytande över prioriteringar på verksamhetsnivå. Dessa riktlinjer bör 
utvecklas och stämmas av löpande.  

7.5 Samordning av övrig tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet 

Utredningens förslag: Av den nya lagen ska framgå att regionen 
har ansvar för att vid behov hjälpa döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet som är bosatta i regionen att få sina övriga 
behov av tolktjänst tillgodosedda genom att samråda med den 
aktör som bekostar tolkning. Det ska även framgå att regionen, 
efter överenskommelse med den aktör som bekostar tolkning, får 
erbjuda sådan tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. 
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Skälen för utredningens förslag  

Behovet av en mer samordnad tolktjänst 

Samhällets tolktjänst är i dag splittrat på flera aktörer som i olika 
situationer har ansvar för tolktjänst eller för att anlita eller bekosta 
tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Det splitt-
rade ansvaret innebär många gånger gränsdragningsproblem som 
tolkanvändarna själva kan behöva hantera genom att vända sig till 
olika aktörer för att reda ut ansvarsfrågan. Tolkanvändarna får i hög 
grad fungera som samordnare för sin egen tolkning. Det kan inne-
bära att tolkanvändaren måste lägga tid och därmed resurser på att 
ha kontakt med flera aktörer för en och samma tolksituation i stället 
för att kunna vända sig till en aktör direkt. Ibland får även tolkarna 
agera för att reda ut vilken aktör som är ansvarig för betalning av 
tolkningen. Den nuvarande ordningen innebär en stor osäkerhet och 
frustration för främst tolkanvändare men även för tolkar och andra 
aktörer i systemet. Med nuvarande ordning finns det ingen särskilt 
utpekad aktör som har ansvar för att samordna och reda ut frågor om 
vilken aktör som bekostar tolktjänst för målgruppen.  

Som redogjorts för i avsnitt 6.3.1 kommer det splittrade huvud-
mannaskapet i viss utsträckning att kvarstå även med utredningens 
förslag. Ambitionen är emellertid att det ska minska, t.ex. genom att 
tolktjänst i arbetslivet ska tillgodoses genom en särskild insats vid 
Arbetsförmedlingen (se kapitel 8) och genom att tydliggöra att ärende-
relaterade myndighetskontakter inte är vardagstolkning. Trots detta 
bedömer utredningen att gränsdragningsproblemen inom tolktjänsten 
inte kommer att upphöra helt. Det ligger i sakens natur att gränsdrag-
ningsfrågor alltid kommer att finnas i och med att regionens ansvar 
för vardagstolkning omfattar så många olika delar av människors liv. 
Det finns således alltjämt behov av att vidta åtgärder för att det splitt-
rade ansvaret hanteras på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som 
möjligt.  

Även den tidigare tolktjänstutredningens förslag innebar att an-
svaret för tolkning för målgruppen skulle vara fortsatt splittrat, om 
än i mindre omfattning än tidigare.34 För att hantera detta föreslogs 
att den myndighet som skulle ha det primära ansvaret för tolktjänst, 
Tolktjänstmyndigheten, skulle få i uppdrag att hantera förfrågningar 

 
34 SOU 2011:83, s. 207–212. 
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om tolktjänst som inte omfattades av myndighetens ansvar. Myndig-
heten skulle då bistå med råd och stöd och informera om hur en 
tolkbeställning kunde göras direkt av tolkleverantören. 

Utredningen bedömer, på ett liknande sätt som Tolktjänstutred-
ningen från 2011 förde fram, att en aktör ska ha en samordnande 
funktion för tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet dit man som tolkanvändare alltid kan vända sig. Som 
tolkanvändare ska det vara tydligt vart man vid behov vänder sig för 
frågor och stöd kring sin tolktjänst. På så sätt får tolkanvändaren en 
väg in till tolktjänst oavsett vilken tolksituation det rör sig om. 

Regionen ska vara den aktör som samordnar tolkning för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet 

Regionerna kommer med utredningens förslag att ha ett lagstadgat 
ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet (se avsnitt 7.4). Som framgår ovan finns 
det emellertid andra situationer där behov av tolk aktualiseras. Det 
gäller t.ex. vid kontakter med myndigheter inom ramen för ett ärende, 
i arbetslivet och på utbildningsområdet. I dessa sammanhang är det 
andra aktörer som har ansvar för att anlita eller bekosta tolk. I arbets-
livet är det arbetsgivaren som bekostar tolk, även om finansieringen 
av tolk kan komma från Arbetsförmedlingen genom bidrag. Avgör-
ande är att arbetsgivaren är den som utger betalning till tolkcentralen 
i det fall att tolktjänst tillhandahålls från tolkcentralen. I den mån det 
rör sig om ärenderelaterad myndighetstolkning är det myndigheten 
som bekostar tolktjänst och som har ett utge ersättning till tolk-
centralen. För det fall att det rör sig om någon form av utbildnings-
tolkning är det utbildningsanordnaren som bekostar tolktjänst, även 
om finansieringen av tolk kanske kommer från staten genom ett stats-
bidrag.  

I vissa fall kanske tolkbehovet och administrationen av detsamma 
tillgodoses av den aktuella aktören, t.ex. en enskild myndighet som 
bokar och bekostar tolk utan att belasta den enskilda tolkanvändaren 
eller en arbetsgivare som bokar och bekostar tolk. I andra fall kan 
det vara upp till den enskilde tolkanvändaren att själv hantera frågan 
om tolktjänst. Det kan vara en situation där ansvarsfrågan, dvs. vem 
som ska bekosta tolk, är klarlagd men även en situation där ansvars-
frågan inte är det. I båda fallen kan det finnas behov för den enskilde 
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tolkanvändaren att på ett enkelt sätt få hjälp och stöd för att få sitt 
tolkbehov tillgodosett. Allra helst ska den enskilde tolkanvändaren 
kunna vända sig till samma instans oavsett vilken aktör som bekostar 
tolk. Såväl tidigare utredningar som de behovsanalyser och övriga 
underlag som utredningen har tagit del av visar tydligt på behovet av 
en instans att vända sig till för att kunna få stöd och hjälp med sitt 
tolkbehov.  

Eftersom regionerna föreslås ha kvar ansvaret för tolktjänst för 
vardagstolkning som är ett brett ansvarsområde som rör grundläg-
gande tolktjänster i vardagslivet för målgruppen, och då de har upp-
arbetad kompetens på området och en värdefull regional förankring 
anser utredningen att de har bäst förutsättningar att vara en sådan 
”sambandscentral” för all tolktjänst för målgruppen.  

Det föreslagna ansvaret innebär att regionen vid behov ska erbjuda 
hjälp och stöd till döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het som vänder sig till tolkcentralen för tolkbehov som avser andra 
situationer än de som regionen har det primära ansvaret för. Regio-
nen ska även kunna erbjuda tolktjänst i en sådan situation, om regio-
nen och den aktör som bekostar tolkning kommer överens om det. 
En sådan överenskommelse bör i de flesta fall innebära att tolk-
centralen får ersättning från den aktör som ska bekosta tolkningen. 
I vissa fall kan det dock röra sig om samarbeten där ersättning inte 
utges. Det är emellertid frågor som det är upp till regionen att be-
döma. Om det t.ex. är en situation i arbetslivet är det arbetsgivaren 
som bekostar tolkningen, även om det görs med bidrag från Arbets-
förmedlingen. Det är således till arbetsgivaren som tolkcentralens 
faktura ska skickas. Allt förutsatt att arbetsgivaren och tolkcentralen 
kommit överens om detta. Det kan ju även vara så att arbetsgivaren 
väljer att tillgodose tolkbehovet genom att köpa tjänsten av ett privat 
tolkbolag. Tolkcentralen har då inget ansvar för att följa upp och se 
till så att tolkning vid den specifika situationen verkligen sker. 

Den enskilde tolkanvändaren ska genom utredningens förslag inte 
behöva ha överblick över alla regelverk som reglerar olika aktörers 
ansvar för tolk utan ska kunna vända sig till ”sin” tolkcentral för hjälp 
och stöd i samband med en tolksituation och, om möjligt, även få 
sitt behov av tolkning tillgodosett där.  

För att regionen ska kunna fullgöra sitt ansvar att vägleda och 
reda ut ansvarsfrågor ska kunskapsstöd och vägledning finnas till-
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gängligt hos den nationella funktionen för tolktjänstfrågor som ut-
redningen föreslår ska inrättas (se kapitel 14). 

Regionen får en utökad serviceskyldighet gentemot döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet 

Regionen ska få ansvar för att vid behov hjälpa döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet som är bosatta i regionen att få sina 
övriga behov av tolkning tillgodosedda genom att samråda med den 
aktör som har ansvar för att anlita eller bekosta tolk. Den föreslagna 
bestämmelsen gäller utöver bestämmelserna i 6–8 §§ förvaltnings-
lagen, FL, om service, tillgänglighet och samverkan och har utformats 
på ett liknande sätt som dessa i och med att ordet hjälpa tillämpas. 
I 6 § andra stycket FL anges att myndigheten ska lämna den enskilde 
sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen 
ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, 
den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. I för-
arbetena till bestämmelsen anges att det t.ex. kan innebära en skyl-
dighet att hänvisa en enskild till rätt myndighet om den först har 
vänt sig till fel myndighet.35 I 8 § andra stycket FL anges vidare att 
en myndighet i rimlig utsträckning ska hjälpa den enskilde genom 
att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndig-
heter. I förarbetena till den bestämmelsen anges att ett exempel på 
hjälp och stöd som inte är kopplat till ärendehandläggning kan vara 
att en myndighet besvarar en fråga genom att använda information 
som den på lämpligt sätt har inhämtat för ändamålet från någon 
annan myndighet, t.ex. genom ett telefonsamtal med en tjänsteman 
eller genom att besöka den andra myndighetens webbplats. Det an-
ges vidare att kravet på att hjälpa den enskilde i den utsträckning som 
är rimlig innebär att en myndighet kan avstå från att själv inhämta 
informationen t.ex. om hjälp begärs i något avseende som inte rör 
myndighetens verksamhet eller om den saknar möjlighet att frigöra 
rimliga resurser för att vidta åtgärden.36 

Den föreslagna bestämmelsen tar sikte på tolktjänst och de åtgär-
der som kan krävas från tolkcentralens sida för att den enskilde tolk-
användaren ska få tillgång till en kvalitativ och samordnad tjänst. 
Den skyldighet som föreslås går utöver vad som är möjligt att kräva 

 
35 Prop. 2017/18:180, s. 291. 
36 Prop. 2017/18:180, s. 293. 
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från en myndighet bara med stöd av bestämmelserna i förvaltnings-
lagen, varför det finns skäl att införa en särskild bestämmelse om 
detta. Åtagandet innebär att tolkcentralen är skyldig att ta emot 
telefonsamtal och förfrågningar genom andra kontaktvägar från döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet som har behov av tolk 
för ett visst tillfälle även i de fall då någon annan aktör bedöms ha 
ansvar för att anlita tolk eller bekosta tolk. Den andra aktören kan 
vara en myndighet, en arbetsgivare eller någon annan. Tolkcentralen 
ska vid sådana tillfällen ta kontakt med den aktör som bedöms vara 
ansvarig för att använda tolk eller bekosta tolk och samråda med 
denne för att om möjligt reda ut ansvarsfrågan och se till att den en-
skilde kan erbjudas tolkning. När det t.ex. gäller tolktjänst i arbets-
livet är det arbetsgivaren som har ansvar för att bekosta tolk även om 
bidraget kommer från Arbetsförmedlingen. Det är således med arbets-
givaren som tolkcentralen i så fall har kontakt. Arbetsgivaren kan 
emellertid invända att denne inte har ansvar för att bekosta tolk eller 
välja att tillgodose behovet genom en annan instans, t.ex. ett privat 
tolkbolag. 

Det finns ingen skyldighet för tolkcentralen att se till att tolkning 
verkligen erbjuds tolkanvändaren efter att denne tagit kontakt med 
tolkcentralen för att få hjälp. Tolkcentralen har dock en skyldighet 
att i en situation då tolkanvändaren vänt sig dit för att få hjälp med 
tolktjänst så långt som möjligt genom samråd söka klarhet i ansvars-
frågan i syfte att denne kan erbjudas tolkning. 

I praktiken kan regionens serviceskyldighet i detta avseende även 
innebära att ta emot samtal och förfrågningar från den aktör som är 
ansvarig för tolkning för den enskilde tolkanvändarens räkning. Det 
som är avgörande är att det finns en tolkanvändare som ingår i den 
målgrupp som regionen har ansvar för, dvs. döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet.  

Frågor om informationshantering mellan myndigheter 

Det ska understrykas att varken samverkansskyldigheten enligt för-
valtningslagen eller den som föreslås i den nya lagen om tolktjänst 
innebär någon sådan uppgiftsskyldighet som enligt 10 kap. 28 § offent-
lighets- och sekretesslagen bryter sekretessen mellan myndigheter. 
Innan en samverkande myndighet lämnar uppgifter till en annan myn-
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dighet måste den beakta de begränsningar i informationsutbytet som 
följer av nationell och EU-rättslig lagstiftning om behandling av per-
sonuppgifter, bl.a. dataskyddsförordningen.37 Myndigheten måste 
också förvissa sig om att informationsutbytet är förenligt med even-
tuellt tillämpliga bestämmelser om sekretess (jfr JO 2006/07 s. 270). 
Se närmare i avsnitt 7.10 och 7.11. Utredningen bedömer att bestäm-
melser om sekretess eller tystnadsplikt förhållandevis sällan bör för-
hindra att uppgifter om tolkbehov kan överlämnas från en offentlig 
aktör till en annan eftersom dessa uppgifter i de flesta fall borde vara 
kända för den aktör som uppgifterna lämnas till. 

Regionen får möjlighet att erbjuda tolktjänst när andra aktörer 
har betalningsansvar för tolkningen 

Om samrådet med den andra aktören utmynnar i att denne inte anser 
sig ha ansvar för att bekosta tolk i den aktuella situationen går frågan 
tillbaka till regionen som får överväga hur situationen ska hanteras. 
Kanske bedömer regionen att det ändå är vardagstolkning och erbju-
der tolktjänst. Kanske ser regionen att ytterligare någon annan aktör 
kan ha ansvar för att bekosta tolk för det aktuella tillfället. Det kan 
också vara så att situationen inte omfattas av någon aktörs uttryck-
liga ansvar för att bekosta tolk. Det kan handla om en aktör som 
visserligen omfattas av ansvars- och finansieringsprincipen men som 
inte anser sig ha de ekonomiska möjligheterna att tillgodose tolk-
behovet, t.ex. privata utbildningar som inte får statsbidrag för sin verk-
samhet. Detta bör som utredningen bedömer det trots allt utgöra en 
undantagssituation. Alternativet till att låta denna situation uppstå 
är att reglera regionens ansvar för tolktjänst på det sättet att all tolk-
tjänst som en annan aktör väljer att inte tillgodose av ekonomiska 
eller andra skäl ska åligga regionen. Utredningen bedömer dock att 
en sådan ordning dels väsentligt försvårar möjligheterna att upprätt-
hålla ansvars- och finansieringsprincipen, dels inte är rimlig av eko-
nomiska och organisatoriska skäl eftersom regionens ansvar då skulle 
bli oförutsägbart och väsentligt större (se avsnitt 7.4).  

Om regionens samråd med den aktör som bedöms ha ansvar för 
att bekosta tolk utmynnar i att den aktören tar på sig det ansvaret 

 
37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 maj 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 
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kan det finnas behov för den aktören att också få en tolk för tillfället. 
Regionen har då möjlighet att ingå en överenskommelse med den 
aktör som bekostar tolkningen att erbjuda tolktjänst, dvs. att se till 
att tolkning utförs. En befogenhet för regionen att erbjuda tolk-
tjänst i sådana situationer ges med den bestämmelse som föreslås.  

Möjligheten för regionen att erbjuda tolktjänst i sådana situationer, 
som alltså inte är vardagstolkning, gäller i förhållande till döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet som är bosatta i regionen. 

Utredningen har övervägt om regionen ska åläggas en skyldighet 
att erbjuda tolktjänst i sådana situationer eller om åtagandet ska vara 
frivilligt. Utredningen bedömer att det av olika skäl är svårt att ålägga 
regionen en skyldighet att erbjuda tolktjänst i sådana situationer. De 
främsta invändningarna är att den som bekostar tolktjänst kan vara 
förhindrad att köpa tolktjänst av regionen av olika skäl, t.ex. upp-
handlingsrättsliga. Om den betalningsansvariga aktören ändå insiste-
rar på att få köpa tolktjänst av regionen försätts regionen i en svår 
sits, dels med en skyldighet att erbjuda tolktjänst, dels med vetska-
pen om att förfarandet inte är juridiskt hållbart. Andra skäl mot att 
införa en skyldighet för regionen att erbjuda tolktjänst i sådana situa-
tioner är den inskränkning som det innebär för det kommunala själv-
styret samt att det riskerar att tränga undan tillgången till vardags-
tolkning. Om regionen i stället har mandat att själv bestämma om 
det finns utrymme för att erbjuda tolktjänst i dessa situationer finns 
bättre möjligheter att anpassa detta så att de lagreglerade åtagandena 
kring vardagstolkning kan tillgodoses. Tolkning för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet är dessutom en komplex tjänst 
i det att tolkmetoder och andra krav på kvalifikationer för det speci-
fika tolkuppdraget kan variera och vara svårt att tillgodose i den speci-
fika situationen. Utredningen bedömer att ändamålet med regleringen, 
att skapa en tydlig struktur för samordning av tolkning för målgrup-
pen, tillgodoses även utan krav på att regionen har en skyldighet att 
erbjuda tolktjänst i de situationer då en annan aktör ska bekosta tolk-
tjänst. Eftersom det föreslås att det ska vara frivilligt för regionen att 
erbjuda sådan tolktjänst ska den prioriteras efter tolktjänst för var-
dagstolkning som är obligatorisk verksamhet, dvs. den vardagstolk-
ning som regionen är skyldig att tillhandhålla går före övrig tolk-
tjänst för målgruppen. Någon särskild bestämmelse om det bedöms 
inte vara nödvändigt att införa. 
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Det finns inte något juridiskt hinder mot att regionen får möjlighet 
att tillhandahålla övrig tolkning för målgruppen 

Regionen är enligt 8 kap. 7 § första stycket 3 hälso- och sjukvårdslagen, 
HSL, skyldig att erbjuda tolktjänst för vardagstolkning till döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet som är bosatta i regionen. Det 
innebär att tolktjänst för vardagstolkning för aktuell målgrupp inom 
regionen utgör regionens kärnverksamhet. När det gäller annan tolk-
ning för målgruppen, kan regionen ha möjlighet att ägna sig åt sådan 
verksamhet med stöd av bestämmelserna i främst kommunallagen, KL.  

Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens 
område eller deras medlemmar (2 kap. 1 § KL). Regleringen ger ut-
tryck för kommunernas och regionernas allmänna befogenheter och 
den s.k. lokaliseringsprincipen som geografiskt och sakligt avgränsar 
vad kommunerna och regionerna får göra. Det som avgör om en an-
gelägenhet är av allmänt intresse är om det kan anses vara ett allmänt, 
samhälleligt och till det egna området knutet intresse. Denna fråga 
får bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt 
och skäligt att kommunen eller regionen befattar sig med angelägen-
heten. Allmänintresset förutsätter inte att det finns ett stort behov. 
Kommunen eller regionen får ha hand om angelägenheten även om 
åtgärden bara kommer en mindre del av kommunens eller regionens 
område eller ett mindre antal av medlemmarna direkt till godo.38 

Även om en verksamhet inte ingår i regionens allmänna befogen-
het eller om den strider mot lokaliseringsprincipen kan undantag göras 
avseende försäljning av tillfällig överkapacitet (se RÅ 1993 ref. 12 II). 
Undantag kan också göras för verksamhet som har en naturlig an-
knytning till den verksamhet som kommuner eller regioner är skyl-
diga att utföra (se RÅ 1992 ref. 61). I målet var det fråga om verk-
samhet av begränsad omfattning som inte var avsedd att ge vinst. 

Vidare får kommuner och regioner inte ha hand om sådana ange-
lägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region 
eller någon annan ska ha hand om (2 kap. 2 § KL). Bestämmelsens 
ordalydelse kan ge intryck av att kommuner och regioner är helt för-
hindrade att utföra sådana uppgifter. I rättstillämpningen har dock 
bestämmelsen getts en annan innebörd (se RÅ 1999 ref. 67). Av dom-
stolens uttalande i målet följer att det finns viss möjlighet för kom-

 
38 Prop. 2016/17:171, s. 299. 
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muner och regioner att bidra till uppgifter som handhas av staten. 
I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter har flera undantag 
införts för att möjliggöra för kommuner och regioner att medfinansiera 
statlig verksamhet, bl.a. för sjöfart (se 2 kap. 1–3 §§). Mot bakgrund av 
att lagstiftaren ansett det nödvändigt med undantag i många fall finns 
det anledning att anta att möjligheten till medfinansiering utan direkt 
stöd i speciallagstiftning bör tolkas med viss restriktivitet. 

På vissa verksamhetsområden sammanfaller regionernas befogen-
heter med framför allt kommunernas. I sådana fall utgör bestämmel-
sen inte något hinder mot att både regioner och kommuner tar sig 
an angelägenheterna, vilket t.ex. förekommer inom kultur- och fritids-
området. 

Vidare får regioner driva näringsverksamhet, om den drivs utan 
vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga tjänster åt 
medlemmarna (2 kap. 7 § KL). 

Utredningen bedömer att tolktjänst för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet generellt är en tjänst av allmänt intresse. 
Det får anses finnas ett behov av tjänsten och det är skäligt att regio-
nen, som har en etablerad verksamhet genom tolktjänst för vardags-
tolkning, även kan ägna sig åt viss annan tolktjänst åt målgruppen. 
Tolktjänst till denna målgrupp kan inte heller anses vara en sådan 
tjänst som enbart staten, en annan kommun eller en annan region får 
erbjuda. Det är dessutom en allmännyttig tjänst som regionen får ha 
hand om. 

Sammanfattningsvis finns det enligt utredningen inte något hinder 
enligt bestämmelserna i kommunallagen för regionen att i viss utsträck-
ning tillhandahålla tolktjänst även utanför det tillämpningsområde 
som bestämmelsen om vardagstolkning i HSL medger. Det vill säga 
även när andra aktörer än regionerna är ansvariga för att använda tolk.  

Mot denna bakgrund är det utredningens bedömning att det inte 
finns något hinder mot att införa en bestämmelse som ger regionen 
rätt att utföra tolkning för målgruppen även när det inte är vardags-
tolkning. För att skapa större förutsägbarhet när det gäller regionernas 
kompetens att tillhandahålla sådan tolkning ska möjligheten emeller-
tid regleras i lag. 
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Frågan om en samordnad tolktjänst är inte ny 

Redan 1981 träffades en överenskommelse mellan staten och Lands-
tingsförbundet om att hjälpmedelsersättningen från och med 1982 
skulle höjas och även omfatta tolktjänsten. Överenskommelsen förut-
satte att landstingen successivt skulle bygga upp en samordnad tolk-
tjänst för döva, dövblinda m.fl. samt svara för kostnaderna för denna.39 
Landstingen skulle svara för tillhandahållande av tolk oavsett om upp-
draget omfattades av landstingens betalningsansvar.40 

Behovet av en lättillgänglig och trygg tolktjänst identifierades även 
av 1989 års handikapputredning som föreslog att den enskilde tolk-
användaren skulle få en instans att vända sig till beträffande grund-
läggande behov av tolktjänst, s.k. vardagstolkning.41 Utredningens 
lagförslag innebar att definitionen av hälso- och sjukvård i 1 § i då-
varande hälso- och sjukvårdslagen kompletterades med viss tolktjänst. 
Utredningen föreslog således att landstingen skulle få en skyldighet 
att organisera, finansiera och tillhandahålla tolktjänst för vardags-
tolkning till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet och 
att de därutöver skulle tillhandahålla och förmedla tolkar till samma 
målgrupp för övrig tolkning. Behoven av tolk i andra situationer förut-
sattes bli tillgodosedda och finansierade av respektive anordnare av 
verksamheten enligt ansvars- och finansieringsprincipen. I special-
motiveringen till den föreslagna lagändringen anfördes att tolktjäns-
ten också ska kunna förmedla tolkar till andra betalningsansvariga, 
såsom t.ex. myndigheter, vilkas betalningsansvar framgick av den tidi-
gare 8 § förvaltningslagen (1986:223). Vidare anfördes att andra be-
talningsansvariga kunde vara landsting, rikstolktjänsten och andra 
utbildningsanordnare som högskolor, kommuner, folkhögskolor, 
studieförbund, arbetsmarknadsverket m.fl. Tolktjänsten angavs där-
vid ha ansvar för förmedlade tolkars kompetens.  

I den proposition som följde på 1989 års handikapputrednings be-
tänkande anfördes att förslaget om landstingets ansvar för tolktjänst 
för vardagstolkning överensstämde med utredningens förslag.42 För-
slaget till lagstiftning fick dock en annan utformning än den som 
utredningen föreslog och överensstämde i huvudsak med hur regler-
ingen ser ut i dag. I övrigt anfördes att förslaget borde skapa förutsätt-

 
39 Prop. 1980/81:187 bil. 2. 
40 SOU 1991:97, s. 44. 
41 SOU 1991:97, s. 16. 
42 Prop. 1992/93:159, s. 152–157. 
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ningar för en fortsatt utveckling av tolktjänsten och en bättre an-
passning av servicen till olika tolkanvändares behov.  

Utredningen kan således konstatera att regionernas tolktjänst ur-
sprungligen hade ett uppdrag att sköta även andra betalningsansvariga 
aktörers tolktjänst och att även 1989 års handikapputredning före-
slog en sådan ordning. Den lagstiftning som sedermera beslutades 
om och som trädde i kraft i januari 1994 fick emellertid en utform-
ning som inte på ett tydligt sätt kan sägas innebära ett sådant ansvar. 
Otydligheten i lagstiftningen kan möjligen också förklara det faktum 
att regionerna gör olika i detta avseende, vilket framkommit i tolk-
centralernas enkätsvar.43 Av svaren på enkäten framgår att en majori-
tet av regionerna organiserar och förmedlar tolkar även i situationer 
där en annan aktör har ansvar för att anordna eller bekosta tolk medan 
vissa regioner enbart erbjuder tolktjänst i vardagstolkningssituationer 
och hänvisar övriga uppdrag till betalningsansvarig aktör.  

7.5.1 Upphandlingsrättsliga och andra förutsättningar  
för att köpa tolktjänst av regionen 

I detta avsnitt görs en juridisk analys av förutsättningarna för andra 
myndigheter att ta del av regionens tolktjänster efter överenskom-
melse med regionen. I avsnittet görs även en bedömning att valfrihets-
system kan utgöra ett relevant alternativ i sammanhanget. Analysen 
gäller situationen då den enskilde tolkanvändaren har vänt sig till  
regionens tolkcentral för att få stöd och hjälp med tolktjänst i en viss 
situation men det är en annan myndighet som har betalningsansvar 
för tolkningen. Den myndighet som har betalningsansvaret och regio-
nen kan i dessa situationer välja att ingå en överenskommelse om att 
tolkcentralen ska tillhandahålla tolkning. Den här möjligheten be-
höver finnas för att den enskilde tolkanvändaren inte ska riskera att 
hamna mellan stolarna på det sätt som kan hända i dag. Det kan t.ex. 
handla om att myndigheten har ansvar för tolkning med stöd av 13 § 
FL, det kan handla om offentliga arbetsgivare som bekostar tolkning 
med egna medel eller med bidrag till tolk från Arbetsförmedlingen 
eller om en högskola som är ett sådant offentligt styrt organ som avses 
med upphandlande myndighet.44 

 
43 Tolkcentralernas svar på utredningens enkät daterad den 25 november 2020. 
44 1 kap. 18 och 22 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 
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Denna situation ger upphov till flera frågor av juridisk karaktär, 
som främst tar sikte på de som köper tjänster av regionen. Frågorna 
rör förutsättningarna för en myndighet att ingå en överenskommelse 
om att regionen ska tillhandahålla tolkning. Dessa aktörers anskaff-
ning av tolktjänster från regionen påverkas bl.a. av det EU-rättsliga 
regelverket om offentlig upphandling. Enligt regelverket om offent-
lig upphandling behöver myndigheter (s.k. upphandlande myndig-
heter) beakta upphandlingslagstiftningen när tjänster ska införskaffas. 
Förutsättningarna för en upphandlande myndighet att ingå en över-
enskommelse om att regionen ska tillhandahålla tolk kan påverkas 
av beloppets storlek (direktupphandling, se nedan) men det kan även 
påverkas av hur regionen organiserar sin verksamhet (samarbetsavtal 
eller valfrihetssystem, se nedan). 

Materian är komplicerad och de juridiska bedömningar som görs 
är just bedömningar som kan bli föremål för ytterligare analys i andra 
sammanhang och som ytterst avgörs av domstol. De möjligheter 
som lyfts fram kan emellertid vara intressanta för såväl de myndig-
heter som vill nyttja regionens tolktjänst som för regionerna som så 
långt det är möjligt bör verka för att tolktjänsten blir mer samordnad 
och därmed tillgänglig för målgruppen. 

Myndigheters anskaffning av tolktjänster från regionen 
påverkas av EU-rättsligt regelverk om offentlig upphandling 

Rättsligt kan en myndighet i princip utföra de uppgifter som myn-
digheten ansvarar för i egen regi eller köpa in tjänster från en extern 
leverantör.45 Myndigheten kan även på annat sätt än genom ett köp 
se till att de uppgifter som myndigheten ansvarar för blir utförda. 
När en anskaffning eller ett överlämnande av uppgifter innefattar att 
offentliga medel betalas ut behöver myndigheten bl.a. beakta upp-
handlingslagstiftningen. 
  

 
45 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen. 
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Svensk upphandlingslagstiftning bygger i stora delar på EU-rätts-
liga regler.46 Lagstiftningen syftar till att upprätthålla EU:s principer 
om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhanda-
hålla tjänster inom den inre marknaden. Lagstiftningen säkerställer 
att den offentliga upphandlingen öppnas för konkurrens. Eftersom 
de svenska reglerna baseras på EU-lagstiftning genomsyras de av flera 
grundläggande unionsrättsliga principer som följer av EUF-fördra-
get.47 Regelverket för offentlig upphandling ska därför se till att de 
upphandlande myndigheterna lever upp till principerna om bl.a. lika-
behandling och icke-diskriminering. 

Det finns inte något i upphandlingslagstiftningen som hindrar att 
regioner deltar i upphandlingar som leverantörer och lämnar anbud. 
Syftet med upphandlingsreglerna är bl.a. att offentliga inköp ska ge-
nomföras på ett förutsebart och rättssäkert sätt. Vilka avvägningar 
som bör göras i den enskilda upphandlingen är emellertid den upp-
handlande aktörens ansvar. 

Enligt upphandlingslagstiftningen kan en myndighet vända sig 
direkt till en leverantör (vilket inkluderar regionen) i vissa situationer. 
De tillvägagångssätt som kan vara aktuella för de situationer som be-
rörs av den här utredningen är om kontraktsbeloppet understiger be-
loppet för direktupphandling (beloppsgränsen redogörs för nedan). 
För de fall en myndighet har ett tolkbehov som överstiger aktuell 
beloppsgräns för den aktuella upphandlingen (direktupphandlings-
gränsen) behöver myndigheten i normalfallet fylla behovet genom 
annonserade upphandlingar i enlighet med lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU. 

Utöver direktupphandling finns ett par andra möjligheter för 
myndigheter att ta del av regionens tolktjänst utan att använda sig av 
ett annonserat förfarande enligt LOU (se nedan).  

Det är främst den part som utger ersättning som har ansvar för 
att en anskaffning är rättsligt säkerställd. Den aktören riskerar annars 
att anskaffningen kan bedömas som en otillåten direktupphandling 
med risk för att behöva betala upphandlingsskadeavgift (21 kap. 1 § 
LOU). Avtalet kan också komma att förklaras ogiltigt på grund av 
att annonseringsreglerna inte följts (20 kap. 13 § LOU). 

 
46 Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG 
(LOU-direktivet). 
47 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  
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Förutsättningarna för direktupphandling 

En upphandlande myndighet kan direktupphandla när det som ska 
köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. En 
upphandlande myndighet kan också direktupphandla i vissa särskilda 
situationer som finns angivna i upphandlingslagarna. Det är fram-
för allt direktupphandlingar när det som ska köpas understiger direkt-
upphandlingsgränsen som är aktuella inom ramen för den här utred-
ningen. En direktupphandling behöver inte annonseras och det finns 
inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska gå till. 

Direktupphandlingsgränsen är fastställd i upphandlingsreglerna 
och är 700 000 kronor per räkenskapsår (19 a kap. 2 § LOU). För 
sociala och andra särskilda tjänster är direktupphandlingsgränsen för 
närvarande cirka 7 800 000 kronor. Vilka tjänster som är sociala och 
andra särskilda tjänster anges i bilaga 2 till LOU.  

Direktupphandling – tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet ska ingå i kategorin sociala tjänster och andra särskilda tjänster 

Bedömningen av vilken typ av tjänst tolktjänsten för just tecken-
språkstolkning är påverkar beloppsgränsen för direktupphandling. 
Common Procurement Vocabulary (CPV) är ett klassificerings-
system för offentlig upphandling som syftar till att standardisera den 
terminologi som används av upphandlande myndigheter och enheter 
för att beskriva föremålet för en upphandling. CPV-koderna är tänkta 
att underlätta för presumtiva anbudsgivare att hitta intressanta upp-
handlingar. Det ska dock noteras att hur en myndighet klassificerar 
en tjänst inte är avgörande för bedömningen vilken tjänst det handlar 
om. Frågan bedöms ytterst av EU-domstolen. 

I CPV-systemet återfinns koden 79540000-1 för tolktjänster.48 
Vid en sökning bland aktuella upphandlingar av teckenspråkstolkar 
är det också den koden som upphandlande myndigheter tycks an-
vända.49 Koden 79540000-1 faller inte inom kategorin sociala tjänster 
och andra särskilda tjänster. Det ska lyftas fram att de tjänster som 
kategoriseras som sociala och andra särskilda tjänster är sådana tjäns-

 
48 Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offent-
lig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 
2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV.  
49 Uppgift hämtad från Mercells annonsdatabas 2021-08-22. 
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ter som från ett EU-perspektiv är mindre reglerade och som medlems-
staterna bör få råda över själva i större utsträckning. Exempelvis hotell-
tjänster faller inom den kategorin.50 Mot den bakgrunden kan det 
ifrågasättas om teckenspråkstolkning ska falla utanför kategorin 
sociala och andra särskilda tjänster. Det kan till och med vara så att 
koden 79540000-1 för tolktjänster i själva verket handlar om tolk-
ning av talade språk och inte teckenspråkstolkning. 

Enligt utredningen ligger det närmare till hands att anse att tecken-
språkstolkning, i brist på en egen CPV-kod, ska falla inom koden för 
andra samhälleliga och personliga tjänster (98000000-3) inom kate-
gorin sociala och andra särskilda tjänster. Utredningen anser att det 
är mer ändamålsenligt och i linje med avsikten med kategorin sociala 
och andra särskilda tjänster att upphandlande myndigheter använder 
den koden för teckenspråkstolkning. Som en följd av detta ska tecken-
språkstolkning även upphandlas enligt reglerna om sociala och andra 
särskilda tjänster. Det ska lyftas fram att CPV-kodernas syfte bl.a. 
är att öka öppenheten i den offentliga upphandlingen genom att stan-
dardisera när en upphandling annonseras. Dessutom bör man aldrig 
se CPV som slutgiltig eftersom den kommer att utvecklas med an-
vändarnas föränderliga behov.  

Utredningen konstaterar att trots att CPV-koden inte är avgör-
ande för bedömningen av vilken typ av tjänst teckenspråkstolkning 
är innebär det tillämpningsproblem att det inte finns en särskild CPV-
kod för just denna tjänst. CPV-koder bestäms dock på EU-nivå. 

Samarbete mellan myndigheter 

Det finns inte någon generell skyldighet för myndigheter att vända 
sig till marknaden när en tjänst ska införskaffas. Rätten att välja om 
man ska vända sig till marknaden eller inte har upprepade gånger 
slagits fast i EU-domstolens praxis.51 En myndighet har alltid möj-
lighet att med egna medel utföra de uppgifter av allmänt intresse som 
åligger den, utan att behöva vända sig till någon utanför sin organi-

 
50 I skäl 114 till LOU-direktivet anges att skälet till att särskilda bestämmelser införts för denna 
typ av tjänster är att de på grund av sin natur fortfarande har en begränsad gränsöverskridande 
dimension och att de tillhandahålls i ett särskilt sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika kulturella traditioner. Detta anges också vara skälet till att 
ett högre tröskelvärde ska gälla för sådana tjänster än för andra. 
51 Se EU-domstolens domar i målen, C-26/03, Stadt Halle och RPL Lochau EU:C:2005:5, p. 48, 
C-324/07 Coditel Brabant, EU:C:2008:621, p. 48, och C-285/18 Irgita, EU:C:2019:829, p. 50 
och 2 i domslutet. 
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sation.52 Den möjligheten kan även utövas i samarbete med andra 
myndigheter.53 

I LOU finns bestämmelser om undantag från upphandlingsplikten 
vid offentliga samarbetsavtal, s.k. Hamburgsamarbeten (3 kap. 17 och 
18 §§). Undantaget, som har växt fram genom EU-domstolens praxis 
och sedan reglerats, innebär att två eller flera upphandlande myndig-
heter under vissa förutsättningar kan samarbeta på ett sådant sätt att 
avtalet inte omfattas av upphandlingsreglerna. De förutsättningar som 
måste vara uppfyllda är att: 

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett 
samarbete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offent-
liga tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att 
uppnå myndigheternas gemensamma mål, 

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med 
allmänintresset, och  

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 pro-
cent av den verksamhet som berörs av samarbetet. 

För att ett kontrakt ska kunna undantas från kravet på upphandling 
med stöd av bestämmelserna krävs att samtliga tre punkter är uppfyllda. 

Ordet upphandling är till viss del missvisande eftersom det i första 
hand ska handla om ett samarbete och inte en upphandling i meningen 
en ren köp- och säljsituation. I skälen till LOU-direktivet anges att 
samarbetet, för att uppfylla villkoren för undantaget, bör grundas på 
ett samarbetskoncept. Det anges vidare att det inte krävs att alla del-
tagande myndigheter åtar sig att fullgöra de huvudsakliga avtalsför-
pliktelserna så länge det finns åtaganden om att bidra till ett fullgörande 
av den berörda offentliga tjänsten genom samarbete. Genomföran-
det av samarbetet, inbegripet ekonomiska överföringar mellan de del-
tagande upphandlande myndigheterna, bör dessutom endast styras 
av överväganden som sammanhänger med allmänintresset.54 

 
52 Det finns dock undantag. Exempelvis är det obligatoriskt inom primärvården att inrätta val-
frihetssystem i enlighet med LOV. Det innebär i praktiken att regionerna måste vända sig till 
marknaden i något avseende. 
53 EU-domstolens dom i mål C-324/07 Coditel Brabant, EU:C:2008:621, p. 48 och 49. 
54 Skäl 33 i direktiv 2014/24/EU. 
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Valfrihetssystem kan användas i stället för offentlig upphandling 

Utredningens bedömning: En överenskommelse mellan en myn-
dighet som i en viss situation ansvarar för att använda tolk och en 
region omfattas inte av upphandlingsregelverket om överenskom-
melsen innebär att en enskild väljer utförare från ett av regionen 
inrättat valfrihetssystem för tolkar och att myndigheten står för 
kostnaden. En sådan överenskommelse utgör i stället en del av val-
frihetssystemet. 

Skälen för utredningens bedömning 

Ett sätt för regionerna att tillhandahålla tolktjänster till andra myn-
digheter är att inrätta valfrihetssystem som regionen själv men också 
andra myndigheter kan använda sig av (se avsnitt 7.8). Regionen 
tecknar i sådana fall avtal med leverantörer om att ingå som utförare 
i systemet och andra myndigheter har då också möjlighet att använda 
utförarna i systemet efter överenskommelse med regionen. Regio-
nens tolkar i egen regi kan vara en av utförarna i ett sådant system. 
Enligt utredningen finns det flera fördelar med ett valfrihetssystem 
för regionens tolktjänster. En fördel är att systemet är öppet för 
konkurrens löpande till skillnad från ramavtal där avtalstiden är be-
gränsad till cykler på fyra år. Det innebär en större förutsägbarhet 
för de aktörer som verkar på marknaden. Det innebär också att tolk-
användaren får större inflytande över valet av tolk. En annan fördel 
är att regionen kan tillgodose andra myndigheters behov (även om 
behovet överstiger direktupphandlingsgränsen) med en större frihet 
och flexibilitet bl.a. i och med att upphandlingslagstiftningens krav 
på hur ramavtal får användas inte behöver tillämpas. 

En utgångspunkt är att ett sådant valfrihetssystem är öppet för 
alla leverantörer som uppfyller ställda krav och att något urval inte 
görs av de upphandlande myndigheterna. Det är individen som har 
behov av tjänsten som väljer utförare och inte myndigheten.  

En fråga som uppkommer är hur relationen mellan den myndig-
het som betalar och regionen som tillhandahåller valfrihetssystemet 
ser ut. Utgör överenskommelsen ett offentligt kontrakt som enligt 
huvudregeln ska upphandlas, eller är den undantagen upphandlings-
reglerna då den utgör en del av valfrihetssystemet? 
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EU-domstolen har i flera fall konstaterat att när det inte görs 
något urval från den upphandlande myndighetens sida utgör det inte 
upphandling som omfattas av upphandlingsregelverket. I Falk Pharma, 
C-410/14, och Tirkkonen, C-9/17, fann EU-domstolen att de kon-
trakt som var aktuella inte reglerades av upphandlingsdirektiven. I de 
aktuella fallen tecknade de upphandlande myndigheterna kontrakt 
med samtliga leverantörer som uppfyllde ställda krav. Domstolen 
angav att syftet med upphandlingsreglerna var att undanröja risken 
för att nationella anbudsgivare ges företräde när upphandlande myn-
digheter tilldelar kontrakt. När något urval av anbudsgivare inte görs 
var det enligt domstolen därmed inte nödvändigt att den upphand-
lande myndighetens agerande reglerades i upphandlingsdirektiven. 
Detta kommer också till uttryck i skälen till LOU-direktivet och 
LUK-direktiven. 

Den situation som är aktuell i den här utredningen har inte blivit 
rättsligt prövad. Det vill säga att en region inrättar ett valfrihets-
system som är öppet för leverantörer att ansluta sig till och att regio-
nen och även andra myndigheter genom regionen har möjlighet att 
använda sig av de leverantörer som ingår i systemet. Utredningen 
anser dock att den huvudsakliga anledningen till att ett valfrihets-
system är just det och inte ett offentligt kontrakt som ska upphand-
las är att det inte sker något urval från myndigheternas sida. Systemet 
är öppet för alla leverantörer som uppfyller kraven samt att det är 
den enskilde som väljer utförare och inte myndigheten. Detta kvar-
står även om förfarandet går i två led, dvs. om ett valfrihetssystem 
inrättas av regionen och sedan används av regionen samt andra myn-
digheter. Bedömningen är därför att relationen mellan de myndig-
heter som vill använda sig av systemet och regionen inte utgör ett 
offentligt kontrakt som omfattas av upphandlingsregelverket.  

7.5.2 Konkurrensrättsliga förutsättningar  
när regionen säljer tolktjänst 

I och med att regionen får en utökad möjlighet att tillhandahålla tolk-
tjänst som andra aktörer har betalningsansvar för kan det komma att 
påverka marknaden för tolktjänster. Denna situation ger upphov till 
flera frågor av juridisk karaktär kopplat till regionen. Utredningen 
vill även i anslutning till detta stycke vara tydlig med att dessa frågor 
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i många fall ytterst bedöms och avgörs av tillsynsmyndighet eller 
domstol. 

När regionen utför tolktjänst som andra myndigheter bekostar 
kan regionen, beroende på sammanhang, komma att betraktas som 
en leverantör bland andra leverantörer. För att marknaden inte ska 
påverkas på ett negativt sätt av regionens närvaro på marknaden 
anser utredningen att det är viktigt att regionerna agerar så konkur-
rensneutralt som möjligt. Regionerna har nämligen andra förutsätt-
ningar än privata leverantörer när de verkar på en marknad. Detta 
bland annat eftersom regionerna inte kan gå i konkurs. Det finns 
också risk för att självkostnadsprincipen och möjligheterna att med 
skattemedel gynna en egen företagsverksamhet för att påverka pris-
bildningen, kan hota privata konkurrenter. 

Konkurrensneutralitet, eller så likvärdiga förutsättningar som möj-
ligt, bör därför eftersträvas när regionen tillhandahåller tolktjänster 
åt andra. Det kan t.ex. ske genom att regionerna:  

– separerar verksamhet som de bedriver för att tillhandahålla tolk-
tjänst åt andra myndigheter, exempelvis organisatoriskt såsom en 
utförar-/beställarmodell, 

– bedriver verksamheten på affärsmässig grund, eller 

– särredovisar den. 

För att hantera snedvridning av konkurrens finns bestämmelser i kon-
kurrenslagen (2008:579). Konkurrenslagen har till ändamål att undan-
röja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om 
produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter 
(1 kap. 1 §). När regionerna agerar på en marknad i konkurrens med 
privata eller andra aktörer måste de beakta och följa konkurrens-
lagens bestämmelser för att deras medverkan ska ske på liknande vill-
kor som gäller för övriga aktörer eller för att de inte ska störa mark-
naden negativt. De får därför inte ingå konkurrensbegränsande avtal 
enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen eller missbruka en dominerande 
ställning enligt 2 kap. 7 § samma lag. 

De mest relevanta bestämmelserna i konkurrensreglerna för den 
här utredningen är dock reglerna om konkurrensbegränsande offent-
lig säljverksamhet, de s.k. KOS-reglerna. 

När regionerna bedriver säljverksamhet som kan konkurrera med 
andra aktörers verksamhet ska regionerna beakta KOS-reglerna (3 kap. 
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27–32 §§).55 Syftet med KOS-reglerna är att komma till rätta med 
konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när offentliga aktörer be-
driver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer, dvs. en sorts 
konfliktlösningsregler. Sådana snedvridningar beror på att staten, 
kommunen eller regionen kan bedriva verksamhet utan att verksam-
hetens existens riskeras. En avgörande skillnad i förhållande till pri-
vata aktörer är att staten, kommuner och regioner alltså inte kan 
försättas i konkurs. Därmed har de andra förutsättningar än privata 
företag.56  

Enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen får staten, en kommun eller 
en region förbjudas att i en säljverksamhet av ekonomisk eller kom-
mersiell natur (se 1 kap. 5 § samma lag) tillämpa ett visst förfarande, 
om detta: 

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en 
effektiv konkurrens på marknaden, eller 

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen 
av en sådan konkurrens. 

Säljverksamheten behöver inte vara inriktad på att generera vinst för 
att den ska omfattas. Till säljverksamhet hör försäljning av varor, 
tjänster och andra nyttigheter samt andra utbudsverksamheter som 
uthyrning.57 

Regleringen är inriktad mot både konkurrensbegränsande för-
faranden och vissa verksamheter.58 Verksamhet får inte förbjudas om 
den är förenlig med lag. Däremot kan ett konkurrenssnedvridande 
förfarande i en sådan verksamhet förbjudas.59 

Konkurrensverket har i en rapport utrett de tio första åren med 
KOS-reglerna. Enligt rapporten riktas klagomålen mest mot kom-
muner. Underprissättning upplevs som det största konkurrenspro-
blemet. En orsak till det är att säljverksamhet i offentlig regi i regel 
inte syftar till vinstmaximering. Att kommuner som huvudregel 
enligt kommunallagen ska tillämpa självkostnadspriser kan enligt 
Konkurrensverket bidra till att låga priser upplevs vara ett stort kon-

 
55 Prop. 2008/09:231, s. 11–14. 
56 Prop. 2008/09:231, s. 35. 
57 Prop. 2008/09:231, s. 34 
58 Prop. 2008/09:231, s. 33. 
59 Prop. 2008/09:231, s. 59. 
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kurrensproblem.60 Vid Konkurrensverkets uppföljning av bestäm-
melserna framkom att vissa kommuner ändå tillämpar marknadspriser 
även när det saknas reglering som gör avsteg från självkostnads-
principen. Det sker bl.a. i fråga om friskvård, camping, vandrarhem, 
kabel-TV, konferensverksamhet, bowlinghall, café, restaurang, tolk-
tjänster, utbildning inom räddningstjänsten, kart- och mättjänster samt 
hantering av verksamhetsavfall. Av svaren till Konkurrensverket fram-
går att i ett antal fall tillämpar kommunerna marknadspriser i syfte 
att värna konkurrensen på marknaden.61 

För att uppnå ett så stort mått av konkurrensneutralitet som möj-
ligt bör enligt utredningen den offentliga verksamheten verka under 
liknande villkor som gäller de privata aktörerna på marknaden. I prin-
cip bör den verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. Re-
gionens tolktjänst är inte affärsmässigt inriktad. Det kan därför vara 
främmande att agera affärsmässigt. Historiskt har kraven på exem-
pelvis kommunerna att uppträda affärsmässigt hört samman med 
traditionella näringar som energi och aktualiserats i samband med av-
regleringarna av sådana marknader på 1990-talet. Det förekommer 
dock krav på affärsmässighet även på områden som kanske inte skulle 
anses som traditionella konkurrensutsatta näringar som sjuktranspor-
ter och tidigare även för samhällsorientering. Sjuktransporter är re-
gionernas ansvar och när det gäller samhällsorientering kunde en 
kommun ingå avtal med en annan kommun om att utföra uppgifter 
enligt den nu upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare. Det är således inte vanligt men inte heller 
främmande att exempelvis kommuner får utföra uppgifter för andra 
mot affärsmässig ersättning inom en förvaltning utan att ha behövt 
bolagisera verksamheten. 

Utredningen anser mot den bakgrunden att det är viktigt att re-
gionerna när de tillhandahåller tolktjänst inte gör det på bekostnad 
av de privata tolkbolagen och att de så långt som möjligt beter sig 
affärsmässigt i relation till den privata tolktjänstmarknaden. 

 
60 Konkurrensverket (2020), s. 8, 53 och 54. 
61 Konkurrensverket (2020), s. 73. 
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7.6 Allmänna bestämmelser om verksamheten 

Utredningens förslag: I lagen ska införas allmänna bestämmelser 
om verksamheten. Av dessa ska framgå att målet med verksam-
heten är en god tolktjänst som erbjuds på lika villkor för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. 

I lagen ska även anges att tolktjänsten särskilt ska vara av god 
kvalitet, ha god tillgänglighet och bygga på respekt för den en-
skildes självbestämmande och integritet. Det ska även anges att 
verksamheten ska vara organiserad så att den främjar kostnads-
effektivitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fort-
löpande ska utvecklas och säkras. 

Skälen för utredningens förslag 

Målen för verksamheten 

Utredningen anser att målen för regionens tolktjänstverksamhet ska 
framgå av lag. Det skapar förutsägbarhet och bidrar till att säkerställa 
en kvalitativ och ändamålsenlig tjänst som har förutsättningar att 
utvecklas. Att fastställa tydliga mål och krav för verksamheten är 
även en förutsättning för att på ett bra sätt kunna utvärdera och följa 
upp den.  

En motsvarande bestämmelse för hälso- och sjukvården finns i 
3 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen, HSL. 

Kraven på verksamheten 

Även kraven på verksamheten ska förtydligas och regleras. Dessa krav är 
generella och avser att på ett övergripande sätt fastställa indikatorer för 
kvalitet, tillgänglighet och den enskildes integritet och självbestämmande. 

Att verksamheten ska vara av god kvalitet innebär bl.a. att de 
tolkar som används ska ha relevant utbildning utifrån de krav som 
ställs. Tolkarnas kompetens behöver utifrån områdets komplexitet 
löpande ses över och kan t.ex. kräva att regionen tillgodoser både 
generella och specifika behov av kompetensutveckling. Kravet på god 
kvalitet kan även innebära att bokning och samordning ska ha robusta 
och för verksamheten ändamålsenliga och uppdaterade system.  
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Att verksamheten ska vara lätt tillgänglig kan t.ex. innebära att 
bokningen är enkel att nå och hantera för den enskilde via telefon 
eller andra digitala medier och att tolkningsuppdraget administreras 
på ett för den enskilde enkelt och förutsägbart sätt. 

Tillgänglighet innebär också att verksamheten ska ha god bered-
skap för akuta situationer vilket innebär att den enskilde ska ha till-
gång till tolktjänsten när behoven uppstår, vilket kan vara på tider som 
ligger utanför ordinarie kontorstid.  

Att verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes själv-
bestämmande och integritet innebär ett förhållningssätt som be-
höver vara integrerat i hela tolktjänstverksamheten.  

Att respektera den enskilde tolkanvändarens självbestämmande 
innebär att så långt det är möjligt försöka tillgodose den enskildes 
behov vid tolkbeställningar och andra kontakter med tolkcentralen. 
Det kan också innebära att på ett systematiskt sätt integrera tolk-
användarnas synpunkter och åsikter i utvecklingen av tolktjänstens 
verksamhet.  

Att respektera den enskildes integritet kan handla om bemötandet 
från personalen på tolkcentralernas bokningsfunktion, om tolkarnas 
förhållningssätt mot tolkanvändarna och om de verksamhetsansvarigas 
kontakter med t.ex. företrädare för intresseorganisationerna. Att verk-
samheten bygger på ett respektfullt förhållningssätt är viktigt, inte 
minst eftersom tolkcentralerna har ett övertag i det att det är de som 
avgör om den enskilde ska få tolk till ett visst tillfälle eller inte. Det 
innebär även att på ett korrekt och lagligt sätt hantera uppgifter kring 
den enskildes person. 

En motsvarande bestämmelse för hälso- och sjukvården finns i 
5 kap. 1 § HSL. 

Kostnadseffektivitet 

Det är angeläget att resurserna inom tolktjänsten används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Att tolktjänsten till klart övervägande del 
är finansierad med allmänna medel innebär ett särskilt ansvar i detta 
hänseende. Allmänna medel är begränsade och ska användas på bästa 
möjliga sätt, vilket ska framgå av lag.  

En motsvarande bestämmelse för hälso- och sjukvården finns i 
4 kap. 1 § HSL. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

För samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten 
och enligt LSS gäller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete.62 Föreskrifterna har såvitt gäller hälso- 
och sjukvården sin grund i regleringen i 5 kap. 4 § HSL, där det anges 
att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska ut-
vecklas och säkras. Med kvalitet avses enligt Socialstyrelsens före-
skrifter att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjuk-
vård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade 
och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (2 kap. 
1 § i aktuella föreskrifter). I den handbok som Socialstyrelsen har 
publicerat som stöd för tillämpning av föreskrifterna beskrivs kvalitets-
definitionen som en ram som ska fyllas med det innehåll som finns i 
föreskrifter och beslut.63 Vad som ska uppnås med hjälp av lednings-
systemet och vilka krav och mål som ska uppfyllas är därmed speci-
fikt för den aktuella verksamheten. 

När tolktjänsten regleras i en lag som inte har någon koppling till 
hälso- och sjukvården är det viktigt att säkerställa att de krav som 
gäller för verksamheten i dag även kommer att gälla framöver. För 
att säkerställa detta ska det införas en särskild bestämmelse i den före-
slagna lagen som anger att kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras.  

Med detta avses internt utvecklings- och kontrollarbete genom 
löpande uppföljning av verksamhetens mål i förhållande till den fak-
tiska verksamheten. Det kan röra uppföljning av tolkbeställningar, 
av fastställda kvalitetskriterier för tolkar och av hantering av tolk-
användarnas och andra intressenters synpunkter på verksamheten. 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att på bästa sätt orga-
nisera och bedriva verksamheten. Ett systematiskt kvalitetsarbete kan 
mäta servicegrad, tolkanvändarnas upplevelse av tjänsten osv. Kvali-
tetsuppföljningen ska göras av ansvarig nämnd. 

Som utredningen nämnt ovan finns motsvarande bestämmelse för 
hälso- och sjukvården i 5 kap. 4 § HSL. Socialstyrelsens föreskrifter 
ges såvitt utredningen kan bedöma med stöd av 8 kap. 2 § hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80). Även om dessa föreskrifter och 

 
62 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete. 
63 Socialstyrelsen (2012). 
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allmänna råd är anpassade för hälso- och sjukvården kan de tjäna som 
vägledning vid utformning av eventuella verkställighetsföreskrifter 
för tolktjänsten. Regeringen kan utan särskild reglering i lag meddela 
verkställighetsföreskrifter.  

7.6.1 Särskilda skyldigheter i fråga om barn 

Utredningens förslag: I lagen ska införas en bestämmelse om att 
när tolktjänst erbjuds barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Skälen för utredningens förslag 

Barnkonventionen har blivit svensk lag 

Sverige har sedan 1990 varit folkrättsligt bundet av FN:s konvention 
om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det har inneburit att både 
statliga och kommunala myndigheter, liksom domstolarna, har varit 
skyldiga att så långt det är möjligt tolka svenska interna rättsregler på 
ett sådant sätt att de blir förenliga med barnkonventionen.  

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen inkorporerad i svensk 
rätt och gäller som svensk lag.64 Inkorporeringen innebär enligt reger-
ingen ett förtydligande av att rättstillämparna ska beakta de rättigheter 
som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar 
som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn och tolka 
svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen utifrån 
sedvanliga tolkningsprinciper.65 

För att barnets rättigheter ska få genomslag krävs enligt reger-
ingen, utöver inkorporering av barnkonventionen, bl.a. fortsatt trans-
formering av konventionen.66 Transformering innebär att vid behov 
införa eller ändra svenska bestämmelser så att de överensstämmer 
med konventionens bestämmelser. Regeringen anger att i det fort-
satta transformeringsarbetet bör särskilt fokus ligga på principen om 
barnets bästa som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser samt bar-
nets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade.67 Som ett stöd 

 
64 Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 
65 Prop. 2017/18:186, s. 76. 
66 Prop. 2017/18:186, s. 93. 
67 Prop. 2017/18:186, s. 92. 
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vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen har regeringen tagit 
fram Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention 
om barnets rättigheter.68 

En särskild bestämmelse om barnets bästa föreslås 

Utredningen kan konstatera att principen om barnets bästa redan 
gäller för tolktjänsten, precis som för all annan offentlig verksamhet. 
Samtidigt är det oklart vad den innebär för just tolktjänstverksamheten. 
Tolktjänsten fyller en viktig funktion för döva och hörselskadade barn 
och barn med dövblindhet i deras utveckling som självständiga indi-
vider och möjliggör delaktighet på lika villkor som andra barn i exem-
pelvis förenings- och kulturliv, lek samt i fritidsaktiviteter.  

Regionens skyldighet att erbjuda tolktjänst för vardagstolkning och 
deras möjlighet att tillhandahålla tolktjänst även i andra situationer än 
vardagstolkning är uttömmande reglerad och dessa bestämmelser gäller 
även för barn. Syftet med en bestämmelse om barnets bästa är att 
tydliggöra ett barnperspektiv i tolktjänstverksamheten. Målet bör 
vara att skapa en verksamhet som utöver vuxna tolkanvändare även 
tillgodoser barns särskilda behov. Barns särskilda behov och förut-
sättningar ska vara en integrerad del av organiseringen av verksam-
heten och av de tjänster som erbjuds. Det kan t.ex. innebära att möj-
ligheterna att beställa tolk anpassas för barn, så att inga onödiga hinder 
ställs upp som hindrar barn från att använda sig av tjänsten. Det kan 
också handla om att förmedla kunskap och information som är an-
passad för barn om hur samspelet mellan tolk och tolkanvändare går 
till och i vilka situationer de kan använda sig av tolktjänst. Bestäm-
melsen innebär ett åtagande att ha tolkar med sådan kompetens att 
tolkningen för barnet blir ändamålsenlig, eftersom barn många gånger 
kommunicerar på ett annat sätt än vad vuxna gör. I detta bör även 
rymmas en medvetenhet om att barn kan behöva tillgång till alternativa 
kommunikationsstöd, till exempel barn med medfödd dövblindhet. 

Avsikten med bestämmelsen om barnets bästa är att framhålla att 
företrädare för tolktjänstens verksamhet, även vid rent organisato-
riska beslut, ska göra en bedömning av vilka konsekvenser besluten 
har för barn och vad som behövs för att barn ska erbjudas tolktjänst 
på ett sätt som är anpassat till barnet.  

 
68 Ds 2019:23. 
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Bestämmelsen bör utformas på samma sätt som bestämmelsen i 
HSL som anger att när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets 
bästa särskilt beaktas (jfr 5 kap. 6 § HSL).69  

7.7 Ledning av verksamheten och avtalssamverkan 

Utredningens förslag: I lagen ska även anges att ledningen av 
regionens tolktjänst ska utövas av en eller flera nämnder. För en 
sådan nämnd och för gemensam nämnd ska bestämmelserna i 
kommunallagen gälla. 

Det ska framgå av lagen att en region med bibehållet huvud-
mannaskap får sluta avtal med en juridisk person eller enskild in-
divid om att utföra uppgifter enligt denna lag. I lagen ska även fram-
går att bestämmelsen i kommunallagen om avtalssamverkan är 
tillämplig för tolktjänsten. 

 
Utredningens bedömning: Bestämmelsen i kommunallagen om 
avtalssamverkan är väl lämpad för regionens tolktjänst. 

Regionens tolktjänstverksamhet innefattar inte någon myndig-
hetsutövning. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Regionens tolktjänst ska ledas av ansvarig nämnd 

Organiseringen av regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolk-
ning regleras inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ge-
nom bestämmelsen i 7 kap. 1 § där det bl.a. anges att ledningen av 
hälso- och sjukvårdsverksamheten i regionen ska utövas av en eller 
flera nämnder.  

Eftersom regionens ansvar för tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet kommer att regleras i en särskild lag 
utan koppling till hälso- och sjukvårdslagen behöver frågan om led-
ningen av densamma regleras särskilt. Kraven på organisering av re-
gionens uppgifter finns i kommunallagens bestämmelser om ansvarig 
nämnd. När regionen, som i detta fall, fått en lagreglerad uppgift att 

 
69 Se prop. 2016/17:43, s. 97–98. 
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sköta måste det finnas ett ansvarigt organ i form av en eller flera an-
svariga nämnder. Men det är inte nödvändigt att inrätta en särskild 
nämnd för just tolktjänsten. Enligt lagen är det tillräckligt att det i 
regionen finns en eller flera nämnder, som svarar för att de författ-
ningsstadgade uppgifterna fullgörs.  

Det är fullmäktiges uppgift att se till att uppgifterna sköts av en 
viss nämnd och att det finns regler för respektive nämnd. 

I lagen ska förtydligas att bestämmelse om avtalssamverkan  
gäller för tolktjänsten 

Sedan den 1 juli 2018 finns det möjlighet för en kommun eller en 
region att samverka genom att ingå avtal om att någon av dess upp-
gifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan 
region (se 9 kap. 37 § kommunallagen, KL, s.k. avtalssamverkan). Så-
dan avtalssamverkan hindras inte av kravet på anknytning till kom-
munens eller regionens område eller dess medlemmar, dvs. av lokali-
seringsprincipen (2 kap. 1 § KL).  

Utredningen bedömer att bestämmelsen i KL om avtalssamverkan 
är väl lämpad att tillämpas på regionernas tolktjänst även utöver så-
dana situationer som avses i den föreslagna 3 § andra stycket i den 
föreslagna lagen om tolktjänst (se avsnitt 7.4). Tolktjänsten är typiskt 
sett en sådan verksamhet där samverkan mellan främst regioner är 
lämpligt, både ur kostnadseffektivitetsskäl och för att möjliggöra en 
mer effektiv och ändamålsenlig tjänst. Det ska därför förtydligas i lagen 
att bestämmelsen i kommunallagen ska gälla för regionens tolktjänst.  

Regionen har behov av att kunna använda privata utförare 

Flera regioner tillgodoser i dag sina behov av tolkar genom t.ex. 
offentlig upphandling eller genom uppdrag till en enskild individ. 
Denna möjlighet finns i dag genom bestämmelsen i 15 kap. 1 § HSL 
som gäller de uppgifter som regionen ansvarar för enligt lagen, vilket 
inbegriper regionens ansvar för tolktjänst. Möjligheten bör enligt ut-
redningen finnas kvar även när tolktjänsten regleras i en särskild lag. 
Det är t.ex. en förutsättning för att regionen ska kunna inrätta valfri-
hetssystem för tolktjänster, vilket utredningen föreslår i avsnitt 7.8. 
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Eftersom utredningen har föreslagit att regionens tolktjänstverk-
samhet ska ledas av en ansvarig nämnd krävs att möjligheten att över-
lämna uppgifter på detta sätt regleras särskilt (jfr 10 kap. 1 § KL). Det 
krävs således stöd i lag för att överlämna de uppgifter som regionen 
har ansvar för enligt lagen om tolktjänst för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet till juridiska personer eller enskilda individer.  

Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det finns behov av 
en bestämmelse som ger regionen fortsatt möjlighet att använda sig 
av privata utförare i viss utsträckning, särskilt när det gäller uppgifter 
som avser utförandet av själva tolkningen som i dag ofta överlämnas 
till privata tolkbolag genom t.ex. offentlig upphandling. Det kan 
även vara ändamålsenligt att lämna över andra uppgifter kopplade till 
tolktjänsten och som inte rör själva huvudmannaskapet, t.ex. it-
support. Bestämmelsen ska nämligen inte innebära att regionen kan 
avhända sig själva huvudmannaskapet för tolktjänsten. Med huvud-
mannaskap avses regionens ansvar för att personer som omfattas av 
målgruppen får tillgång till en god tolktjänst. I det ligger även upp-
draget att samordna och organisera tolktjänsten, och ytterst att be-
stämma vilka tolkuppdrag som ska genomföras och på vilket sätt.  
Det innebär att ett avtal med en juridisk person eller enskild individ 
om att t.ex. utföra tolkning inte medför att regionens huvudmanna-
skap för tolktjänsten övergår på den privata utföraren. Utredningens 
bedömning är att regionens tolktjänstverksamhet inte innefattar någon 
myndighetsutövning. Det görs såvitt utredningen kan erfara inte någon 
prövning av om en person som beställer tolk har en sådan funktions-
nedsättning som medför att tolktjänst kan erbjudas. Det fattas inte 
heller några beslut för det fallet att tolktjänst inte kan erbjudas vid 
det tillfälle som bokningen avser. Det saknas därför anledning att sär-
skilt reglera frågan om ett överlämnande av uppgifter som innefattar 
myndighetsutövning.  
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7.8 Regionen ska få möjlighet att inrätta 
valfrihetssystem för tolktjänster 

Utredningens förslag: I lagen ska det införas en bestämmelse som 
innebär att regionen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem 
för utförande av tolktjänster åt döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet. Det ska även anges i lagen att regionen i sådant 
fall ska tillämpa lagen om valfrihetssystem. 

 
Utredningens bedömning: De principer som lagen om valfri-
hetssystem vilar på passar väl för regionens tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Allmänt om valfrihetssystem 

För vissa tjänster som är angivna i lag är valfrihetssystem enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ett alternativ till offentlig upp-
handling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 
Syftet med ett valfrihetssystem är enligt förarbetena att sätta bruka-
ren i fokus, att förskjuta makt från politiker och tjänstemän till med-
borgare samt ökad valfrihet och ökat inflytande, fler utförare och 
större mångfald.70 Ytterligare syften som anges är att förenkla regel-
verket och att underlätta för små företag att vara leverantörer till 
offentlig sektor. Ett brukarinflytande förutsattes vidare enligt för-
arbetena öka kvaliteten på tjänsterna.  

Den stora skillnaden mellan ett valfrihetssystem enligt LOV och 
en traditionell offentlig upphandling enligt LOU är att det i ett val-
frihetssystem inte finns någon konkurrenssituation mellan leveran-
törerna vid tidpunkten för ett tilldelningsbeslut. I ett valfrihetssystem 
enligt LOV får alla leverantörer som godkänts teckna kontrakt med 
den upphandlande myndigheten om de skickat in en ansökan och 
uppfyller kraven. Konkurrenssituationen mellan leverantörerna upp-
står i stället efter att kontrakt har tecknats och den pågår löpande 
under hela avtalsperioden. Det är inte fråga om en priskonkurrens 
mellan leverantörerna, eftersom priset fastställs av den upphandlande 

 
70 Prop. 2008/09:29. 
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myndigheten redan i förfrågningsunderlaget. Valfrihetssystemet med-
för således att det uppstår en kvalitetskonkurrens i brukarledet. Den 
enskilda brukaren ges makt och möjlighet att bestämma vad som är 
god kvalitet genom att välja den utförare som han eller hon uppfattar 
tillhandahåller den bästa kvaliteten. 

Valfrihetssystem passar väl för regionens tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet 

Ett led i att öka valfriheten och inflytandet för tolkanvändarna är att 
de själva får möjlighet att bestämma vilken tolkleverantör som ska 
utföra tolkningen. Syftet med valfrihetssystemet är att göra utbudet 
av tolktjänster större och mer varierat, vilket bidrar till att tolk-
användarna får ett större urval av tolkleverantörer att välja mellan. 
Tolkanvändarna har genom valfrihetssystemet möjlighet att välja den 
tolkleverantör som de upplever passar dem bäst och utför den bästa 
tolkningen. Utredningen gör därför den bedömningen att tolkanvänd-
arna med ett valfrihetssystem kan uppleva att kvaliteten på tolktjänst-
erna ökar genom ökat inflytande och självbestämmande. 

Införande av valfrihetssystem innebär också att marknaden för 
tolkleverantörerna blir mer förutsägbar och kan bidra till att det blir 
fler utförare. Viktigt att lyfta fram är att de ställda kraven i såväl 
upphandling som valfrihetssystem i kombination med ersättnings-
modell och en seriös och väl fungerande uppföljning är avgörande 
för kvaliteten på tolkningen som sådan. Vidare är det viktigt att er-
sättningen är tillräcklig både för tjänstens utförande och för att till-
växten av tolkar ska vara god. 

Samma motiv som framförs i förarbetena till lagen om valfrihets-
system gäller sammanfattningsvis även för regionens utförande av 
tolktjänster enligt den föreslagna lagen.71 De fördelar som valfrihets-
system kan ge såväl det allmänna som tolkanvändarna och särskilt 
mindre tolkleverantörer bör tas tillvara även inom regionens verk-
samhetsområde att utföra tolktjänster. Regionens uppdrag att utföra 
tolktjänster omfattar inte någon myndighetsutövning. Sådana tolk-
tjänster kan därför enligt utredningens bedömning passa för valfrihets-
system. 

 
71 Prop. 2008/09:29. 
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Det finns inte något hinder för att valfrihetssystem kombineras 
med verksamhet i egen regi eller upphandlade alternativ.  

Behovet av alternativ till offentliga upphandlingar 

I dag tillgodoser regionerna behovet av tolkar för tolktjänstverksam-
heten genom att ha anställda tolkar, tolkar som arbetar på uppdrag 
och/eller genom tolkbolag som har upphandlats enligt LOU. För-
delningen i detta avseende ser olika ut i de olika regionerna, några 
har t.ex. endast upphandlade tolkbolag medan andra endast har an-
ställda tolkar. Möjligheten att utforma verksamheten efter hur förut-
sättningarna ser ut i den aktuella regionen är förstås betydelsefull. 
Utredningen har emellertid fått indikationer på de problem som 
följer av en ökad andel offentliga upphandlingar av tolktjänster. I en 
kartläggning av hur arbetsgivare till tolkar ser på rekrytering, behov 
av och efterfrågan på tolkar i dag och i framtiden uppges att arbets-
situationen med fler och fler offentliga upphandlingar skapar en 
otrygg arbetsmarknad för tolkar.72 För tolkbolagen skapar de offent-
liga upphandlingarna en osäkerhet som gör att de inte vågar anställa 
fler tolkar.73 

Vid utredningens samråd med företrädare för tolkarna har fram-
förts att offentliga upphandlingar påverkar kontinuiteten för tolk-
bolagen negativt eftersom de endast kan förhålla sig till en period 
om fyra år (avtalsperioden). Det kan innebära osäkra anställnings-
förhållanden och dåliga förutsättningar att få tillgång till kompetens-
utveckling för de enskilda tolkarna. Vidare har lyfts att offentliga 
upphandlingar skapar en osäker marknad där tolkbolag som inte 
hamnar högt upp i rangordningen riskerar att slås ut eftersom de får 
för få uppdrag.  

Dövas tidning rapporterade den 9 mars 2021 om uppsägning av 
20 tolkar i ett av Stockholms största tolkbolag till följd av rangord-
ningen i regionens senaste upphandling. Tolkbolaget ska nu endast 
använda sig av underleverantörer i stället för att ha egna anställda 
tolkar. Det i sin tur påverkar möjligheterna till fortbildning och 
kompetensutveckling. 

 
72 Fellingsbro folkhögskola (2020), s. 22. 
73 Fellingsbro folkhögskola (2020), s. 22. 
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Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har upp-
märksammat utredningen på att de begränsade avtalsperioderna vid 
offentliga upphandlingar innebär sämre förutsättningar för tolkbola-
gen att ta emot praktikanter från tolkutbildningarna, vilket är ett 
stort problem för tolkutbildningarna. 

Utredningen bedömer mot den bakgrund som beskrivs ovan och 
utifrån att Tolktjänstutredningen från 2011 lämnade ett liknande för-
slag att det finns skäl att skapa förutsättningar för regionen att in-
rätta valfrihetssystem för tolktjänster.  

Ökad kontinuitet och valfrihet med ett valfrihetssystem 

Enligt utredningen finns det flera fördelar med ett valfrihetssystem 
för utförande av regionens tolktjänster. En fördel är att systemet 
löpande är öppet för konkurrens till skillnad från ramavtal där av-
talstiden i regel är begränsad till cykler på fyra år. Det innebär en 
större säkerhet för de aktörer som verkar på marknaden i det att de 
kan få bättre förutsättningar för att anställa tolkar, att satsa på kom-
petensutveckling av tolkar och att ta emot praktikanter. Det innebär 
också att tolkanvändaren får större inflytande över valet av tolk, efter-
som hen får välja något av de tolkbolag som ingår i valfrihetssystemet.  

En utgångspunkt är att ett sådant valfrihetssystem är öppet för 
alla leverantörer som uppfyller ställda krav och att något urval inte 
görs av de upphandlande myndigheterna. Det är individen som har 
behov av tjänsten, dvs. tolkanvändaren, som väljer utförare. 

Hur kan LOV bli tillämplig för tolktjänster? 

Som nämnts ovan är LOV endast tillämplig för vissa tjänster. Dessa 
tjänster anges i 1 kap. 1 § LOV och är kopplade till olika CPV-koder 
(Common Procurement Vocabulary). Det rör sig främst om olika 
tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom socialvården. 
Därutöver finns det vissa andra tjänster som också omfattas av LOV 
genom att det i lag hänvisas till LOV (t.ex. lagen [2010:536] om 
valfrihet hos Arbetsförmedlingen). CPV-koden för tolktjänster om-
fattas inte av LOV i dag. Om LOV ska bli tillämplig för vissa tolk-
tjänster måste det därför regleras särskilt i lag. Det är inte nödvän-
digt med hänvisning till EU-rätten att i lagen ange vilken CPV-kod 
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som valfrihetssystemet ska tillämpas på. Utredningen anser att lag-
stiftningen blir mer tillgänglig genom att ange den tjänst som avses, 
tolktjänst, utan att referera till någon CPV-kod. Det kan inte heller 
förväntas leda till några uppenbara tillämpningsproblem.  

En ytterligare fråga är om inrättandet av valfrihetssystem ska vara 
obligatoriskt eller frivilligt för regionerna. Utredningen anser att re-
gionerna själva är de som bäst avgör om valfrihetssystem är möjligt 
och lämpligt att införa för tolktjänster och i så fall även i vilken om-
fattning. Tillhandahållande av valfrihetssystem för att utföra tolktjäns-
ter ska därför ske genom att regionen i den nya lagen om tolktjänst 
ges möjlighet att tillhandahålla valfrihetssystem för tolktjänster. När 
regionen tillhandahåller valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen 
om tolktjänst ska regionen tillämpa LOV. Regionens tolkar i egen 
regi kan vara en av utförarna i ett sådant system.  

Ett annat alternativ skulle vara att regionerna inrättar ett aukto-
risationssystem med samma principer som ett valfrihetssystem. Det 
innebär att det inte sker någon anbudsutvärdering från regionens sida 
utan de leverantörer som uppfyller kraven kommer med i systemet 
och att den enskilde sedan väljer utförare. Det finns inte några sär-
skilda förfaranderegler för auktorisationssystem utan de allmänna 
förvaltningsrättsliga reglerna blir tillämpliga. En möjlighet skulle då 
kunna vara att särskilt lagstifta om auktorisationssystem för tecken-
språkstolkar m.fl. på liknande sätt som nyligen föreslagits i regeringens 
promemoria Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och 
för digital post.74  

Utredningen gör emellertid bedömningen att LOV i det här sam-
manhanget fungerar väl och att det därför saknas skäl att lagstifta 
särskilt om auktorisationssystem för denna grupp av tolkar. 

Utredningen konstaterar att LOV är lämplig att använda för re-
gionernas inrättande av valfrihetssystem eftersom det ger regionerna 
tillgång till befintliga förfaranderegler för systemen. Dessutom till-
handahålls ett förfarande för bl.a. hur leverantörerna kan begära 
rättelse av beslut om de inte skulle godkännas m.m., vilket innebär 
en större rättssäkerhet för leverantörerna. En nackdel med LOV kan 
vara att reglerna är onödigt lika upphandlingsreglerna i LOU, trots 
att det numera är klargjort att det inte behöver vara på det sättet. Det 
medför att regionerna skulle kunna inrätta system på ett mycket 
flexiblare sätt om de inte behöver följa LOV. Utredningen bedömer 

 
74 Se regeringens hemsida (www.regeringen.se). 
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dock att fördelarna vad gäller förutsägbarhet och rättssäkerhet genom 
att tillämpa LOV överväger de nackdelar som finns i bl.a. begränsad 
flexibilitet.  

Om valfrihetssystem inrättas ska lagen om valfrihetssystem tillämpas  

I lagen om tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet föreslås en bestämmelse om att när regionen tillhandahåller 
valfrihetssystem ska LOV tillämpas. Utredningen gör därför en kort 
sammanfattning av innehållet i LOV.75  

I LOV slås det uttryckligen fast att de grundläggande gemen-
skapsrättsliga principerna ska gälla när en myndighet tillämpar valfri-
hetssystem (1 kap. 2 §). Myndigheten ska behandla leverantörer på 
ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Myndigheten ska också 
iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och propor-
tionalitet.  

En myndighet som beslutat att inrätta eller förändra ett valfri-
hetssystem ska löpande annonsera på en nationell webbplats (3 kap.). 
Förfrågningsunderlag ska tillsammans med annonsen finnas tillgäng-
ligt på webbplatsen. Den webbplats som avses drivs av Upphand-
lingsmyndigheten och benämns valfrihetswebben.  

Myndigheten ska i ett förfrågningsunderlag ange de villkor som 
leverantören ska uppfylla för att bli godkänd (4 kap.). Av förfråg-
ningsunderlaget ska den ekonomiska ersättningen till leverantören 
framgå. Ersättningen i ett valfrihetssystem ska vara enhetlig för de 
leverantörer som utför samma tjänst. Myndigheten har möjlighet att 
i förfrågningsunderlaget ange särskilda kontraktsvillkor i form av 
särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur kontraktet 
ska fullgöras. Det kan t.ex. röra sig om skyldighet för leverantören 
att ta uppdrag eller att ta emot alla som väljer leverantören och om 
skyldighet att medverka vid uppföljning av verksamheten. 

Alla leverantörer som önskar delta i ett valfrihetssystem har rätt 
att ansöka (5 kap.). En leverantör får åberopa andra företags kapaci-
tet. Bestämmelserna om s.k. anbudssekretess i 19 kap. 3 § offentlig-
hets- och sekretesslagen gäller inte vid ett ansökningsförfarande en-
ligt LOV. 

 
75 Delar av detta avsnitt bygger på uppgifter i prop. 2008/09:29. 
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I LOV regleras under vilka omständigheter myndigheten får ute-
sluta en sökande från att delta i valfrihetssystem (7 kap.). Dessa om-
ständigheter är främst hänförliga till den sökandes ekonomiska pro-
blem och brott när det gäller yrkesutövningen. 

Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget 
och som inte uteslutits ska godkännas av myndigheten (8 kap.). 

Myndigheten ska till enskilda lämna information om samtliga 
leverantörer som den tecknat kontrakt med (9 kap. 1 §). Informa-
tionen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättill-
gänglig. För den enskilde som inte väljer leverantör ska myndigheten 
tillhandahålla ett icke-valsalternativ (9 kap. 2 §). Myndigheten ska i 
förväg bestämma vad som gäller då den enskilde inte väljer leveran-
tör. Rangordning av leverantörerna eller slumpvis utseende av leve-
rantör är inte tillåtet. Icke-valsalternativet måste vara konkurrens-
neutralt och utförare kan t.ex. anvisas enligt en i förväg uppställd 
turordning eller efter närhetsprincipen. Det är också möjligt att 
den upphandlande myndigheten låter sin egen verksamhet utgöra 
alternativet.  

I myndighetens skyldighet att tillhandahålla information ingår 
också att ge information om villkor för omval och hur omvalet går 
till, t.ex. uppsägningstider och vart den enskilde ska vända sig för att 
göra ett omval. 

I LOV finns det också bestämmelser om rättsmedel (10 kap.). En 
leverantör som gör gällande att en myndighet brutit mot en bestäm-
melse i lagen får ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol. 

En sökande kan begära skadestånd i allmän domstol om myndig-
heten inte följt bestämmelserna i LOV (10 kap. 5 §).  

Konkurrensverket har tillsyn över valfrihetssystemen enligt LOV. 
Verket får inhämta de upplysningar som är nödvändiga för tillsynen 
från de upphandlande myndigheterna. Upplysningarna ska i första 
hand inhämtas genom ett skriftligt förfarande. Om det på grund av 
materialets omfång, brådska eller något annat förhållande är lämpligare, 
får upplysningarna i stället inhämtas genom besök hos den upphand-
lande myndigheten eller muntligen. Den upphandlande myndigheten 
är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten 
begär. 
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Det finns ingen anledning att införa särskilda regler om handläggning 
vid sidan av de som gäller enligt LOV 

Förvaltningslagen är inte tillämplig vid handläggning av ärenden en-
ligt LOV (1 kap. 3 § LOV). Även om förvaltningslagens regler inte 
är tillämpliga är grundläggande krav på rättssäkerhet ändå uppfyllda, 
t.ex. finns jävsbestämmelser för kommunala myndigheter i kommunal-
lagen vilka även gäller för regioner. Eftersom leverantörer får ansöka 
om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol ges också en möjlighet 
till domstolsprövning. Vidare ska 22 § förvaltningslagen tillämpas 
vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den 
upphandlande myndigheten (4 kap. 5 § LOV).  

En fråga som utredningen har att ta ställning till är om regionen, 
trots bestämmelsen i 1 kap. 3 § LOV, ska tillämpa förvaltningslagen 
vid tillhandahållandet av valfrihetssystem. Utredningen anser att det 
inte finns några bärande skäl som talar för det. Regionens tolktjänst-
verksamhet omfattas precis som t.ex. regionens hälso- och sjukvård 
av bestämmelserna i kommunallagen om t.ex. jäv. Det finns inte hel-
ler någon annan grund för att särbehandla regionens tolktjänstverk-
samhet från andra kommunala och regionala verksamheter i detta av-
seende. Förvaltningslagen ska därför inte tillämpas, utöver de undantag 
som anges i LOV, för regioner som tillhandahåller valfrihetssystem. 

7.9 Om klagomålshantering och tillsyn 

Utredningens förslag: I den nya lagen ska det införas en bestäm-
melse som anger att regionen har en skyldighet att ta emot klago-
mål och synpunkter på den egna verksamheten från döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet och deras närstående och 
att klagomålen snarast och på lämpligt sätt ska besvaras. Det ska 
även finnas en bestämmelse som anger att regionen ska ge den 
som klagat en förklaring till vad som har inträffat, och i före-
kommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som regionen 
avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.  
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Utredningens bedömning: Det finns inte behov av ytterligare 
tillsyn över verksamheten, utöver den som finns i dag genom 
Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern generellt, Kammar-
kollegiet såvitt avser auktoriserade tolkar och patientnämnderna 
respektive Inspektionen för vård och omsorg såvitt avser tolktjänst 
inom hälso- och sjukvården, tandvården etc. Utifrån att tolktjäns-
ten är en samhällsservice för kommunikation är det mer ändamåls-
enligt att verksamheten följs upp samlat inom ramen för en natio-
nell funktion för samordning av tolktjänstfrågor (se kapitel 14). 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Regionens tolktjänstverksamhet omfattas i dag av regler 
om klagomålshantering 

Enligt nuvarande regelverk omfattas tolktjänstverksamheten av be-
stämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, i tillämpliga 
delar. I PSL anges nämligen att med hälso- och sjukvård avses i denna 
lag verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 
vilket tolktjänsten gör. I PSL finns sedan den 1 januari 2018 bestäm-
melser om klagomålshantering (3 kap. 8 a och 8 b §§).76 Även sedan 
tidigare har det funnit krav på vårdgivare att ha en organiserad klago-
målshantering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska enligt föreskrif-
terna sammanställas och analyseras för att vårdgivaren ska kunna se 
mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 
Kraven på att ha en klagomålshantering omfattar, såvitt utredningen 
kan bedöma, således även tolktjänstverksamheten enligt nu gällande 
regelverk.  

Det finns fortsatt behov av regler om klagomålshantering  

Av utredningens fördjupade behovsanalyser framkommer att flera 
av de intervjuade tolkanvändarna har synpunkter på regionens tolk-
tjänstverksamhet. Det kan handla om att det är krångligt att boka 
tolk, att man får sen återkoppling på bokningen eller att tolken inte 

 
76 Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.  
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hanterar tolksituationen på ett bra sätt. Det har även framkommit 
viss kritik och synpunkter på regionens tolktjänst i de samråd som 
utredningen har haft med intresseorganisationerna. Det bedöms där-
för finnas behov av att även fortsatt kunna framföra synpunkter och 
klagomål till tolkcentralerna. Eftersom det redan finns en sådan möj-
lighet i dag bedömer utredningen att det inte innebär en tillkommande 
administrativ börda för regionerna. Möjligheten att få återkoppling 
från tolkanvändare och deras närstående är enligt utredningen en förut-
sättning för att kunna utveckla verksamheten och även fortsatt kunna 
erbjuda en kvalitativ tolktjänst. Att ha en organiserad klagomåls-
hantering kan bidra till regionens systematiska kvalitets- och utveck-
lingsarbete. 

Utredningen föreslår således att regionen även med den nya lagen 
om tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het ska ha en skyldighet att ta emot klagomål och synpunkter från 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet och deras när-
stående. Enskilda tolkanvändare och deras närstående ska således 
även fortsatt ha möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på den 
aktuella tolkcentralens verksamhet både i det enskilda fallet och mer 
allmänt med anledning av erfarenheter av verksamheten som tolk-
användare eller närstående.  

Regionen ska vidare precis som i dag vara skyldig att snarast be-
svara klagomål från tolkanvändare och deras närstående. Klagomålen 
ska besvaras på lämpligt sätt. Vad som är ett lämpligt sätt måste av-
göras från fall till fall. Vid bedömningen bör hänsyn tas både till  
klagomålets art och till tolkanvändarens eller den närståendes för-
måga att tillgodogöra sig informationen. Vissa typer av klagomål 
hanteras bäst och enklast genom ett skriftligt svar, medan andra 
fordrar en telefonkontakt eller ett personligt möte. Fokus bör ligga 
på att snabbt lösa eventuella oklarheter och missförstånd och på att 
besvara de frågor som har ställts. Regionen bedömer själv vilka åt-
gärder som behöver vidtas för att kunna besvara klagomålet och dra 
slutsatser för det egna kvalitetsarbetet. 

Regionen ska även på samma sätt som i dag vara skyldig att ge 
den som klagat en förklaring till vad som inträffat, och i förekom-
mande fall en beskrivning av vilka åtgärder som regionen avser att 
vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.  
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Som tolkanvändare kan man fortsatt vända sig till patientnämnderna 
om tolktjänsten utförs i samband med hälso- och sjukvård 

Patientnämndernas verksamhet regleras i lagen (2017:372) om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar omfattar 
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, vilket regio-
nens tolktjänstverksamhet i sig inte kan anses vara (se avsnitt 7.2 och 
1 § lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården). En annan 
sak är att vardagstolkning kan utföras när tolkanvändaren är patient 
under t.ex. ett läkarbesök, vilket förstås är en hälso- och sjukvårds-
situation som omfattas av nämndens ansvar. Patientnämnderna ska 
bl.a. hjälpa till med information, främja kontakterna mellan patient 
och vårdpersonal och rapportera iakttagelser och avvikelser av be-
tydelse för patienterna till vårdgivarna. Nämnderna ska även göra 
Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som 
omfattas av myndighetens tillsyn.  

Utredningen bedömer att den nya lagen om tolktjänst för var-
dagstolkning inte innebär någon förändring av det ansvar som patient-
nämnden har när det gäller regionens tolktjänstverksamhet. Enligt 
utredningens mening har patientnämnderna inte heller i dag något 
ansvar för själva tolktjänstverksamheten eftersom den i sig inte kan 
definieras som hälso- och sjukvård, trots att den regleras i HSL. Ut-
redningen bedömer att det inte heller finns skäl att utöka ansvaret för 
patientnämnderna till att omfatta stöd vid klagomål över tolktjäns-
tens verksamhet. Det skulle innebära att tolktjänstens verksamhet 
regleras in i en struktur som gäller för hälso- och sjukvården. Det är 
enligt utredningen inte förenligt med utredningens förslag som syftar 
till att tolktjänsten inte längre ska höra samman med hälso- och sjuk-
vården. Däremot finns det förstås alltjämt en möjlighet att som patient 
i hälso- och sjukvården vända sig till nämnden för att få stöd och råd 
i samband med klagomål över vården, oavsett om vårdbesöket skett 
med tolk eller inte. 

Regionens tolktjänstverksamhet står i dag under viss tillsyn 

Enligt nuvarande regelverk står tolktjänstens verksamhet under till-
syn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som även har att 
pröva klagomål mot verksamheten. Det framgår av 1 kap. 2 § PSL 
där det anges att med hälso- och sjukvård avses verksamhet som om-
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fattas av hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret regleras i 7 kapitlet i 
samma lag.  

Enligt uppgift från IVO har myndigheten endast fått in ett fåtal 
tips och klagomål som har koppling till tolktjänster för den aktuella 
målgruppen inom hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av detta har 
IVO inte kunnat prioritera tillsynen av tolktjänst inom hälso- och 
sjukvården. Utifrån vad myndigheten har kunnat få fram efter en sök-
ning i sina register har endast ett klagomål lämnats på tolktjänster 
utanför vårdsituationer.77 

Eftersom regionernas tolkcentraler är förvaltningsmyndigheter 
står de även under tillsyn av Justitieombudsmannen (JO) och Justitie-
kanslern (JK).  

JO granskar myndigheter och tjänstemän ur ett förvaltningsrätts-
ligt perspektiv, både på enskildas och på eget initiativ.78 I tillsyns-
arbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden 
och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar. 

JK har tillsyn över kommunala myndigheter och andra myndig-
heter som inte är statliga och deras tjänstemän.79 Syftet med JK:s till-
syn är att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. JK:s 
tillsyn är främst inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offent-
liga verksamheten.  

Såvitt framkommit har varken JO eller JK behandlat någon anmä-
lan som avser regionernas tolktjänst. Inte heller har det såvitt fram-
kommit utförts någon inspektion av dessa tillsynsorgan vid någon 
tolkcentral. 

Kammarkollegiet utövar tillsyn över auktoriserade teckenspråks-
tolkar. Den som är missnöjd med en auktoriserad tolk kan anmäla 
detta till kollegiet. Om det finns anledning till det, kan kollegiet vidta 
disciplinära åtgärder, antingen genom att ge tolken en varning eller 
genom att återkalla tolkens auktorisation.  

 
77 Inspektionen för vård och omsorg, skrivelse skickad till utredningen via e-post 2021-09-03. 
78 2 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän. 
79 3 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn. 
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Någon ytterligare tillsynsverksamhet ska inte införas för tolktjänsten 
som i stället bör följas upp på nationell nivå 

Med utredningens förslag om en ny lag om tolktjänst för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet kommer tolktjänstverksam-
heten inte längre att stå under formell tillsyn av IVO eftersom verk-
samheten inte längre regleras i HSL. Med utredningens förslag kommer 
tolktjänstverksamheten dock fortfarande stå under tillsyn av JO och 
JK och de auktoriserade tolkarna kommer att stå under tillsyn av 
Kammarkollegiet. Precis som när det gäller patientnämnderna kom-
mer förstås IVO fortsatt att ha ansvar för den tolktjänst som sker 
inom hälso- och sjukvården. Det vill säga när tolkanvändare har att 
göra med hälso- och sjukvården som patienter eller närstående kom-
mer de fortsatt att kunna vända sig till IVO med klagomål.  

När det gäller frågan om att inrätta ett nytt regelsystem för tillsyn 
av tolktjänstens verksamhet kan det vara värt att påminna om reger-
ingens syn på frågan generellt. I regeringens skrivelse om tillsyn an-
för regeringen följande.80 Inför utveckling och översyn av regelverk 
för tillsyn, är det enligt regeringen väsentligt att också överväga andra 
styrinstrument för att uppnå samhällsmålen. Det är inte alltid som 
tillsyn är den mest lämpliga eller effektiva formen av styrning. Om 
regelsystem inte upprätthålls effektivt, kan det orsaka kostnader för 
enskilda och för samhället. Tillsynsarbetet är också i sig kostnads-
krävande och kan orsaka störningar och påfrestningar för berörda verk-
samheter. Ekonomiska incitament, information eller utvärdering är 
exempel på andra styrformer som enligt regeringen kan leda till att 
reglering får genomslag och därför bör övervägas i stället för tillsyn. 

Utredningens bedömning är att det i nuläget inte finns behov av 
ytterligare tillsyn av tolktjänstverksamheten utöver de allmänna till-
synsverktyg som redogjorts för ovan. Varken Tolktjänstutredningen 
från 2011 eller den interdepartementala arbetsgruppen föreslog någon 
särskild tillsyn för tolktjänsten utöver den som redan finns. Och även 
med deras förslag skulle den tillsyn som IVO ansvarar för i dag upp-
höra. Det är uppenbart att de tillsynsverktyg som finns för tolk-
tjänsten i dag genom bl.a. IVO bara har använts i mycket begränsad 
omfattning. IVO har informerat utredningen om att bara ett klago-
mål inkommit till myndigheten som avser tolktjänst i andra situatio-
ner än i hälso- och sjukvården och att myndigheten med hänsyn till 

 
80 Skr. 2009/10:79, s. 14. 
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sitt omfattande ansvarsområde inte har kunnat prioritera tillsyn av 
tolktjänstverksamheten. Dessa omständigheter tillsammans med det 
faktum att sådan riskbaserad tillsyn som IVO har att prioritera inte 
är ändamålsenlig för tolktjänstens verksamhet innebär enligt utred-
ningen att IVO inte fortsatt bör ha ansvar för tillsyn över tolktjänst-
verksamheten. Tolktjänstverksamhet innebär inte – som t.ex. hälso- 
och sjukvården – några uppenbara risker för människors liv och hälsa 
utan är en kommunikationstjänst där frågor om kvalitet och tillgäng-
lighet är i fokus. Även om tillgänglighet till själva tolktjänsten är en 
mätbar parameter framstår tillsyn av densamma som ett trubbigt verk-
tyg. När det gäller kvaliteten i verksamheten kan samma invänd-
ningar göras som när det gäller tillgängligheten, dvs. att tillsyn inte 
framstår som ett ändamålsenligt verktyg. Ett bättre sätt att arbeta 
för en god tillgänglighet och god kvalitet är enligt utredningen att 
skapa förutsättningar för nationell uppföljning av tolktjänstverksam-
heten (se kapitel 14). Sådan uppföljning bör endast göras på aggre-
gerad nivå, dvs. inte på individnivå. 

När det gäller klagomål och synpunkter på själva tolkningen och 
tolkarnas kompetens omfattas auktoriserade tolkar av Kammarkolle-
giets tillsyn. Utredningen noterar i sammanhanget att förslag som 
innebär att även utbildade tolkar i talade språk ska omfattas av Kam-
markollegiets tillsyn har lämnats i betänkandet Att förstå och bli  
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk.81  

Enligt utredningen är det angeläget att förslagen i nämnda betänk-
ande följs upp så att regelverken beträffande tillsynen över tolkar i 
talade språk överensstämmer med det som gäller för tolkar i tecken-
språk etc.  

Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte finns några 
starka skäl som i dagsläget talar för att ytterligare tillsyn ska införas 
för tolktjänstverksamheten. I stället anser utredningen att tolktjänst-
verksamheten löpande bör följas upp på nationell nivå. Utredningen 
lämnar därför i kapitel 14 förslag om att en nationell funktion för sam-
ordning av tolktjänstfrågor inrättas med uppgift att bl.a. följa upp 
tolktjänstverksamheten.  

 
81 SOU 2018:83. 
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7.10 Om sekretess och tystnadsplikt 

Handlingsoffentligheten innebär att var och en har rätt att ta del av 
allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF). En 
handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse 
som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). 
Rätten att ta del av allmänna handlingar får bara begränsas om det 
krävs med hänsyn till vissa i TF uppräknade ändamål. Begränsningen 
ska anges noga i en särskild lag eller i en lag som den särskilda lagen 
hänvisar till (2 kap. 2 § TF). Även yttrandefriheten som regleras i 
2 kap. regeringsformen (RF) får bara begränsas genom lag och för 
särskilt angivna ändamål (2 kap. 23 § RF). Uppräkningen av tillåtna 
inskränkningsändamål motsvarar i stort, men inte fullt ut, uppräk-
ningen av sekretessgrunder i 2 kap. 2 § TF.  

En lag som på olika områden begränsar handlingsoffentligheten 
och yttrandefriheten är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
OSL. I förarbetena till den tidigare sekretesslagen angavs att i centrum 
för lagstiftaren står den ofta svåra avvägningen mellan offentlighets-
intresset och intresset av sekretess kring ömtåliga uppgifter.82 Vidare 
anfördes att det är viktigt att inte åstadkomma mer sekretess än vad 
som är oundgängligen nödvändigt.83 Sekretess innebär såväl hand-
lingssekretess som tystnadsplikt (enligt 3 kap. 1 § OSL). Principen i 
OSL är att sekretessreglerna ska gälla såväl i förhållande till enskilda 
som i förhållande till andra myndigheter. 

Om någon begär ut en uppgift som förekommer i en allmän hand-
ling, t.ex. en e-post som avser en bokningsförfrågan gällande tolk-
tjänst, måste myndigheten först överväga om uppgiften omfattas av 
någon sekretessregel. Om det inte finns någon sekretessregel som 
gäller för den aktuella typen av uppgifter eller i den aktuella typen av 
verksamhet ska uppgifterna lämnas ut. Det ska noteras att vissa 
sekretessregler gäller i alla offentliga verksamheter. Myndigheten får 
i det läget inte ställa frågor till sökanden om vad han eller hon tänker 
använda uppgifterna till. Om det däremot finns en tillämplig sekretess-
regel kan det vara befogat att ställa frågor. Många sekretessregler är 
utformade så att uppgiften är hemlig om det finns skäl att anta att 
någon enskild, t.ex. en enskild tolkanvändare eller en tolk, lider men 
om uppgiften lämnas ut. För att göra den bedömningen kan man be-

 
82 Prop. 1979/80:2, Del A, s. 65. 
83 Prop. 1979/80:2, Del A, s. 63. 
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höva fråga sökanden vad han eller hon tänker använda uppgiften till. 
Om sökanden uppger ett harmlöst syfte kan uppgiften lämnas ut. 
Framstår det i stället som skadligt kan uppgiften sekretessbeläggas. 

Sekretessbestämmelser som är tillämpliga  
i den administrativa verksamheten 

Regionernas organisering av sina respektive tolktjänstverksamheter 
skiljer sig något åt. Samtliga regioner har emellertid en tolkcentral 
med en administrativ verksamhet som hanterar bl.a. bokningar, klago-
målshantering, personal- och uppdragsadministration och andra upp-
gifter av administrativ karaktär som rör tolktjänsten, utöver själva 
tolkningen som utförs av tolkar. Eftersom den administrativa verk-
samheten sköts av en myndighet, regionens tolkcentral, är de allmänna 
handlingar som förvaras där offentliga enligt 2 kap. TF. Offentligheten 
kan emellertid som nämnts ovan begränsas genom särskilda regler 
om sekretess. 

För de olika administrativa delarna av tolkcentralernas verksam-
het kan olika bestämmelser om sekretess vara tillämpliga beroende 
på vem uppgiften rör (tolkanvändare, personal eller annan) och vad 
uppgiften rör (bokning, personaladministrativt ärende, upphandling 
eller annat).  

Inledningsvis kan konstateras att ansvaret för regionens tolktjänst 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet i dag regleras 
i hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Som redogjorts för i avsnitt 7.2 är 
dock tolktjänsten som verksamhet inte att definiera som hälso- och 
sjukvård. Sekretessbestämmelsen i 25 kap. 1 § OSL som gäller för 
uppgifter inom hälso- och sjukvården, är således enligt utredningens 
bedömning inte tillämplig för tolktjänstens administrativa verksam-
het, varken med nuvarande reglering av tolktjänsten i HSL eller med 
den nya lag som föreslås. Definitionen av hälso- och sjukvård i OSL 
är nämligen densamma som i HSL. Det finns däremot andra bestäm-
melser om sekretess och tystnadsplikt som kan tillämpas i regionens 
administrativa verksamhet. Den redogörelse som görs nedan är inte 
avsedd att vara heltäckande. 



SOU 2022:11 Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks 

263 

Sekretesskydd vid bokning av tolktjänst 

För att få tillgång till regionens tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet görs en bokning vid regionens tolk-
central. Bokningen kan göras muntligen eller skriftligen. I båda fallen 
gör tolkcentralen en notering kring de uppgifter som behövs. För 
bokningen kan regionen behöva uppgifter om namn, adress, telefon-
nummer, e-postadress, tid och plats för tolkuppdraget, ändamål med 
tolkuppdraget och den tolkmetod som önskas. Om tolkanvändaren 
är okänd eller om det finns flera personer med samma namn kan även 
personnummer behövas. Eftersom regionens tolktjänst bygger på en 
skyldighetslagstiftning görs ingen formell ansökan om att få rätt till 
tolktjänst. Av det skälet lämnas inte heller några intyg eller andra 
uppgifter in som rör den enskilde som t.ex. styrker en funktions-
nedsättning.  

Utgångspunkten är således att det inte är några särskilt integritets-
känsliga eller i övrigt skyddsvärda uppgifter som hanteras vid regio-
nens bokningar av tolktjänst. Inte heller personnummer räknas som 
skyddsvärda uppgifter vid tillämpning av offentlighetsprincipen. Riks-
dagen har dock nyligen ställt sig bakom en motion som innebär att 
personnummer inte ska vara en offentlig handling och har tillkänna-
gett detta för regeringen.84 Det är oklart vad detta kan få för konse-
kvenser för tolktjänstverksamheten men frågan bör förstås följas av 
regionerna för att säkerställa att sekretesskyddet när det gäller person-
nummer hanteras korrekt. Eftersom det är uppenbart att den som 
bokar och erbjuds tolktjänst har en funktionsnedsättning kopplad 
till hörseln och/eller synen kan inte en uppgift om hörsel- och/eller 
synförmåga anses vara en typiskt känslig uppgift i detta samman-
hang. Som nämnts ovan hanteras emellertid inte några uppgifter om 
den enskildes funktionsnedsättning vid tolkcentralens administration 
av en bokning av tolktjänst. 

För uppgifter som lämnas vid en tolkbeställning kan emellertid 
sekretess föreligga för adress eller annan motsvarande uppgift om 
tolkbeställningen avser en person som lever under hot. I 21 kap. 3 § 
OSL regleras skyddet för förföljda personer. Bestämmelsen gäller 
inom hela den offentliga förvaltningen. I paragrafen anges att sekre-
tess gäller för uppgift om adress, telefonnummer, e-postadress eller 
annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt 

 
84 Bet. 2020/21:SkU22. 
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med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes an-
höriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld 
eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller 
med ett kvalificerat rakt skaderekvisit, dvs. det gäller en extra stark 
presumtion för att uppgifterna är offentliga. Sekretessbestämmelsen 
är enbart avsedd att ge skydd i de fall den enskilde är förföljd. Det 
kan t.ex. vara så att den enskilde tolkanvändaren har en sekretess-
markering i folkbokföringsdatabasen eller att det av annan särskild 
anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne 
kan komma att utsättas för något allvarligt men om uppgiften röjs. 
Om förutsättningarna i denna bestämmelse är uppfyllda torde enligt 
utredningen även uppgift om var och när själva tolktillfället äger rum 
kunna sekretessbeläggas eftersom de uppgifterna skulle kunna inne-
bära ett sätt att komma i kontakt med den enskilde.  

I den mån det förekommer andra känsliga uppgifter i samband 
med bokning av ett tolkuppdrag som rör en enskilds personliga för-
hållanden behöver tolkcentralen bedöma om någon av de andra be-
stämmelserna i 21 kap. OSL är tillämplig. Bestämmelserna i 21 kap. 
OSL gäller inom hela den offentliga förvaltningen. Där finns t.ex. en 
bestämmelse som avser uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexual-
liv (21 kap. 1 § OSL). Bestämmelsen beskrivs närmare nedan under 
rubriken Sekretesskydd i klagomålshantering. Samma avvägningar 
kring sekretess som ska göras när en sådan uppgift förekommer i 
klagomålshantering ska förstås göras om den förekommer i samband 
med bokning. 

Sekretesskydd i klagomålshantering 

Regionens tolktjänst ska som nämnts tidigare utifrån nuvarande regel-
verket i HSL ha en organiserad klagomålshantering (se avsnitt 7.9). 
Med den bedömning som utredningen gör att tolktjänsten i dag inte 
kan definieras som hälso- och sjukvård gäller inte de bestämmelser om 
sekretess som gäller för hälso- och sjukvårdens klagomålshantering 
i tolktjänstens klagomålshantering. Utredningens förslag om en ny 
lag om tolktjänst kommer således inte innebära någon förändring när 
det gäller sekretesskyddet i samband med klagomålshantering. Det 
finns emellertid sekretessbestämmelser som är tillämpliga i all offent-
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lig verksamhet. Dessa bestämmelser gäller redan i dag för motsva-
rande verksamhet och de kommer även fortsatt att vara tillämpliga 
för regionens klagomålshantering. 

När det gäller uppgifter som kan förekomma vid klagomålshan-
teringen gäller på motsvarande sätt som vid bokning av tolkning ett 
skydd för uppgifter som kan röja personer som är förföljda (21 kap. 
3 § OSL).  

I klagomålshanteringen kan även förekomma andra uppgifter än de 
som vanligen bedöms förekomma vid bokning av tolktjänst. Det kan 
t.ex. förekomma uppgifter om en enskild persons hälsa eller sexualliv. 
I 21 kap. 1 § OSL regleras sekretess för uppgift som rör en enskilds 
hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell 
läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift. Bestäm-
melsen gäller oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer 
och innebär att offentlighet är huvudregeln, och att ett utlämnande 
kan bara nekas om det måste antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften läm-
nas ut. Av förarbetena till bestämmelsen anges bl.a. att även mindre 
känsliga uppgifter än de som nämns i paragrafen kan komma att 
sekretessbeläggas med stöd av bestämmelsen beroende på omständig-
heterna i det enskilda fallet samt att prövningen kan falla olika ut 
beroende på om den enskilde är underårig eller vuxen.85 Vidare anges 
att även faktorer som i vilken verksamhet uppgiften finns samt av 
vem eller under vilka förhållanden uppgiften begärs utlämnad kan få 
betydelse för skadebedömningen och att prövningen kan falla olika 
ut beroende på den enskildes egen inställning. Den enskilde kan t.ex. 
själv ha berättat i media att han eller hon har bytt kön. I ett sådant fall 
kan uppgiften knappast anses vara så känslig att den kan sekretess-
beläggas med stöd av bestämmelsen.86  

En uppgift om att den enskilde har nedsatt hörsel och/eller syn 
bör i normalfallet inte betraktas som en känslig uppgift eftersom det 
är en förutsättning för att erbjudas tolktjänst. I vissa fall beroende 
på omständigheterna kan dock även en sådan uppgift betraktas som 
känslig för den enskilde. Övriga uppgifter om hälsa och sexualliv i 
samband med tolktjänstverksamhet bör regelmässigt betraktas som 
känsliga uppgifter och kan därmed sekretessbeläggas med stöd av 
bestämmelsen. 

 
85 Prop. 2005/06:161, s. 97–98. 
86 Prop. 2005/06:161, s. 97–98. 
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Sekretesskydd för övrig administrativ verksamhet 

När det gäller den föreslagna bestämmelsen om att regionen får in-
rätta valfrihetssystem för tolktjänster kan i sammanhanget nämnas 
att bestämmelserna om s.k. anbudssekretess i 19 kap. 3 § andra stycket 
OSL inte gäller vid ett ansökningsförfarande enligt LOV, vilket fram-
går av 19 kap. 3 a § OSL. Anbudssekretess gäller således enbart vid 
offentliga upphandlingar enligt LOU och skälen för det har med kon-
kurrensfrågor att göra.87 Eftersom det inte föreligger någon konkurrens 
mellan sökande inför godkännandebeslut enligt LOV finns inte skäl att 
ha absolut sekretess i detta skede.88 Däremot gäller även vid LOV-
förfaranden de vanliga bestämmelserna om sekretess för uppgift om en 
enskilds affärs- eller driftförhållanden, som även är tillämpliga för 
LOU-upphandlingar efter tilldelningsbeslutet (se 31 kap. 16 § OSL). 

I den mån det är fråga om personaladministrativ verksamhet, dvs. 
uppgifter om tolkcentralens personal, finns sekretesskydd för vissa 
uppgifter i 39 kap. OSL.  

I övrigt torde många uppgifter i den administrativa verksamheten 
vara av sådan karaktär att de kan lämnas ut. 

Tolkars tystnadsplikt och sekretesskydd vid tolkningen 

När det gäller tystnadsplikten för tolkar och sekretesskyddet av upp-
gifter vid själva tolkningen ser detta olika ut beroende på inom vilken 
verksamhet tolkningen sker och om tolken är auktoriserad.  

När det gäller tolkning som sker inom någon myndighets verk-
samhet för vilken sekretess gäller blir samma sekretessregler tillämp-
liga för tolken som för myndighetens personal i övrigt. Enligt 2 kap. 
1 § OSL följer nämligen att ett förbud att röja eller utnyttja en uppgift 
enligt OSL, eller lag eller förordning som OSL hänvisar till, också 
gäller för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för 
det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet på grund av 
anställning eller uppdrag hos myndigheten. Av förarbetena till OSL 
framgår att lagen är tillämplig på, såvitt nu är av intresse, personer 
som har uppdrag hos en myndighet och som har en sådan anknyt-
ning till myndigheten att de kan sägas delta i dess verksamhet. Som 

 
87 Prop. 2008/09:29, s. 111. 
88 Prop. 2008/09:29, s. 111. 
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exempel på sådana uppdragstagare nämns bl.a. tolkar.89 Det innebär 
att den som medverkar som tolk vid t.ex. ett läkarbesök omfattas av 
den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvården (se 25 kap. 1 § 
OSL). Även för övriga tolkuppdrag vid myndigheter som omfattas 
av specifika sekretessregler gäller att tolken omfattas av den sekre-
tess som gäller för den aktuella verksamheten. I 26 § OSL finns t.ex. 
regler om sekretess inom socialtjänstens verksamhet.  

I detta sammanhang ska nämnas att det finns bestämmelser i 10 kap. 
18 a–24 §§ OSL om när sekretess inte hindrar att uppgift lämnas till 
polismyndigheten och vissa andra brottsbekämpande myndigheter 
när det gäller förhindrande eller misstanke om olika typer av brott. 
För de tolkar som omfattas av tystnadsplikt enligt någon av de be-
stämmelser som anges i nämnda bestämmelser och som får känne-
dom om att ett sådant brott som också anges i nämnda bestämmelser 
planeras eller har begåtts kan det innebära att de kan anmäla detta till 
den myndighet som också anges i nämnda bestämmelser, utan hinder 
av tystnadsplikten. Eftersom bestämmelserna är så pass detaljerade 
och specifika finns det skäl att närmare studera dessa vid den hän-
delse att en sådan situation uppstår. Dessa bestämmelser innebär dock 
ingen skyldighet att anmäla brott. 

När det gäller tolksituationer som sker vid privata vårdinrättningar 
torde även bestämmelsen om tystnadsplikt i 6 kap. 16 § patientsäker-
hetslagen bli tillämplig beträffande tolken. I paragrafen anges att den 
som, utan att höra till hälso- och sjukvårdspersonalen, till följd av 
anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund deltar eller 
har deltagit i enskilt bedriven hälso- och sjukvård får inte obehörigen 
röja vad han eller hon därvid fått veta om en enskilds hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte 
att någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. 

Vid tolkning i situationer och sammanhang som inte sker vid 
myndigheter och därmed inte omfattas av specifika bestämmelser om 
sekretess enligt OSL kan vidare lagen (1975:689) om tystnadsplikt 
för vissa tolkar och översättare vara tillämplig. Lagen gäller dock en-
dast för auktoriserade tolkar. I lagen anges att den som fullgör eller 
har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare inte obehörigen får 
röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om en enskilds 
personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande 

 
89 Se prop. 1979/80:2 Del A, s. 127 f. Jfr även prop. 1979/80:80, s. 72. 
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eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den 
som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.  

En konsekvens av gällande regelverk om tystnadsplikt för tolkar 
är bl.a. att tolkar som inte är auktoriserade, till skillnad från aukto-
riserade tolkar, i vissa situationer inte omfattas av någon lagstadgad 
tystnadsplikt trots att de utför uppdrag av samma eller likartad karak-
tär som de auktoriserade tolkarna. För tolkar som inte är auktorise-
rade får tystnadsplikten, vid tolkning i denna typ av situationer, lösas 
genom avtal eller motsvarande. Situationen kan t.ex. lösas genom att 
regionen ser till att samtliga tolkar som används i verksamheten och 
som inte är auktoriserade omfattas av avtal om tystnadsplikt.  

7.10.1 Upplysningsbestämmelse om sekretess ska införas 

Utredningen förslag: I den nya lagen ska det införas en bestäm-
melse som upplyser om att regionen inte får lämna ut uppgifter 
som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 

 
Utredningens bedömning: I och med den nya lagen bör det inte 
införas nya bestämmelser om sekretess för tolktjänstens admini-
strativa verksamhet eftersom det inte regelmässigt hanteras några 
typiskt sett skyddsvärda uppgifter där och de befintliga bestäm-
melserna om sekretess tillgodoser de behov som finns.  

I och med den nya lagen bör det inte heller införas nya bestäm-
melser om tystnadsplikt för tolkar eftersom sådana bestämmelser 
bör vara generella och omfatta alla sorters yrkesverksamma tolkar 
och inte bara teckenspråks-, dövblind-, och skrivtolkar. Nuva-
rande ordning där tystnadsplikten för de tolkar som inte omfattas 
av lagstadgad tystnadsplikt kan säkerställas genom avtal kan accep-
teras under en övergångstid men frågan bör på sikt ses över. Efter-
som riksdagen har gett regeringen till känna att regelverket för 
tystnadsplikt för tolkar ska ses över och frågan bereds vid Reger-
ingskansliet stannar utredningen vid att konstatera att frågan är 
viktig och att den bör följas upp. 
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Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Det bedöms inte finnas behov av en särskild sekretessbestämmelse 
för tolktjänstverksamheten 

Den omständigheten att regionens tolktjänst kommer att regleras i 
en ny särskild lag utan koppling till hälso- och sjukvårdslagen inne-
bär som nämnts ovan inte någon förändring när det gäller sekretess 
och tystnadsplikt. Samma bestämmelser som gäller i dag för verk-
samheten och för själva tolkningen kommer som utredningen be-
dömer det vara tillämpliga även i fortsättningen. Som utredningen 
nämnt ovan finns t.ex. ett generellt sekretesskydd för uppgifter om 
enskilds hälsa och sexualliv oavsett i vilken verksamhet uppgifterna 
finns. Även när det gäller personaladministrativ verksamhet finns 
tillämpliga bestämmelser om sekretess. Som redogjorts för ovan finns 
även andra bestämmelser om sekretess som gäller i tolktjänstverk-
samheten. Utredningen ser inte att det finns några uppenbara behov 
av kompletterande bestämmelser om sekretess utöver dessa. Bedöm-
ningen är således att befintlig reglering av sekretess tillgodoser be-
hoven av integritet och skydd för känsliga och i övrigt skyddsvärda 
uppgifter som finns.  

Frågan om tystnadsplikt för yrkesverksamma tolkar ska ses över 

Som nämnts ovan kan det finnas teckenspråks-, dövblind- och skriv-
tolkar som utför tolkning åt regionernas tolkcentraler och som bero-
ende på var tolkningen äger rum inte omfattas av någon lagstadgad 
tystnadsplikt. Även om en sådan situation kan lösas genom avtal om 
tystnadsplikt är situationen inte långsiktigt hållbar. Frågan om denna 
lucka i lagen när det gäller tystnadsplikt för tolkar, som gäller för alla 
yrkesverksamma tolkar och inte bara de som är i fråga i detta be-
tänkande, har för ett antal år sedan lyfts i ett tillkännagivande från 
riksdagen. Genom detta har riksdagen gett regeringen tillkänna att 
den bör se över regelverket när det gäller tystnadsplikt för tolkar.90 
Konstitutionsutskottet skriver i betänkandet att en utvidgning av en 
straffsanktionerad tystnadsplikt för tolkar innefattar en rad komplexa 
ställningstaganden som kräver noggranna överväganden, inte minst 
när det gäller privatpersoner som tolkar åt exempelvis vänner eller 

 
90 Bet. 2017/18:KU38. 



Regionens ansvar för tolktjänst förtydligas och förstärks SOU 2022:11 

270 

familjemedlemmar i olika sammanhang.91 Utskottet noterar i samman-
hanget även att präster och andra företrädare för trossamfund inte 
omfattas av någon lagstadgad tystnadsplikt.  

Utredningen ser att det kan finnas behov av att utvidga tystnads-
plikten även för yrkesverksamma tolkar som inte är auktoriserade 
och även i situationer som inte omfattas av OSL eller speciallagstift-
ning (som t.ex. patientsäkerhetslagen), även om tystnadsplikten kan 
lösas genom avtal. Det är emellertid, precis som Konstitutions-
utskottet anför, en fråga som innebär komplexa frågeställningar och 
som kräver noggranna överväganden, varför det bedöms svårt att när-
mare gå in på den frågan inom ramen för detta betänkande. Frågan 
har heller inte lyfts särskilt i utredningsdirektiven. Vidare finns det 
enligt utredningen skäl att hantera frågan om tystnadsplikt för tolkar 
enhetligt för samtliga sorter av yrkesverksamma tolkar, dvs. även för 
tolkar i talade språk m.fl. Utredningen noterar att tillkännagivandet 
från riksdagen inte är slutbehandlat och att frågan om utvidgad tyst-
nadsplikt för tolkar bereds vid Arbetsmarknadsdepartementet.92 Ut-
redningen bedömer därför att det är mest ändamålsenligt att inte lämna 
några specifika förslag om tystnadsplikt för tolkar inom ramen för 
regionens tolktjänstverksamhet, utan att frågan bör hanteras i sam-
band med den översyn av regelverket som kan förväntas ske utifrån 
riksdagens tillkännagivande. 

En upplysningsbestämmelse om att uppgifter som omfattas av sekretess 
eller tystnadsplikt inte får lämnas ska införas 

Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt som redogörs för ovan 
kan hindra regionens tolkcentraler från att lämna ut uppgifter till  
andra aktörer men även till enskilda tolkanvändare och deras när-
stående. För regionens del är det främst bestämmelser i OSL som 
avses. Även bestämmelserna i lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar 
och översättare kan vara tillämpliga. I den lagen anges att den som full-
gör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare inte obe-
hörigen får röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om en 
enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsför-
hållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller 
även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.  

 
91 Bet. 2017/18:KU38, s. 49. 
92 Skr. 2020/21:75, s. 318–319. 
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I detta sammanhang bör nämnas att en enskild kan häva sekre-
tesskyddet som gäller till skydd för honom eller henne genom sam-
tycke (se 12 kap. 2 § OSL). Sekretess hindrar exempelvis inte heller 
att en uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för att den utläm-
nande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (se 10 kap. 2 § 
OSL). Den bestämmelsen ska dock tillämpas restriktivt, och avsik-
ten är inte att man av rena effektivitetsskäl ska kunna bryta sekre-
tessen med stöd av den bestämmelsen.93 

Utredningen föreslår en bestämmelse som upplyser om att bestäm-
melser om sekretess och tystnadsplikt kan hindra regionen från att 
lämna ut information, t.ex. inom ramen för sitt samordningsansvar, 
vid en upphandling, i ett valfrihetssystem eller i anslutning till ett 
klagomålsärende (prop. 2016/17:122).  

En liknande upplysningsbestämmelse för hälso- och sjukvården 
finns i 3 kap. 8 c § patientsäkerhetslagen. 

7.11 Inga behov av att reglera behandlingen 
av personuppgifter i den nya lagen 

Utredningens bedömning: Den nya lagen om tolktjänst bedöms 
inte medföra behov av reglering av behandling av personuppgifter. 

En region är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker med stöd av lagen om tolktjänst för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

Skälen för utredningens bedömning 

Behandling av personuppgifter 

För att hantera beställningar av tolktjänst kan regionens tolkcentral 
behöva registrera uppgifter om namn, personnummer, adress och 
kanske telefonnummer eller e-postadress avseende den person som 
har behov av tolk. Även uppgift om relevant tolkmetod och tolksätt 
samt tid och plats för uppdraget kan behöva registreras. Även annan 
hantering av dessa uppgifter kan behövas för t.ex. kvalitetsutveck-
ling och statistikuppföljning. I princip all sådan registrering sker så-

 
93 Prop. 1979/80:2, Del A, s. 465. 
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vitt utredningen kunnat erfara med tekniska hjälpmedel. Däremot 
registreras inte, såvitt utredningen fått information om, uppgift om 
en tolkanvändares funktionsnedsättning, vilket skulle kunna anses 
motsvara en uppgift om hälsa. De uppgifter som regionen således 
bedöms behandla är de som benämns personuppgifter, till skillnad 
från uppgift om hälsa som benämns känsliga personuppgifter. I data-
skyddsförordningen omnämns de som särskilda kategorier av person-
uppgifter, medan man i svensk rätt har valt att behålla begreppet käns-
liga personuppgifter.94  

Tolkcentralernas hantering av personuppgifter bedöms i dag främst 
ske med stöd av bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355) som 
omfattar verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (se 1 kap. 
3 §). Enligt uppgift från en tolkcentral hanteras emellertid inte tolk-
användarnas uppgifter på samma sätt som patientdata, vilket enligt ut-
redningen får anses rimligt eftersom tolkanvändarna inte är patienter 
och det inte förs journaler etc. 

Med utredningens förslag kommer tolktjänsten att regleras i en 
egen lag utan koppling till hälso- och sjukvårdslagen. I och med det 
kommer patientdatalagen inte längre att vara tillämplig på den per-
sonuppgiftsbehandling som behöver göras. Det behöver därför säker-
ställas att det finns rättsligt stöd för den personuppgiftsbehandling 
som är nödvändig och bedömas om det behövs någon kompletterande 
lagstiftning.  

Dataskyddsförordningen utgör den generella regleringen för per-
sonuppgiftsbehandling inom EU och är i alla delar bindande och 
direkt tillämplig i medlemsstaterna.95 Förordningen kompletteras 
genom lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. Lagen är subsidiär, det vill säga den gäller om 
det inte finns avvikande bestämmelser i någon annan lag eller för-
ordning (se 1 kap. 6 §). 

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig enligt det 
EU-rättsliga regelverket måste den ha stöd i någon av de rättsliga 
grunder som räknas upp i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen.  

En sådan grund är att den registrerade har lämnat sitt samtycke till 
att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ända-
mål (artikel 6.1 a). En annan grund som aktualiseras när det gäller tolk-

 
94 Prop. 2017/18:105, s. 75. 
95 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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tjänstens verksamhet är allmänt intresse (artikel 6.1 e). Regionens tolk-
tjänstverksamhet sker inom ramen för deras befogenhet och är utan 
tvekan av allmänt intresse. Det är därmed en rättslig grund som kan 
tillämpas av tolkcentralerna. När det gäller denna grund gäller även 
att syftet med behandlingen ska vara nödvändigt för att utföra upp-
giften. I dagsläget bör det mer eller mindre regelmässigt anses vara 
nödvändigt att använda tekniska hjälpmedel och därmed behandla 
personuppgifter på automatisk väg, i stället för att behandla uppgif-
terna manuellt.96 

Utöver det grundläggande kravet på att all behandling måste vara 
laglig, i betydelsen att någon eller några av de rättsliga grunder som 
anges i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är tillämplig, finns även 
andra krav för behandling av personuppgifter. Principerna för be-
handling av personuppgifter, dvs. de allmänna krav som gäller för all 
personuppgiftsbehandling, anges i artikel 5.1 i dataskyddsförord-
ningen. Artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen är grundläg-
gande och kumulativa. Dels måste någon av de rättsliga grunder som 
anges i artikel 6.1 vara tillämplig, dels måste samtliga principer i arti-
kel 5.1 följas. 

Personuppgifter ska enligt artikel 5.1 (a) dataskyddsförordningen 
behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. Vidare anges i artikel 5.1 (b) att personuppgifterna ska 
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål 
och att de inte senare får behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål. I samma artikel anges även att ytterligare behandling 
för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 
inte ska anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ända-
målsbegränsning).  

Kravet i EU:s dataskyddsförordning på att den grund för behand-
ling som avses i artikel 6.1 (c) och (e) ska vara fastställd i enlighet 
med unionsrätten eller den nationella rätten innebär inte ett krav på 
att själva behandlingen av personuppgifter måste regleras. Det är 
i stället den rättsliga förpliktelsen, uppgiften av allmänt intresse, som 
ska ha stöd i rättsordningen.97 

 
96 Prop. 2017/18:105, s. 46 f. 
97 Prop. 2017/18:105, s. 48. 
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Oavsett om själva behandlingen av personuppgifter regleras eller 
inte är det alltid den personuppgiftsansvarige som ansvarar för, och 
ska kunna visa att principerna i artikel 5 efterlevs (se artikel 5.2). 

Utredningens bedömning är att tolkcentralens administrativa verk-
samhet inte hanterar uppgifter om hälsa eller andra uppgifter som 
kan betraktas som känsliga personuppgifter. Med känsliga person-
uppgifter avses t.ex. uppgifter om hälsa (se artikel 9.1 dataskydds-
förordningen). I artikel 9 dataskyddsförordningen finns ett förbud 
att behandla särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga person-
uppgifter) samt undantag från detta förbud. Vissa av dessa undantag 
kräver komplettering i nationell rätt. Eftersom utredningen bedömer 
att några känsliga personuppgifter inte kommer att behandlas vid tolk-
centralens administrativa verksamhet behöver det inte heller övervägas 
om det krävs kompletterande bestämmelser i nationell rätt.  

Utredningen bedömer sammanfattningsvis att den nya lagen om 
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet inte 
medför behov av någon särskild reglering av behandling av personupp-
gifter utöver den som finns i EU:s dataskyddsförordning och i lagen 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

7.12 Statsbidraget till regionerna ska räknas upp 

Utredningens förslag: Statsbidraget till regionerna för tolk-
tjänst för vardagstolkning ska från och med år 2024 höjas med 
41 070 000 kronor, från 74 350 000 kronor till 115 420 000 kronor. 
Statsbidraget ska alltjämt vara riktat till regionens tolktjänstverk-
samhet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
och fördelas utifrån den fördelningsmodell som infördes 2008.  

Fördelningen av statsbidraget ska senast år 2028 ses över av 
den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor för 
att bedöma om det finns behov av att öka träffsäkerheten utifrån 
regionernas olika förutsättningar att tillhandahålla tolktjänst och 
för att stimulera regiongemensam utveckling och samverkan samt 
ökad kostnadseffektivitet avseende regionernas ansvar för tolk-
tjänst. 
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Skälen för utredningens förslag  

Bakgrund till statens finansiering och nuvarande fördelningsmodell 

Bakgrunden till statens finansiering av tolktjänsten är att riksdagen 
1994 beslutade om ett statsbidrag till regionerna, för att täcka deras 
merutgifter då begreppet vardagstolkning hade utvidgats.98 Syftet 
med bidraget var enligt förarbetena att ge sjukvårdshuvudmännen 
möjligheter att fortsätta att utveckla tolktjänsten, så att den bättre 
svarar mot brukarnas behov.99 Statsbidraget skulle betalas ut under 
en uppbyggnadsperiod på fem år. År 1994 var bidraget 15 miljoner 
kronor och ökade sedan med 15 miljoner kronor per år de följande 
fyra åren. Staten har sedan fortsatt att betala ut bidraget, även efter 
de fem år som angavs i propositionen. Sedan 1998 har statsbidraget 
varit cirka 75 miljoner kronor per år.100  

Utbetalningen görs sedan 2008 (under en övergångsperiod fram 
till 2010) enligt en särskild fördelningsnyckel som utgår från regio-
nernas kostnader för tolktjänsten år 2005.101 Fördelningsmodellen 
har som utgångspunkt att statsbidraget i genomsnitt ska finansiera 
40 procent av kostnaderna för tolktjänsten.102 Tidigare fördelades bi-
draget efter invånarantal, men region Örebro fick en extra tilldelning 
eftersom de har många tolkanvändare på grund av att Riksgymnasiet 
för döva och hörselskadade är placerat där. 

Hur finansieringen av tolktjänsten ser ut i dag 

Regionerna finansierar tolktjänst för vardagstolkning genom stats-
bidrag, egna medel och sålda tjänster. Utifrån svaren på utredningens 
enkät till tolkcentralerna avsatte regionerna under 2019 sammanlagt 
182 262 044 kronor av egna medel för finansiering av tolktjänsten. 
Därutöver sker en viss försäljning av tolktjänster, främst till andra myn-
digheter och regioner. Av enkätsvaren framgår att finansieringen från 
den källan under samma år var 39 467 820 kronor. Statsbidraget för 
2019 uppgick till 74 341 000 kronor. Regionernas sammanlagda finan-
siering av tolktjänsten uppgick för 2019 således till 296 070 864 kro-

 
98 Prop. 1992/93:159. 
99 Prop. 1992/93:159. 
100 Socialstyrelsen (2011), s. 8. 
101 Socialstyrelsen (2011), s. 17. 
102 Fördelningsmodellen redogörs för i SOU 2006:54. 
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nor. Eftersom delsummorna som avser egenfinansiering av tolktjänst 
och försäljning av tolktjänst baseras på utredningens enkätsvar som 
endast inkluderar 19 av 21 regioner är emellertid den totala summan 
av regionernas finansiering av tolktjänst för vardagstolkning något 
högre. Utredningen utgår då från att egenfinansieringen av de två re-
gioner som inte besvarat enkäten i vart fall uppgick till 3 305 000 kro-
nor för 2019, eftersom det var deras redovisade egenfinansiering 
år 2007.103  

Utifrån dessa uppgifter och antaganden utgår utredningen från 
att regionernas sammanlagda finansiering av tolktjänsten för 2019 
uppgick till cirka 300 000 000 kronor. Nettokostnaden för tolktjäns-
ten, dvs. utan sålda tjänster, vilka uppgick till cirka 40 000 000 kro-
nor, blir då cirka 260 000 000 kronor för 2019. Samtidigt uppgick 
tolkcentralernas totala nettokostnader år 2010 till 216 792 840 kro-
nor.104 Kostnaderna har därmed under dessa nio år ökat med cirka 
43 000 000 kronor. 

Statsbidraget ska räknas upp för att svara mot kraven  
på en förstärkt tolktjänst 

Statsbidraget till regionerna för medfinansiering av tolktjänst för 
vardagstolkning har inte förändrats sedan det permanentades 1998 
samtidigt som regionernas kostnader för tolktjänst för vardagstolk-
ning har ökat. För närvarande finansierar statsbidraget i genomsnitt 
30 procent av regionernas nettokostnader för tolktjänst, men fördel-
ningen ser förstås olika ut i olika regioner (se avsnitt 5.1). Statsbidra-
get till regionerna för 2021 var 74 350 000 kronor.105 

De förändringar som utredningen föreslår i avsnitt 7.5 innebär 
ett utökat åtagande för regionerna vad gäller samordning av övrig 
tolktjänst för målgruppen vilket bedöms leda till ökade kostnader. 
Det är inte möjligt att i detalj beräkna kostnaderna för detta ökade 
åtagande men givet antagandena innefattande kostnader för i genom-
snitt två heltidsanställda per region samt kostnader för kommu-
nikation, informationsinsatser m.m. uppskattar utredningen kost-
naden till i genomsnitt 2 000 000 kronor per region och år eller totalt 
42 000 000 kronor per år. Vidare innebär den förändring som utred-

 
103 Socialstyrelsen (2011), s. 18. 
104 SOU 2011:83, s. 82. 
105 Socialstyrelsens regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 4:2. 
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ningen föreslår i avsnitt 7.4.2 ett utökat åtagande för regionerna vad 
gäller ledsagning för personer med dövblindhet. Utredningen har i av-
snitt 15.6.3 uppskattat det till en ökad kostnad för regionerna med 
cirka 10 000 000 kronor per år. Uppskattade kostnadsökningar för re-
gionerna summerar i och med detta till 52 000 000 kronor per år. 

Samtidigt flyttas ansvaret för tolktjänst i arbetslivet över till Arbets-
förmedlingen vilket enligt utredningen leder till minskade kostnader 
för regionerna. Baserat på antagandena i avsnitt 15.7.1 att regionernas 
kostnader för tolk i arbetslivet utgör cirka 19,5 procent av netto-
kostnaderna uppskattar utredningen att regionernas kostnader minskar 
med cirka 50 000 000 kronor per år.  

Utredningens bedömning är således att förslagen sammantaget 
innebär något ökade kostnader för regionerna och konstaterar sam-
tidigt att nuvarande statsbidrag endast kompenserar för 30 procent 
av regionernas kostnader för tolktjänst. Mot denna bakgrund och då 
statsbidraget har varit detsamma sedan 1998 föreslår utredningen att 
bidraget räknas upp. Ett uppräknat statsbidrag ger förutsättningar 
för regionerna att göra den kapacitetsförstärkning av tolktjänsten 
som utredningen menar behövs för att tjänsten ska kunna svara mot 
de behov som finns. Detta gäller inte minst möjligheten att svara mot 
behovet av tolk i fritidssituationer och andra situationer av privat 
karaktär. Tidigare utredningar och intresseorganisationerna har pekat 
på att det finns ett stort mörkertal i antalet tolkbeställningar på det 
området. Utredningens förslag till ny lag om tolktjänst kommer att 
innebära ökade möjligheter för regionerna att tillhandahålla tolk i 
dessa situationer, varför beställningarna torde öka.  

Vidare ger ett uppräknat statsbidrag förutsättningar för en stärkt 
kompetensförsörjning av tolkar och bättre förutsättningar att rekry-
tera och behålla tolkar, innefattande specialiserade tolkar och tolkar 
med annan särskild kompetens. 

Uppräkningen av statsbidraget bör göras utifrån kostnadsutveck-
lingen enligt löne- och prisförändringen för regioner exklusive läke-
medelskostnader (LPI och LPIK) och utgå från år 2005 som även 
utgör basåret för fördelningsmodellen till regionerna. 

En uppräkning enligt LPIK innebär att statsbidraget år 2020 
skulle ha uppgått till cirka 114 500 000 kronor. Baserat på Sveriges 
Kommuner och Regioners prognos för LPIK för år 2021 skulle kost-
naderna uppgå till cirka 115 400 000 kronor.  
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Utredningen föreslår således att statsbidraget till regionerna för var-
dagstolkning räknas upp med 41 070 000 kronor, från 74 350 000 kro-
nor till 115 420 000 kronor från och med året för ikraftträdande av den 
lag om tolktjänst som föreslås, vilket är 2024. Det innebär att stats-
bidraget genom uppräkningen skulle kompensera för i genomsnitt 
cirka 40 procent av regionens nettokostnad för tolktjänsten, vilket 
är i linje med den fördelningsmodell som infördes 2008 (se ovan). 

Utredningen bedömer att regionernas kostnader givet ovan beräk-
ningar och förslag sammantaget minskar med cirka 39 000 000 kro-
nor. Skattningarna redovisas i tabell 15.1 i avsnitt 15.6.3 där även övriga 
ekonomiska konsekvenser för regionerna redovisas. 

En översyn av fördelningen av statsbidraget ska göras efter en tid 

Utöver en uppräkning av statsbidraget anser utredningen att det några 
år efter den nya lagen om tolktjänsts införande ska göras en översyn 
av fördelningen av statsbidraget. Skälen för detta är flera. Regionerna 
ser olika ut avseende bl.a. geografi och demografi, vilket påverkar deras 
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag att erbjuda tolktjänst. 
Exempelvis kan det utökade samordningsansvaret enligt den nya lagen 
påverka regionerna olika. Det kan därför finnas anledning att följa 
upp om, och i så fall hur, träffsäkerheten i bidragsgivningen kan öka 
till regionerna utifrån antalet tolkanvändare, användarmönster och 
tolkbehov. Vidare kan det finnas anledning att se över om det bör ställas 
villkor i statsbidraget för att främja fortsatt utveckling och sam-
verkan mellan regionerna samt bidra till ökad kostnadseffektivitet 
för tolktjänsten. Utredningen har bl.a. i avsnitt 10.4 pekat på att stats-
bidraget skulle kunna användas som ett verktyg att stimulera digital 
samverkan och utveckling i regionerna. Detta ligger i linje med stats-
bidragets ursprungliga syfte att stimulera utveckling. Det kan också 
finnas anledning att överväga om det även bör ställas villkor i stats-
bidraget om samordnade bokningsmöjligheter.  

Utredningen anser därför att den nationella funktionen för sam-
ordning av tolktjänstfrågor som utredningen föreslår ska inrättas (se 
avsnitt 14.2) ska få i uppdrag göra en översyn av statsbidraget utifrån 
ovan nämnda aspekter. Innan en sådan översyn görs kan det dock vara 
lämpligt att avvakta redovisningen av den ovan nämnda förstudien 
om en regiongemensam distanstolkningstjänst samt att ett nationellt 
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system för uppföljning av tolktjänsten har kommit på plats som ökar 
möjligheten till ett samlat underlag om tolktjänsten och dess utveck-
ling (se närmare avsnitt 14.2). Med hänsyn till detta anser utredningen 
att en översyn av statsbidraget ska göras senast år 2028, vilket torde vara 
ett rimligt tidsperspektiv för genomförande av nyss nämnda åtgärder.  
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8 Ett samlat och förstärkt tolkstöd 
i arbetslivet 

8.1 Behovet av att samla och stärka tolkstödet 
i arbetslivet  

I utredningens direktiv anges att åtgärder behöver vidtas för att skapa 
bättre möjligheter för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet att delta på lika villkor i arbetslivet.  

Delaktighet i arbetslivet är en grundläggande förutsättning för 
människors självständighet och försörjning och har även stor bety-
delse för hälsa, välbefinnande och livsmöjligheter. Den bild som fram-
kommit under utredningens arbete är att döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet generellt sett både har sämre möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden och att utvecklas och avancera i 
arbetslivet. Enskilda tolkanvändare och berörda intresseorganisa-
tioner ger uttryck för att de förekommer både direkt och indirekt 
diskriminering i arbetslivet. Upplevelsen av att betraktas som en eko-
nomisk börda av arbetsgivaren och avsaknaden av lika möjligheter 
till löne- och karriärutveckling kan nämnas som exempel. Enskilda 
individer upplever att de är helt utestängda från arbetsmarknaden på 
grund av det egna tolkbehovet. Många gånger är tillgången till ett 
fungerande kommunikativt tolkstöd det som krävs för att kunna delta 
på likvärdiga villkor i arbetslivet. Ett välfungerande och ändamålsenligt 
tolkstöd i arbetslivet är därför ett viktigt medel för att döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet ska kunna få, behålla och 
utvecklas i sitt arbete. Det är även viktigt för att samhället ska kunna 
ta tillvara de resurser och den kompetens som dessa personer besitter. 
Att inte göra det skulle innebära betydande förluster för samhället. 
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Den bild av dagens samlade tolkstöd i arbetslivet, som framträder 
i utredningens fördjupade behovsanalyser (se närmare avsnitt 5.3) och 
i de samråd och kontakter som utredningen har haft med berörda 
intresseorganisationer och enskilda tolkanvändare, är ett system som 
varken upplevs som välfungerande eller ändamålsenligt. Systemet upp-
levs snarare som krångligt mot bakgrund av det splittrade ansvaret 
för tolktjänst mellan regioner, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. 
Många gånger uppstår situationer där tolkanvändaren själv måste han-
tera oklarheter kring vilken aktör som ska stå för kostnaden för en 
viss situation i arbetslivet.  

Det framkommer även att tolktjänsten inte motsvarar de faktiska 
behov som finns i arbetslivet. Det handlar dels om att gruppen som 
behöver tolktjänst i arbetslivet är större än tidigare, dels om att det 
samlade tolkstödet är för begränsat. Såvitt utredningen kan bedöma 
har det totala tolkbehovet vuxit över tid till följd av att döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet i högre utsträckning än tidi-
gare genomgår eftergymnasial utbildning och att allt fler är yrkes-
verksamma inom fler områden och på arbetsplatser där merparten 
medarbetare är hörande. Dagens arbetsmarknad innebär också att det 
i majoriteten av förekommande yrken finns stora eller mycket stora 
krav på informationsutbyte och kommunikation som en del i yrkes-
utövandet. I en rapport från 2021 redogör Arbetsförmedlingen för att 
en stor del av arbetskraften kommer att behöva kompetensutveckla 
sig i syfte att behålla sin ställning på arbetsmarknaden samt att sociala 
kompetenser blir allt viktigare i arbetslivet.1 Digitala kommunika-
tionsmetoder eller hjälpmedel kommer aldrig fullt ut kunna möta de 
behov av tolk som finns för döva och hörselskadade personer. Dessa 
ska snarare fungera och betraktas som ett komplement till tolk.  

Det är vidare problematiskt att arbetsgivarens juridiska ansvar 
för att anpassa arbetsmiljön genom att tillhandahålla tolk är oklart. 
Varken tillämpliga författningar, förarbetsuttalanden eller praxis ger 
någon tydlig vägledning kring detta. Det finns bara ett relevant av-
görande från domstol som rör just tolkkostnader och där bedöm-
des arbetsgivaren inte ha ansvar för de förväntade tolkkostnaderna 
(AD 2017 nr 51). I målet prövades frågan om en högskola hade brutit 
mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande an-
ställning som lektor, med hänvisning till att de åtgärder för tillgäng-
lighet, främst tolktjänster, som behövdes för att hen skulle komma i 

 
1 Arbetsförmedlingen (2021). 
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en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning var 
för kostsamma och belastande för att vara skäliga. För tjänsten fanns 
krav på sammanlagt 450 timmars muntlig kommunikation per år. 
I målet bedömdes de sammanlagda tolkkostnaderna uppgå till mellan 
740 000 kronor och 1 173 900 kronor per år. Arbetsdomstolen prövade 
först skäligheten av det lägre beloppet och kom fram till att det inte 
var skäligt att kräva att en arbetsgivare ska svara för åtgärder för till-
gänglighet av aktuellt slag till en årlig kostnad om drygt 500 000 kro-
nor (domstolen exkluderade då den del av kostnaderna som skulle 
ersättas med lönebidrag).  

Målet togs senare upp av FN:s kommitté för rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning. Kommittén anförde i sitt beslut att 
arbetsgivaren skulle ha haft en bättre dialog med den sökande om 
vilka åtgärder som skulle behövas för att hen skulle kunna få tjäns-
ten. Eftersom det inte hade skett menade kommittén att Sverige inte 
levt upp till sina förpliktelser enligt artikel 5 och 27 i konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige upp-
manades av kommittén att bl.a. vidta åtgärder för att förhindra lik-
nande situationer i framtiden.  

Enligt utredningen visar beslutet från FN-kommittén bl.a. att det 
behövs bättre kunskap och verktyg för att möta de utmaningar och 
behov som en inkluderande arbetsmarknad innebär. Beträffande döva 
m.fl. handlar det inte bara om ett välfungerande tolkstöd från det all-
männa utan även om att skapa förutsättningar för en kunskapsbase-
rad dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare kring andra former 
av anpassningar och kommunikativa stöd. Här behöver såväl arbets-
givare som arbetstagare vara flexibla och kreativa för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för delaktighet. 

Det finns således flera skäl som talar för behovet av att både samla 
och stärka det allmännas tolkstöd i arbetslivet och med detta skapa 
bättre möjligheter för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet att delta i arbetslivet på lika villkor som andra och minska 
risken för diskriminering och utanförskap.   
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8.2 En ny insats om bidrag till tolk för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet 

Utredningens förslag: Det allmännas stöd till tolk i arbetslivet 
ska samlas hos Arbetsförmedlingen inom ramen för en särskild 
insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet.  

Insatsen innebär att Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt 
bidrag för kostnader för tolk åt döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet som behöver tolkstöd för att stärka sina möjlig-
heter att få eller behålla ett arbete eller att utvecklas i sitt arbete 
som anställd, företagare eller fri yrkesutövare. Bidrag får lämnas 
till arbetsgivaren eller den som har kostnader för tolk med högst 
10 prisbasbelopp per person och år. Vid deltidsarbete ska bidraget 
minskas i förhållande till arbetstiden. Med prisbasbelopp avses 
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

Insatsen ska regleras i förordningen om särskilda insatser för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga. Nuvarande bestämmelse som avser ekonomiskt bidrag för 
kostnader för tolk åt personer med hörselnedsättning som tar del 
av en utbildning som anställd med högst 150 000 kronor per år ska 
upphöra att gälla. Även bestämmelsen om att bidrag inte får lämnas 
för insatser som en region ska svara för ska upphöra att gälla.  

 
Utredningens bedömning: För att säkerställa att insatsen bidrag 
till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
uppfyller sitt ändamål bör den följas upp och utvärderas av Arbets-
förmedlingen tre år efter dess införande.  

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Det allmännas tolkstöd i arbetslivet behöver samlas hos en aktör 

Tolktjänst i arbetslivet beskrivs av regionernas tolkcentraler som det 
område där de har störst problem med gränsdragning mellan vad som 
innefattas i regionernas ansvar för vardagstolkning och vad som är 
arbetsgivarens respektive Arbetsförmedlingens ansvar. Mycket tid 
och resurser läggs enligt tolkcentralerna på att reda ut dessa oklar-



SOU 2022:11 Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet 

285 

heter. Bilden av ett otydligt system bekräftas av tolkanvändarna i de 
fördjupade behovsanalyser som utredningen har genomfört (se av-
snitt 5.3). Tolkanvändarna ger även uttryck för att de ofta själva får 
ägna tid åt oklarheter gällande ansvarsfrågor. Sammantaget skapar 
detta en oförutsägbarhet och otrygghet hos enskilda tolkanvändare 
och försvårar för dem att på lika villkor som andra delta i olika situa-
tioner i arbetslivet.  

Det splittrade ansvaret för tolkstöd i arbetslivet har även lyfts 
fram tidigare och förslag på förändringar har lämnats. 1989 års handi-
kapputredning menade att situationen skulle underlättas genom att 
landstingen (numera regionerna) skulle överta ansvaret från Arbets-
marknadsstyrelsen, AMS (numera Arbetsförmedlingen) gällande tolk 
vid nyanställning, introduktion och utbildning inom företag eller på 
annan arbetsplats.2 I propositionen som följde anförde regeringen 
att fanns anledning att precisera, förenkla och samordna hanteringen 
av tolk i arbetslivet som i vissa fall tillhandahölls av AMS och i andra 
fall av landstingen.3 Det förslag som lämnades innebar att landstingens 
ansvar för vardagstolkning också skulle omfatta tolk i arbetslivet, vid 
nyanställning, introduktion och utbildning inom företag eller på annan 
arbetsplats. 

Även Arbetsförmedlingen bedömde i en rapport från 2008 om 
arbetsmarknadspolitikens stöd till döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet att alla former av tolkstöd bör lämnas samlat från 
en instans och med klara regler om vad som gäller i hela landet.4  

Vidare bedömde Socialstyrelsen i en rapport från samma år om be-
greppet vardagstolkning att landstingens ansvar när det gäller var-
dagstolkning i arbetslivet är oklart och att det är svårt att tydliggöra 
detta när inte heller arbetsgivarens ansvar är klarlagt.5  

Tolktjänstutredningen från 2011 föreslog att huvudansvaret för 
tolktjänsten skulle samlas hos en statlig aktör i form av en ny tolk-
tjänstmyndighet.6 Enligt Tolktjänstutredningens förslag skulle tolk-
tjänstmyndigheten ta över regionernas ansvar för vardagstolkning i 
arbetslivet. Tolktjänstutredningen föreslog även att ansvaret för att ge 
tolkstöd vid utbildning inom en arbetsplats skulle läggas på den nya 
myndigheten och att Arbetsförmedlingens bestämmelse om bidrag 

 
2 SOU 1991:97, s. 84 f. 
3 Prop. 1992/93:159, s. 156 och 202. 
4 Arbetsförmedlingen (2008). 
5 Socialstyrelsen (2008). 
6 SOU 2011:83, s. 199 f. och 231 f. 
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till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning 
skulle upphöra att gälla. Tolktjänstutredningen motiverade förslaget 
med att regelverket tydliggjordes genom att endast en aktör svarar 
för tolktjänst i en viss given situation. Slutligen föreslog Tolktjänst-
utredningen att Arbetsförmedlingen även i fortsättningen skulle be-
sluta om stöd till personligt biträde, dock inte sådant stöd som avser 
tolkkostnader. Eftersom betänkandet inte har remitterats finns inga 
remissyttranden att redovisa avseende förslaget. 

I departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning före-
slogs dels en ny lag om vardagstolkning i syfte att tydliggöra regio-
nernas ansvar för tolk i arbetslivet, dels ett informationsuppdrag till 
Myndigheten för delaktighet för att tydliggöra olika aktörers ansvar 
att tillhandahålla tolk i arbetslivet.7 I promemorian lämnades dock 
inga förslag som syftade till att tydliggöra andra huvudmäns ansvar 
för tolk i arbetslivet. De remissinstanser som yttrade sig över pro-
memorian var överlag negativa och ansåg att förslagen inte löser det 
splittrade ansvaret för tolk. De specifika synpunkter som fördes fram 
i remissyttrandena avseende just tolkstöd i arbetslivet var bl.a. att 
bidrag till personligt biträde egentligen inte avser tolkkostnader och 
att det inte är rimligt att ansvaret går över på regionen när Arbets-
förmedlingens medel för tolk är slut. 

Utredningen kan konstatera att problemen med ett splittrat an-
svar för tolkstödet i arbetslivet har lyfts tidigare i många samman-
hang men att det sedan regionens ansvar för tolktjänst lagreglerades 
1994 inte har skett några strukturella förändringar på området. Det 
är för utredningen uppenbart att frågan alltjämt är central och kräver 
en lösning. De utmaningar som Sverige har ställts inför med en låg-
konjunktur i kombination med de ekonomiska och arbetsmarknads-
mässiga konsekvenser som följer av covid-19-pandemin visar också 
tydligt på behovet av en mer flexibel arbetsmarknad där det ställs 
ökade krav på omställning och omskolning för att kunna möta de 
snabba förändringar som sker och kan ske på arbetsmarknaden. Sam-
tidigt riskerar utanförskapet att öka för människor som redan står 
långt från arbetsmarknaden. Det är därför angeläget att alla som har 
möjlighet ska kunna arbeta eller omskola sig både nu och i framtiden. 
För en del döva, hörselskadade och personer med dövblindhet krävs 
ett omfattande och långsiktigt tolkstöd för att de ska kunna delta på 
lika villkor som andra. Alternativet – att hamna i utanförskap – är en-

 
7 Ds 2016:7. 
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ligt utredningen betydligt sämre, både ur individens perspektiv och 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Det är mot denna bakgrund som utredningen bedömer att det eko-
nomiska ansvaret för det allmännas tolkstöd i arbetslivet ska samlas 
hos en offentlig aktör. En sådan ordning ökar tydligheten och förut-
sägbarheten i ansvarsfrågan och minskar den administrativa bördan 
för såväl tolkanvändare, arbetsgivare som den aktör som tillhandahåller 
stödet vilket i sin tur ger potential för en mer kostnadseffektiv tjänst.  

8.2.1 Arbetsförmedlingen ska ansvara för finansieringen 
av det allmännas tolkstöd i arbetslivet 

I utredningens uppdrag ingår inte att analysera förslag som avser in-
rättande av en ny statlig tolktjänstmyndighet. Utredningen har tol-
kat det så att förslag som innebär att en ny myndighet bildas med ett 
samlat ansvar för att tillhandahålla tolktjänster i olika situationer för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet inte ska analyse-
ras (se avsnitt 6.3.1). Utredningen bedömer däremot att förslag som 
avser att en ny eller befintlig statlig myndighet får ett större ansvar 
för någon del av tolkstödet till målgruppen är förenligt med direk-
tiven. Ett sådant område är arbetslivet och arbetslivstolkning, som 
också lyfts fram i direktiven som ett särskilt prioriterat område där 
åtgärder behöver vidtas.  

Mot den bakgrunden har utredningen övervägt om det finns någon 
befintlig myndighet, statlig eller kommunal/regional, som kan ges 
ett samlat ansvar för finansieringen av tolkstöd i arbetslivet för mål-
gruppen. 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som bl.a. har i upp-
drag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att priori-
tera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt bidra 
till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.8 Myndigheten 
har även sektorsansvar för funktionshinderfrågorna inom arbets-
marknadspolitiken.9 Arbetsförmedlingen hanterar redan i dag flera 
insatser som rör olika former av stöd i arbetslivet för personer med 
funktionsnedsättning. Stöden ges inte sällan inom ramen för ett arbets-
marknadspolitiskt program. De arbetsmarknadspolitiska program-
men är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den 

 
8 2 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
9 5 § förordningen med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.10 Stöden kan vara 
både kortsiktiga och långsiktiga. Lönebidrag för trygghet är t.ex. ett 
stöd som kan lämnas under obegränsad tid genom beslut om förläng-
ning.11 Att insatserna även kan syfta till att en person ska ges förut-
sättningar att behålla ett arbete innebär enligt utredningen att även 
personer som redan har en anställning omfattas. Bestämmelser om 
programmen finns t.ex. i förordningen (2017:462) om särskilda in-
satser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  

Inom ramen för nyss nämnda förordning har Arbetsförmedlingen 
en särskild insats som riktar sig till personer med hörselnedsättning 
som avser bidrag till kostnader för tolk vid utbildning. Målgruppen 
personer med hörselnedsättning får även utifrån Arbetsförmedlingens 
praxis bidrag till tolk genom insatsen personligt biträde. Båda dessa 
insatser regleras i ovan nämnda förordning och de är inte begränsade 
till att endast omfatta personer som precis har fått en anställning. 
För att bedöma förutsättningarna för personer som är döva, hörsel-
skadade eller har dövblindhet att få tillgång till adekvata anpassningar 
i arbetslivet har Arbetsförmedlingen särskild kompetens i form av 
dövkonsulenter.  

Arbetsförmedlingen är vidare en nationell aktör med goda förut-
sättningar att skapa och upprätthålla likvärdighet över landet avseende 
tillämpning av de föreskrifter som kommer att reglera tolkbidraget. 
Myndigheten har även goda möjligheter att följa upp och utvärdera 
insatsen och den har en upparbetad struktur för administration och 
utbetalning av bidrag till tolk eftersom den redan i dag administrerar 
en liknande insats, bidrag till litteratur och tolk för personer med 
syn- eller hörselnedsättning. Arbetsförmedlingen kan även skapa sig 
en samlad bild av tolkanvändarens behov i arbetslivet eftersom myn-
digheten beslutar och administrerar andra stödåtgärder som fortsatt 
kan vara aktuella för målgruppen som komplement till insatsen bi-
drag till tolk. Därutöver har myndigheten genom sina lokalkontor 
och upparbetade kontaktvägar förutsättningar att ha goda kontakter 
med arbetsgivare och bedöms även ha förmåga att nå ut med infor-
mation både till målgruppen för insatsen och till arbetsgivare. 
  

 
10 9 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
11 Ds 2016:14, s. 20. 
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Mot denna bakgrund är utredningens bedömning att Arbetsför-
medlingen har goda förutsättningar att ha det samlade ansvaret för 
det allmännas bidrag till tolk i arbetslivet. Det finns ingen annan stat-
lig myndighet med motsvarande kapacitet och uppdrag och utred-
ningen gör därför ingen vidare analys av om någon annan statlig aktör 
är lämplig för uppdraget.  

När det gäller frågan om det allmännas ansvar för tolk i arbetslivet 
i stället borde samlas hos regionerna konstaterar utredningen att 
1989 års handikapputredning förordade detta i sitt förslag om att ge 
regionerna ett lagstadgat ansvar för vardagstolkning i arbetslivet.12 
Den ambitionen är således grunden för nuvarande lagstiftning i hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30), även om regeringen i den därpå föl-
jande propositionen inte klargjorde räckvidden av detta ansvar.13 Ut-
redningen kan konstatera att regionernas tolktjänst inte har tagit den 
roll som central aktör på arbetslivsområdet som 1989 års handikapp-
utredning hade förhoppningar om. Enligt utredningen beror detta 
sannolikt på otydlighet i den ovan nämnda propositionen kring an-
svarets räckvidd i kombination med ekonomiska faktorer och regio-
nernas möjlighet att bära det samlade ansvaret för tolkstöd i arbets-
livet inom befintliga medel. Det är också ett faktum att regionerna 
behöver prioritera den tolktjänst som de tillhandahåller och att andra 
områden såsom tolk i hälso- och sjukvård ofta prioriteras före tolk i 
arbetslivet.  

Det finns också stora svårigheter förknippade med den förstärk-
ning av medel från stat till regioner som skulle krävas för att samla 
ansvaret för tolk i arbetslivet hos regionerna, bl.a. vad avser en likvär-
dig fördelning av medel mellan regionerna och uppskattade kostnader. 

Under åren 2018–2020 kunde regionerna söka statsbidrag för tolk-
stöd i arbetslivet. Den tillfälliga stimulanssatsningen omfattade år-
ligen 15 miljoner kronor. 

Resultatet av den tillfälliga stimulanssatsningen är diskutabel efter-
som endast 14 av 21 regioner har valt att söka medel under åren.14 
Under den tidsbegränsade satsningen ökade dock efterfrågan av stats-
bidraget för varje år. Statsbidraget uppges ha haft en positiv påverkan 
på målgruppens möjligheter att delta i arbetslivet och gett ökade 
möjligheter att kunna utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter. Ut-

 
12 SOU 1991:97. 
13 Prop. 1992/93:159. 
14 Socialstyrelsen (2021). 
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nyttjandet av statsbidraget under 2020 har dock påverkats negativt 
av covid-19-pandemin eftersom flertalet regioner uppger att de på 
grund av pandemin sett en minskad efterfrågan av tolktjänster i  
arbetslivet. Av de regioner som mottog medel för 2020 förblev därför 
17 procent oförbrukade. Sammantaget har utnyttjandet av bidraget 
varit lågt. Endast 39 procent av de sammanlagda medlen har utnytt-
jats. Det är svårt att dra säkra slutsatser av en tillfällig stimulanssats-
ning som sammanföll med pandemiutbrottet. 

Utredningens slutsats är att det finns utmaningar med ett regio-
nalt ansvar i detta avseende som gör att regionerna inte lämpar sig 
lika väl som en statlig aktör för att ha det samlade ansvaret för tolk i 
arbetslivet. Ett utökat tolkstöd i arbetslivet är därtill kostsamt och 
behöver därför dels ökad finansiering, dels bättre förutsägbarhet och 
kostnadskontroll än vad som är möjligt inom ramen för en regional 
årlig budget. Därutöver hanteras övriga arbetsmarknadspolitiska in-
satser för t.ex. personer med funktionsnedsättning av staten, i vilka 
bidrag till tolk i arbetslivet kan anses ingå.15  

8.2.2 Arbetsförmedlingens nuvarande insatser  
som kan gå till tolk är inte tillräckliga 

I förhållande till de behov av tolk i arbetslivet som finns kan utred-
ningen konstatera att Arbetsförmedlingens nuvarande insatser om 
bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselned-
sättning och bidrag för personligt biträde inte är tillräckligt omfat-
tande för att kunna kompensera för de kommunikationshinder som 
dövhet eller hörselnedsättning innebär i arbetslivet för målgruppen. 
Insatserna är heller inte tillräckliga för att döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet ska kunna stärka sina möjligheter att få, 
behålla eller utvecklas i ett arbete. Vidare är de heller inte tillräckligt 
flexibla för att möta den enskildes behov av att tillsammans med 
arbetsgivaren kunna välja vilka situationer i arbetslivet som kräver tolk.  

I det följande redogörs för nuvarande insatser som är avsedda för 
tolkkostnader respektive som inte är avsedda för tolkkostnader men 
som ändå går till det samt insatser som inte är avsedda för tolkkost-
nader och inte heller går till tolkkostnader men där det finns indika-
tioner på att de i vissa fall ändå går till det. 

 
15 SOU 2020:41, s. 140. 
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Bidrag till litteratur och tolk för personer  
med syn- eller hörselnedsättning 

Insatsen bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller 
hörselnedsättning regleras i 7 § förordningen om särskilda insatser 
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga. Bidraget har i dag ett relativt högt maxbelopp om 150 000 kro-
nor per år och anställd men användningsområdet är begränsat till att 
endast avse viss utbildning och gäller endast för personer som är an-
ställda. Enligt Arbetsförmedlingens handläggarstöd kan bidraget gå 
till utbildning, kurs, seminarium, konferens, studiebesök eller lik-
nande som arbetsgivaren anser är nödvändig för den anställde. Ut-
bildningen kan äga rum både inom och utom landet.16 Det är också 
ett krav att utbildningen är arbetsmarknadspolitiskt motiverad.17 Som 
anställd räknas enligt Arbetsförmedlingen även egna företagare med 
aktiebolag men inte egna företagare med annan bolagsform.18 Bidra-
get kan bara betalas ut om inte regionen ansvarar för insatsen enligt 
deras ansvar för tolktjänst för vardagstolkning i hälso- och sjuk-
vårdslagen (se 8 § samma förordning).  

Insatsen bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller 
hörselnedsättning har enligt utredningen ett för snävt användnings-
område och riktar sig till en för snäv krets (enbart anställda, även om 
egenföretagare med aktiebolag inkluderas) för att vara ändamålsenlig 
för målgruppens behov i arbetslivet. Av Arbetsförmedlingens upp-
gifter framkommer att ytterst få personer nyttjar bidragets fulla be-
lopp.19  

Bidrag för personligt biträde  

Insatsen bidrag för personligt biträde regleras i 9 § förordningen om 
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga. Bidraget är avsett att täcka kostnaderna 
för ett personligt biträde som hjälper en person att utföra återkom-
mande arbetsmoment eller hantera återkommande arbetssituationer 
som personen inte klarar på egen hand. Det är således inte avsett för 
att täcka tolkkostnader. Enligt Arbetsförmedlingens praxis används 

 
16 Arbetsförmedlingen, handläggarstöd, Af-2021/00307759. 
17 Arbetsförmedlingen, handläggarstöd, Af-2021/00307759. 
18 Arbetsförmedlingen, handläggarstöd, Af-2021/00307759. 
19 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-05-25. 
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det emellertid för tolkkostnader.20 En fördel för den enskilde tolk-
användaren är att detta stöd i praktiken kan avse kostnader för tolk 
i det löpande arbetet. Enligt intresseorganisationerna är emellertid 
beloppen för låga för att tillgodose faktiska tolkbehov. Stödet upp-
går till 60 000 kronor per år och anställd samt till 120 000 kronor per 
år för företagare med en funktionsnedsättning som medför stora 
kommunikationssvårigheter.  

Utredningen kan konstatera att insatsen bidrag för personligt bi-
träde visserligen riktar sig till en bred personkrets men att bidrags-
beloppet är för lågt för att täcka de tolkkostnader som kan uppstå. 
Till detta kommer att bidraget egentligen inte är avsett för tolkkost-
nader. Det innebär en osäkerhet för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet att bidraget inte är avsett för tolkkostnader efter-
som Arbetsförmedlingens tillämpning av bestämmelsen kan variera 
över tid. Att insatsen egentligen är avsedd för andra ändamål än tolk-
kostnader innebär även att den enskilde personen som behöver tolk 
kommer att ha sämre förutsättning att få det stöd som insatsen egent-
ligen är avsedd för och som det också kan finnas behov av, eftersom 
hela stödbeloppet riskerar att endast gå till tolkkostnader. Vidare är 
det svårt att följa upp hur stora medel som avsätts för just tolkkost-
nader när insatsen även går till sådant som inte avser det. 

Lönebidrag och skyddat arbete  

Insatserna lönebidrag och skyddat arbete får beslutas för anställ-
ningar där arbetet är lämpligt utformat efter personens behov och 
kan bidra till att den anställde utvecklas eller förbättrar sin arbets-
förmåga (18 § förordningen om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga). Stor-
leken på de bidrag för lönekostnader som lämnas ska fastställas med 
hänsyn dels till graden av nedsättning i arbetsförmåga i förhållande 
till den aktuella anställningen, dels till hur stor del av arbetsgivarens 
lönekostnad som är bidragsgrundande (19 § samma förordning). 
Lönestöden utgör en ekonomisk kompensation till arbetsgivare för 
lönekostnader och ska motsvara nedsättningen i arbetsförmågan hos 
den anställde.21 Enligt Arbetsförmedlingen är lönebidragen inte av-

 
20 Arbetsförmedlingen, handläggarstöd, Af-2020/00348444. 
21 Ds 2016:14, s. 14. 
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sedda för att kompensera för tolkkostnader.22 Utredningen har inte 
heller funnit något stöd för att de skulle vara avsedda för tolkkostna-
der. Det finns dock indikationer på att lönebidragen i viss utsträck-
ning används för det (se AD 2017 nr 51). 

8.2.3 En mer ändamålsenlig insats ska införas 

Den nya insatsen ska kunna gå till alla situationer i arbetslivet 

Eftersom utredningen anser att Arbetsförmedlingen ska vara den 
offentliga aktör som har det samlade ansvaret för tolk i arbetslivet 
för den aktuella målgruppen föreslår utredningen att en ny insats om 
bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het ska införas. Insatsen ska utformas med de nuvarande bestämmel-
serna om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller 
hörselnedsättning och bidrag för personligt biträde som förebilder. 
Förslaget innebär att bestämmelsen om insatsen bidrag till litteratur 
och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning ska upphöra 
att gälla i den del som gäller bidrag till tolk. Förslaget innebär också 
att bestämmelsen om bidrag för personligt biträde ska finnas kvar 
men att den endast bör användas för de ändamål som den egentligen 
är avsedd för, dvs. inte för tolkkostnader. 

Syftet med den nya insatsen ska vara att kompensera för dövas, 
hörselskadades och personer med dövblindhets nedsättning i arbets-
förmågan avseende muntlig kommunikation och att stärka deras möj-
ligheter att få, behålla eller utvecklas i ett arbete. För att uppnå det 
syftet ska insatsen, utöver de situationer som Arbetsförmedlingen 
svarar för i dag, även omfatta de situationer i arbetslivet som i dag 
ryms i regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolkning enligt 8 kap. 
7 § första stycket 3 hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär samman-
taget att samtliga situationer där det allmänna i dag ansvarar för tolk 
även fortsatt ska omfattas av det allmännas ansvar för tolk inom 
ramen för den nya insatsen.  

Utredningen anser således att bidrag för tolk ska kunna lämnas 
för samtliga i ett modernt arbetsliv förekommande situationer där 
muntlig kommunikation krävs, såsom interna och externa möten, 
arbetsplatsträffar och medarbetar- och lönesamtal, sociala sammanhang 
på arbetsplatsen, utbildning och fortbildning, seminarier, konferen-

 
22 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-02-11. 
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ser inklusive planeringsdagar, studiebesök, för att utföra återkom-
mande arbetsmoment eller hantera återkommande arbetssituationer 
och i vissa grundläggande situationer som exempelvis nyanställning 
och introduktion till anställning. Det ska inte göras någon skillnad 
på situationer där den enskilde är en av flera medarbetare, har arbets-
ledande funktioner eller befinner sig i en självständig roll som t.ex. 
egenföretagare. För att det ska vara ett ändamålsenligt och effektivt 
stöd och för att värna tolkanvändarens självbestämmande och integ-
ritet bör fokus vid beviljande av bidrag till tolk vara att det finns ett 
behov av tolk inom ramen för den aktuella situationen.  

Det kan dock finnas situationer som inte kan anses ske i arbets-
livet, t.ex. om en enskild tar kontakt med en potentiell arbetsgivare 
för en anställningsintervju. I det fallet finns det inget anställnings-
förhållande eller motsvarande och det kan därför inte omfattas av 
Arbetsförmedlingens bidrag till tolk i arbetslivet som förutsätter att 
insatsen ges inom ramen för en tjänst. Inte heller kan kontakter med 
företagshälsovården typiskt sett anses omfattas av situationer i arbets-
livet. Sådana situationer utgör i stället hälso- och sjukvård och om-
fattas därmed av regionens ansvar för tolktjänst. Detsamma gäller 
om en enskild anställd engagerar sig fackligt på arbetsplatsen och 
behöver delta på fackliga möten. Även detta sker utanför tjänsten 
och för detta är därför regionen, i likhet med vad som gäller i dag, 
fortsatt ansvarig. För sådana och liknande situationer ska regionen 
således ha ett fortsatt ansvar för tolktjänst för vardagstolkning (se 
avsnitt 7.4). 

Utredningen bedömer att ett förordningsstyrt tolkbidrag blir mer 
förutsägbart och långsiktigt jämfört med t.ex. det tillfälliga statsbidrag 
för tolkstöd i arbetslivet som funnits för regionerna att söka under 
åren 2018–2020. 

Närmare om personkretsen och om tolkmetoder 

Den personkrets av döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het som ska kunna få insatsen och därmed ta del av tolkstöd ska 
innefatta både anställda, egna företagare och fria yrkesutövare.  

Dock ser förutsättningarna för att kunna ta del av bidraget olika ut 
beroende på om personen har en lönebidragsanställning eller skyddat 
arbete, och också beroende på hos vilken arbetsgivare dessa anställ-
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ningar är. När det gäller personer som samtidigt har en anställning 
med lönebidrag gäller att de kan kombineras med den nya insatsen 
bidrag till tolk. För personer med lönebidrag i Samhall Aktiebolag 
(Samhall) gäller att endast lönebidrag för utveckling i anställning kan 
kombineras med bidrag till tolk.  

Personer som har skyddat arbete hos Samhall kan inte samtidigt 
beviljas insatsen bidrag till tolk (jfr 39 § förordningen om särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga). Samhall omfattas av förordningen (2018:1528) om 
statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt eko-
nomiskt intresse som i viss utsträckning kompenserar för merkost-
nader inom Samhall. Det är dock för utredningen oklart i vilken ut-
sträckning Samhall kompenseras för merkostnader som avser tolkstöd. 
Utredningen föreslår emellertid ingen förändring i den ordning som 
gäller i dag och som innebär att de som har skyddad anställning vid 
Samhall inte omfattas av de särskilda insatserna i förordningen om 
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga. Frågan kan emellertid behöva analyseras 
ytterligare och bör därför följas upp inom ramen för den uppföljning 
som utredningen föreslår (se avsnitt 8.2.7). 

Personer som har insatsen skyddat arbete hos offentlig arbets-
givare kan med utredningens förslag även få del av insatsen bidrag 
till tolk (jfr 42 § samma förordning). 

Att insatsen endast riktar sig till den person som är döv, hörsel-
skadad eller har dövblindhet kan vara svårförståeligt för t.ex. en 
hörande person som arbetar på en arbetsplats som består av enbart, 
eller en majoritet av, döva personer, eftersom det då är den hörande 
som har behov av tolk för att kunna kommunicera med sina kollegor. 
Möjligheten att få del av denna och andra insatser i aktuell förord-
ning grundar sig dock på det allmännas särskilda ansvar för personer 
med funktionsnedsättning, utifrån bl.a. konventionen om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning (artikel 27). I konven-
tionen anges bl.a. att konventionsstaterna ska främja möjligheter till 
anställning och befordran för personer med funktionsnedsättning 
genom hjälp med att bl.a. erhålla och bibehålla en anställning. Något 
motsvarande ansvar för det allmänna gäller inte i förhållande till per-
soner som inte har en funktionsnedsättning. Den utgångspunkten 
för det allmännas ansvar för tolk åt döva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet har ingenting att göra med att tolkning i sig är 
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en ömsesidig tjänst som både hörande och den som har en funktions-
nedsättning kan ha behov av. Det finns emellertid enligt utredningen 
inte några bärande skäl i övrigt för att utvidga insatsen till att gälla 
även för personer som inte är döva, hörselskadade eller har dövblind-
het, dvs. för dem som inte har en funktionsnedsättning. Möjligheterna 
att få det allmännas tolkstöd på en arbetsplats med enbart, eller en 
majoritet av, döva personer får således hanteras utifrån den utgångs-
punkten, dvs. att insatsen endast kan anvisas en person som är döv, 
hörselskadad eller har dövblindhet. 

De tolkmetoder som kan förekomma inom ramen för insatsen 
bör sällan bli föremål för några särskilda överväganden men kan ändå 
kommenteras. Det rör sig förstås om teckenspråkstolkning, skriv-
tolkning, TSS-tolkning (tecken som stöd) och dövblindtolkning men 
lämnar även utrymme för andra tolkmetoder vid behov. Vad som ska 
ingå i insatsen bör ta sin utgångspunkt i de behov av olika tolk-
metoder som döva, hörselskadade och personer med dövblindhet har 
i arbetslivet. Att ledsagning kan ingå som ett moment i tolkning för 
personer med dövblindhet innebär rimligen att det kan omfattas av in-
satsen. Det är emellertid upp till den enskilde arbetsgivaren och tolk-
användaren att avgöra vilken tolkmetod som krävs i detta avseende. 

Insatsen ska vara förutsägbar, likvärdig och innebära ett mått 
av självbestämmande för den enskilde 

Med dagens splittrade ansvar för tolk i arbetslivet mellan regioner, 
arbetsgivare och Arbetsförmedlingen är det svårt för tolkanvändare 
och arbetsgivare att på förhand veta hur omfattande det allmännas 
ansvar för tolk är. Det faktiska utfallet kan också skilja sig åt mellan 
olika tolkanvändare eftersom regionerna till viss del erbjuder tolk-
tjänst i arbetslivet i olika omfattning och då Arbetsförmedlingen 
också i viss utsträckning kan hantera de nuvarande stöden olika. Det 
skapar osäkerhet för både arbetstagare och arbetsgivare och försäm-
rar möjligheterna för människor att planera sin framtid och möjlig-
heterna att delta och utvecklas i arbetslivet. Det gör också att döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet har sämre möjligheter 
än andra att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.  

Att införa en särskild insats som syftar till att möjliggöra kom-
munikation och delaktighet i arbetslivet genom tolkstöd bedöms 
enligt utredningen medföra ökad likvärdighet, förutsägbarhet och 
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trygghet för både den enskilde tolkanvändaren och arbetsgivaren. 
Ett mer omfattande och förutsägbart tolkstöd i arbetslivet kan även 
enligt utredningen öka incitamenten för arbetsgivare att anställa en 
person som är i behov av tolk. Att stödet omfattar alla situationer i 
arbetslivet kan också innebära en ökad grad av självbestämmande för 
den enskilde tolkanvändaren. Här är det viktigt att understryka att 
planeringen av användningen av tolkbidraget bör ske i samråd mellan 
tolkanvändaren och arbetsgivaren för att syftet med stödet ska upp-
nås. Ytterst har arbetsgivaren ett ansvar för att leda och fördela 
arbetet, vilket kan påverka till vilka situationer bidraget används.23  

Vidare ökar självbestämmandet genom att tolkanvändaren till-
sammans med arbetsgivaren får bestämma av vem eller på vilket sätt 
tolk ska tillhandahållas. Tolkanvändaren kan välja att fortsatt vända 
sig till regionens tolkcentral för att beställa tolk eller till ett privat 
tolkbolag, som båda i sin tur fakturerar arbetsgivaren (se avsnitt 7.5). 
Det är också möjligt att arbetsgivaren, särskilt om det finns flera döva 
anställda på arbetsplatsen, anställer en tolk och således använder bi-
draget för att täcka dennes lönekostnad.  

För Arbetsförmedlingen bör ett samlat ansvar för tolk i arbets-
livet innebära en ökad grad av tydlighet och en större möjlighet att 
följa upp och utvärdera situationen i arbetslivet för målgruppen döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet.  

Ett alternativt förslag som utredningen också har övervägt är att 
nuvarande ansvarsfördelning för tolk i arbetslivet bibehålls men att 
Arbetsförmedlingen får ansvar för en ny och förstärkt insats om bi-
drag till tolk som har ett bredare ändamål än insatsen bidrag till litte-
ratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning. För-
delen med ett sådant förslag är att förändringen som sådan är mindre 
ingripande för berörda myndigheter och att det kan vara mindre 
kostsamt för det allmänna, i vart fall i det korta perspektivet. Ett 
sådant förslag skulle emellertid inte skapa den tydliga ansvarsfördel-
ning som utredningen menar krävs för tolktjänsten, särskilt inom 
arbetslivet, och som också har lyfts fram av samtliga berörda intres-
senter. Det skulle inte heller innebära att regionens utrymme för att 
erbjuda vardagstolkning i privata sammanhang, t.ex. för fritidsända-
mål eller i föreningslivet, utökas vilket såväl tolkanvändare som in-
tresseorganisationerna menar behövs för att de ska kunna delta på 

 
23 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt (arbetsgivarprerogativet) utgör en s.k. allmän rättsgrund-
sats (se AD 1932 nr 100 och AD 1934 nr 179).  



Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet SOU 2022:11 

298 

jämlika villkor i samhällslivet. Utredningen menar därför ett sådant 
alternativ inte löser tolktjänstens centrala utmaningar och inte heller 
bidrar till att skapa förutsättningar för döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet att delta på lika villkor i arbetslivet, vilket tyd-
ligt lyfts fram i direktiven som en målsättning med utredningens arbete. 

Arbetsförmedlingens övriga insatser kan komplettera insatsen 
om bidrag till tolk 

Med en ny och tydligt avgränsad bestämmelse om bidrag till tolk för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet i arbetslivet kan 
Arbetsförmedlingens övriga insatser renodlas till det som de är av-
sedda för. Tolk kan inte kompensera för alla situationer i arbetslivet, 
utan andra strategier och lösningar kan krävas för att arbetssitua-
tionen ska fungera. För detta kan andra stöd från Arbetsförmed-
lingen som inte avser tolk behövas. De insatser som främst bör bli 
aktuella är sådana som regleras i förordningen om särskilda insatser 
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga. Men även andra insatser och stöd kan förstås behövas. 

Bidrag för personligt biträde kan fungera som ett komplement till 
insatsen bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet i stället för att som i dag användas både till tolkinsatser 
i arbetslivet och till stöd i arbetslivet i form av hjälp vid återkom-
mande arbetssituationer eller arbetsuppgifter. Även lönebidrag kan i 
vissa fall komplettera insatsen bidrag till tolk. Lönebidraget täcker 
ofta den tid som behöver avsättas för alternativa kommunikations-
former som tar mer tid och kräver mer resurser av arbetsgivaren. 
Arbetsförmedlingens dövkonsulenter kan spela en viktig roll att be-
döma och planera hur stöden för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet ska utformas. 

När det gäller personer som är anställda vid Samhall finns vissa 
särskilda bestämmelser om hur olika insatser kan kombineras. En 
person med skyddat arbete hos Samhall får som nämnts ovan inte 
samtidigt tillgodogöra sig en annan insats enligt förordningen om 
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga (39 §). Motsvarande begränsning finns inte 
när det gäller andra lönesubventionerade anställningar i Samhall. De 
anställningar som kan vara aktuella i dagsläget är lönebidrag för ut-
veckling i anställning enligt 25–27 §§ (jfr 29 och 33 §§). I förordningen 
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(2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst 
av allmänt ekonomiskt intresse finns bestämmelser om ekonomiskt 
stöd för insatserna lönebidrag och skyddat arbete när de ges hos 
Samhall Aktiebolag. Där finns t.ex. bestämmelser som personalmer-
kostnader (8 §). 

8.2.4 Bidragets storlek  

Arbetsgivarens ansvar för tolkkostnader i arbetslivet är oklart 

Att anställa en person som är döv, hörselskadad eller som har döv-
blindhet kan innebära att mångfalden på arbetsplatsen ökar och där-
med även förståelsen för andra perspektiv och livshållningar. Det 
innebär förstås även att den särskilda kompetens som den anställde 
har kan tas tillvara. Att anställa en person med en funktionsnedsätt-
ning innebär även att ta ansvar för de eventuella anpassningar som 
tjänsten kräver. För döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het kan det innebära att arbetsgivaren får hantera frågor om hur den 
generella kommunikationen på arbetsplatsen kan utvecklas och an-
passas för att alla ska kunna vara delaktiga. Det kan också handla om 
frågor som rör olika kommunikativa stöd för den enskilda individen. 
De kommunikativa stöden medför både administration kring att få 
tillgång till dessa och kring de konkreta tolkbokningarna. Att där-
utöver ha ett stort ekonomiskt ansvar för tolkkostnader kan för vissa 
arbetsgivare innebära en oskäligt tung belastning. Tolktjänst i arbets-
livet är både en i jämförelse med andra stödinsatser kostsam tjänst 
och en komplex tjänst då den kräver att tolken behärskar en specifik 
tolkmetod och många gånger även har rätt ämneskompetens. Det är 
därför varken rimligt eller troligt att en genomsnittlig arbetsgivare 
har ekonomiska och personella resurser att hantera detta fullt ut.  
Rättsligt är det vidare oklart i vilken utsträckning en arbetsgivare är 
ansvarig för tolkkostnader. Frågan har bara behandlats i en dom och 
den avser en tjänst som krävde omfattande kommunikation och som 
därmed skulle innebära att arbetsgivaren fick bära tolkkostnader om 
i vart fall 500 000 kronor per år, vilket inte ansågs skäligt ens för 
en statlig arbetsgivare med en stor budget för personalkostnader 
(AD 2017 nr 51 som redogörs för i avsnitt 8.1). Kraven på en liten 
privat/ideell arbetsgivare torde mot bakgrund av Arbetsdomstolens 
överväganden i domen vara ännu mindre. 
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Mot bakgrund av vad som nu redogjorts för anser utredningen att 
det inte är skäligt att lägga ett alltför stort ansvar för tolkkostnader 
på arbetsgivaren. Dock är det både rimligt och sannolikt att arbets-
givaren har ett visst ansvar för tolkkostnader. 

Behoven av tolk i arbetslivet tillgodoses inte genom  
det allmännas tolktjänst 

Av utredningens fördjupade behovsanalyser framgår att situationen 
i arbetslivet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
som behöver tolk kan vara svår. Det är tungt att känna sig som en 
belastning för arbetsgivaren på grund av behovet av tolk och tolk-
behovet kan utgöra ett hinder för arbetsgivares villighet att anställa. 
Regionens tolktjänst och Arbetsförmedlingens insatser motsvarar 
inte heller de faktiska behov av tolk som finns. Av de underlag som 
utredningen har tagit del av framgår att behoven av kommunikativa 
förmågor och omställning i arbetslivet också har ökat över tid.24 Be-
hovet av någon form av kommunikativt stöd i arbetslivet är således 
av olika skäl större i dag än tidigare. Döva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet riskerar att ställas utanför arbetslivet eller hamna 
efter i löne- och karriärutveckling om inte detta behov tillgodoses i 
större utsträckning än i dag.  

Det är utredningens målsättning att det allmännas tolkstöd i arbets-
livet i och med den föreslagna insatsen bättre ska motsvara de behov 
som finns, både genom att vara större än i dag och mer samordnat. 
Enligt utredningen behöver det allmännas tolkstöd vara tillräckligt 
stort för att döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska 
kunna delta på lika villkor i arbetslivet. Döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet ska genom insatsen kunna få, behålla och ut-
vecklats i sitt arbete. 1989 års handikapputredning bedömde att det 
var rimligt att det i vardagstolkning ingick 20 timmar per månad och 
person för grundläggande tolktjänster i arbetslivet, dvs. cirka en timme 
per dag.25 Utifrån vad utredningen har erfarit gällde detta fram till dess 
att Socialstyrelsen 2008 klargjorde att någon sådan reglering inte finns 
i hälso- och sjukvårdslagen.26  

 
24 Arbetsförmedlingen (2021). 
25 SOU 1991:97, s. 84. 
26 Socialstyrelsen (2008), s. 15. 
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Det allmännas tolkstöd i arbetslivet i dag 

För att kunna föreslå ett tolkbidrag som innebär en förstärkning av 
det allmännas tolkstöd behöver utredningen analysera hur stora re-
surser som avsätts i dag.  

I dag ansvarar regionen för viss tolktjänst i arbetslivet enligt be-
stämmelsen om vardagstolkning i hälso- och sjukvårdslagen. Ansva-
ret preciseras i förarbetena där det anges att det omfattar tolktjänst 
vid möten med arbetsgivaren, vid anställningsintervjuer, vid fackliga 
möten och i vissa grundläggande situationer i arbetslivet så som vid 
nyanställning, introduktion och utbildning inom ett företag eller på 
annan arbetsplats.27 I förarbetena anges även att det med tanke på de 
varierande situationer som kan föreligga efter både enskildas behov 
och arbetslivets förändringar inte är lämpligt att närmare precisera 
de tillfällen när tolktjänst kan behövas.28  

Det är svårt att bedöma hur stora kostnader regionerna maximalt 
avsätter för tolktjänst i arbetslivet för en enskild tolkanvändare. Ut-
redningen har i kapitel 15 bedömt att regionen totalt avsätter cirka 
50 miljoner kronor för tolktjänst i arbetslivet och att cirka 4 400 av 
regionens aktiva tolkanvändare är i arbetsför ålder (19–64 år). En-
dast en del av denna grupp bedöms dock vara i sysselsättning. Om 
man utgår från ett medeltal av gruppen döva respektive gruppen 
hörselskadade (se avsnitt 8.2.8) skulle sysselsättningsgraden vara 
64,6 procent. Det skulle i sig innebära att cirka 2 800 av de 4 400 aktiva 
tolkanvändarna i arbetsför ålder verkligen är i sysselsättning. Om 
regionens totala kostnad för tolktjänst i arbetslivet fördelas på dessa 
2 800 personer innebär det cirka 17 500 kronor per person och år 
(50 miljoner dividerat med 2 800). Det skulle alltså vara den snitt-
kostnad per person som en region avsätter för tolktjänst i arbetslivet.  

Den maximala kostnad som regionen avsätter för tolktjänst i 
arbetslivet för en enskild tolkanvändare är förstås betydligt högre än 
den uppskattade snittkostnaden som redovisats ovan. För att göra 
en ungefärlig uppskattning av hur stor den kostnaden kan vara kan 
information hämtas från t.ex. region Stockholms information på 
deras webbplats om till vilka situationer i arbetslivet som tolktjänst 
kan erbjudas.29 Givet detta uppskattar utredningen att en tolkanvän-
dare som nyttjar regionens tolktjänst fullt ut i arbetslivet får tolk-

 
27 Prop. 1992/93:159, s. 155–157 och 202. 
28 Prop. 1992/93:159, s. 202. 
29 Information hämtad från Region Stockholms webbplats 2022-02-08. 



Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet SOU 2022:11 

302 

tjänst motsvarande en kostnad om mellan 50 000 och 100 000 kro-
nor per år. Det är emellertid mycket svårt att bedöma hur stor den 
gruppen tolkanvändare är.  

Arbetsförmedlingen har å sin sida ansvar för ett par särskilda in-
satser som får användas till tolkkostnader. Det är bidrag till litteratur 
och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och bidrag 
för personligt biträde. Det förstnämnda bidraget kan gå till utbild-
ning, kurs, seminarium, konferens, studiebesök eller liknande som 
arbetsgivaren anser är nödvändig för den anställde. Utbildningen kan 
äga rum både inom och utom landet.30 Bidrag för personligt biträde 
avser stöd att utföra återkommande arbetsmoment eller hantera åter-
kommande arbetssituationer. Sammanlagt kan bidrag för dessa in-
satser lämnas med 210 000 kronor per år och person (150 000 kro-
nor för bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller 
hörselnedsättning och 60 000 kronor per år för bidrag till personligt 
biträde). En egenföretagare med stora kommunikationssvårigheter 
kan få bidrag med upp till 120 000 kronor per år för personligt bi-
träde och får endast bidrag till litteratur och tolk för personer med 
syn- eller hörselnedsättning om hen har ett aktiebolag (ytterligare 
150 000 kronor), dvs. i de fallen med sammanlagt 270 000 kronor per 
år och person.31  

Utredningen anser att lönebidrag inte bör räknas in i summer-
ingen av de belopp som i dag går till tolkkostnader i arbetslivet efter-
som bidraget inte är avsett för det och enligt Arbetsförmedlingen 
inte heller används för det. Lönebidrag avser att kompensera arbets-
givaren för den anställdes nedsatta arbetsförmåga.  

Utredningens uppskattning är mot denna bakgrund att det all-
männa i dag kan avsätta upp till mellan 260 000 och 310 000 kronor 
per år och individ för arbetslivstolkning. För egenföretagare med 
stora kommunikationssvårigheter blir motsvarande belopp mellan 
320 000 och 370 000 kronor.   

 
30 Arbetsförmedlingen, handläggarstöd, Af-2021/00307759. 
31 Arbetsförmedlingen, handläggarstöd, Af-2021/00307759. 
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Hur stort bidraget bör vara i den insats som föreslås 

Som framgår ovan är det svårt att med säkerhet bestämma hur många 
timmar tolktjänst eller hur stort ekonomiskt värde som det allmänna 
står för i dag för en enskild tolkanvändare inom ramen för de olika 
tolkstöden i arbetslivet. Svårigheten ligger särskilt i att bedöma vär-
det av den tolktjänst som regionen står för i arbetslivet eftersom det 
inte motsvaras av något takbelopp eller liknande. Även om vissa 
regioner redovisar för vilka situationer som de erbjuder tolktjänst 
ser det olika ut i landet. De siffor som utredningen räknar på i den 
delen bör därför användas med försiktighet vid beräkningarna av det 
nya tolkstödet. Utredningen anser att större vikt snarare bör läggas 
vid hur behoven av grundläggande tolktjänst i arbetslivet ser ut för 
en enskild tolkanvändare. En ansats för en sådan behovsbedömning 
är att bedöma hur mycket tolktjänst som är rimligt att använda under 
t.ex. en månad. 1989 års handikapputredning bedömde att 20 tim-
mar per person och månad var en rimlig nivå för grundläggande tolk-
tjänst i arbetslivet. Denna nivå gällde sedan som praxis i regionerna 
fram till i vart fall år 2008.32 Utredningen anser att 20 timmar per 
månad även fortsatt utgör en rimlig nivå för grundläggande tolk-
tjänst i arbetslivet, dvs. sådant som hör arbetet och den allmänna 
arbetssituationen till. Mot det kan invändas att de kommunikativa 
inslagen i arbetslivet har ökat sedan handikapputredningen lämnade 
sina förslag 1994. Samtidigt innebär arbetslivet i dag att man har en 
helt annan tillgång till digitala verktyg än tidigare vilket innebär att 
tolkbehovet i sig inte behöver vara större men att man kanske an-
vänder tolk i andra situationer där digitala verktyg inte kan användas 
eller inte är ändamålsenliga. Utredningen anser således att nivån allt-
jämt är rimlig. Dessutom finns specifika digitala tolkstöd att använda i 
vissa situationer genom t.ex. Post- och telestyrelsens obokade distans-
tolkning inom ramen för Bildtelefoni.net (se närmare nedan och i 
kapitel 10). 

Utredningens uppskattning om 20 timmar arbetslivstolkning i 
månaden, alltså i genomsnitt en timme per dag, skulle utifrån 225 aktiva 
arbetsdagar per år innebära 225 tolktimmar per person och år.33 Be-
räkningen utifrån 225 arbetsdagar görs utifrån en person som har 
fem veckors semester per år.34 För utbildning och fortbildning anser 

 
32 Socialstyrelsen (2008), s. 40. 
33 Arbetsgivarverket.se (bruttoårsarbetstid 2021). 
34 Arbetsgivarverket.se (bruttoårsarbetstid 2021). 
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utredningen att det är rimligt att utgå från 40 timmar per person och 
år. Av Statistiska centralbyråns statistik framgår att en anställd per-
son i genomsnitt ägnade elva timmar åt kurser år 2015.35 Av Arbets-
förmedlingens statistik som avser användning av bidrag till litteratur 
och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning framgår att 
den genomsnittliga användningen under 2019 var 30 981 kronor per 
person och år och under 2020 var den 14 902 kronor per person och 
år. Med en genomsnittlig tolkkostnad på 2 000 kronor per tolktimme 
för utbildningstolkning skulle det motsvara tolkning under 15,5 tim-
mar år 2019 respektive 7,5 timmar år 2020. Utredningen anser emel-
lertid att det är viktigt att ta höjd för att det finns personer i mål-
gruppen döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som har 
klart större behov av utbildning än så. Dessa bedöms dock inte vara 
många. Av Arbetsförmedlingens uppgifter framgår att cirka tio per-
soner per år utnyttjar hela bidraget om 150 000 kronor per år för ut-
bildningstolkning.36 Arbetsförmedlingen har inte kunnat lämna mer 
detaljerade uppgifter om hur bidragsbeloppet fördelar sig på övriga 
personer som fått stödet.37 

Sammanlagt bedömer utredningen således att cirka 265 timmar per 
person och år är en rimlig nivå för grundläggande tolktjänst i arbets-
livet. Utredningen har bedömt att timkostnaden för en tolk är 1 000 kro-
nor och att timkostnaden för två tolkar således är 2 000 kronor. Tim-
kostnaden på 1 000 kronor är ett genomsnitt som baseras på underlag 
från Arbetsförmedlingen och Talför (tolkcentralernas arbetsledar-
förening).38 Eftersom det saknas säkra uppgifter om hur ofta det 
krävs två tolkar vid arbetslivstolkning, utöver utbildningstolkning i 
arbetslivet som alltid kräver två tolkar, har utredningen gjort ett an-
tagande att det krävs två tolkar i 80 procent av fallen. En s.k. brukar-
timme för vanlig arbetslivstolkning bedöms då ligga på 1 800 kronor. 
Med en genomsnittlig timkostnad för tolk på 1 800 kronor per timme 
för vanlig arbetslivstolkning (om 225 timmar) och 2 000 kronor för 
utbildningstolkning (om 40 timmar) blir det sammanlaga beloppet 
485 000 kronor per person och år.  

 
35 Statistiska centralbyrån (2018), s. 7. 
36 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-05-25. 
37 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-10-14. 
38 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-05-25 och Talför, upp-
gift i e-post till utredningen 2021-10-05. 
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Tolkbidraget ska indexeras men endast utges på en nivå 

En fråga som har lyfts till utredningen är om det föreslagna bidrags-
beloppet bör indexeras. De skäl som talar för en indexering av bidra-
get är att värdet annars riskerar att urholkas över tid. Mot bakgrund 
av att den föreslagna insatsen ska regleras i en befintlig förordning 
där motsvarande bidrag inte är indexerade, finns det även skäl som 
talar mot en indexering eftersom det inte blir enhetligt i förord-
ningen. Utredningen bedömer emellertid att skälen som talar för en 
indexering av bidragsbeloppet väger tyngre än skälen mot en indexer-
ing. Exempelvis är tolkstöd personalberoende vilket medför ökade 
lönekostnader för tolk och därmed ökad timkostnad. En rimlig ut-
gångspunkt för indexering är prisbasbeloppet (enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken). Prisbasbeloppet räknas fram på grundval 
av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna görs med ut-
gångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för 
helt kalenderår. Med 2022 års prisbasbelopp (48 300 kronor) som ut-
gångspunkt ska bidraget fastställas till 10 prisbasbelopp per år och 
person. Det ger för 2022 en bidragsnivå på 483 000 kronor per per-
son och år, vilket bedöms tillgodose behoven av cirka 265 timmars 
tolkning per person och år. 

Utredningen har även övervägt att ha två olika nivåer för tolk-
bidrag i arbetslivet där den högre nivån kan gälla för personer med 
mycket stora kommunikationssvårigheter eller kommunikations-
behov, vilket t.ex. kan vara fallet för döva och personer med döv-
blindhet eller för personer vars tjänst kräver mycket kommunikation. 
Det skulle kunna vara en fördel att ha olika nivåer av bidragsbeloppet 
för att kunna tillgodose olika individers behov eftersom behoven be-
döms skilja sig åt relativt mycket. Samtidigt innebär en sådan ord-
ning en inneboende risk att leda till bristande enhetlighet och rätts-
säkerhet. Det kan också medföra att personer som är sämre på att 
föra fram sina behov förfördelas. Utredningen bedömer därför att 
det i vart fall inledningsvis endast ska finnas ett bidragsbelopp att 
förhålla sig till och att det beloppet ska ta höjd även för de behov av 
tolk som personer med stora kommunikationshinder eller kommu-
nikationsbehov har. Frågan om två nivåer av bidrag bör emellertid 
följas upp inom ramen för den uppföljning som föreslås ett antal år 
efter att insatsen har införts.  
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Utredningen är medveten om att det finns situationer där det 
totala tolkbehovet överstiger 265 timmar per år, vilket t.ex. var fallet 
i Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 51, där den aktuella tjänsten 
krävde 450 timmars muntlig kommunikation. I målet förblev det 
dock oklart vilka andra åtgärder som arbetsgivaren hade vidtagit för 
att arbetstagaren skulle kunna få tjänsten. Det hade såvitt utred-
ningen kan bedöma kunnat handla om anpassningar av tjänsten, t.ex. 
genom mindre undervisning eller genom att bedriva undervisningen 
på ett annat sätt än genom fysiska föreläsningar. Om anpassningar 
hade gjorts är det inte osannolikt att tolkbehovet hade bedömts som 
något mindre. Utredningen bedömer emellertid att tolkbehov som, 
efter anpassningar och andra vidtagna åtgärder, ändå överstiger det 
maximala bidragsbeloppet är upp till den enskilde arbetsgivaren att han-
tera. Vad arbetsgivarens rättsliga ansvar grundar sig på och vilka fak-
torer som påverkar ansvarets omfattning redogörs för i avsnitt 4.5.6.  

Utredningen vill också peka på den möjlighet till kompletterande 
digitalt stöd i arbetslivet som Post- och telestyrelsens tjänst för obo-
kad distanstolkning inom ramen för Bildtelefoni.net innebär. Tjäns-
ten kan användas för kortare spontana samtal eller avstämningar som 
inte kräver förberedelsetid för tolken. Sådan distanstolkning på-
börjad en vardag mellan kl. 8 och kl. 17 får pågå i högst 60 minuter. 
Övrig tid får sådan distanstolkning högst pågå i 30 minuter.  

Storleken på bidraget ska anpassas efter omfattningen av tjänsten, 
vilket tydliggörs genom att bidraget ska minskas i förhållande till 
arbetstiden vid deltidsarbete. För en person som arbetar deltid kan 
bidraget således utgå med ett belopp som motsvarar omfattningen 
av tjänsten, t.ex. 5 prisbasbelopp om tjänsten motsvarar 50 procent 
av en heltid. För en person som har två eller flera anställningar eller 
arbeten innebär även det att bidraget anpassas efter omfattningen av 
dessa. Om den ena tjänsten omfattar 50 procent av heltid och den 
andra tjänsten också omfattar 50 procent av heltid kan personen 
sammanlagt få bidrag med 10 prisbasbelopp.  

8.2.5 Andra bestämmelser som gäller för insatsen 

Det allmännas ansvar för tolk i arbetslivet föreslås utformas som en 
särskild insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet med ett visst belopp per år och enskild. Den enskilde 
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tolkanvändaren kan således som inskriven på Arbetsförmedlingen 
anvisas insatsen och arbetsgivaren eller den som har kostnader för 
tolk kan få bidrag till tolkkostnader. Eftersom insatsen regleras i en 
befintlig förordning (förordningen om särskilda insatser för perso-
ner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga) 
gäller även förordningens allmänna bestämmelser, i tillämpliga delar. 
Förordningens allmänna bestämmelser handlar t.ex. om de generella 
förutsättningarna för bidraget och hur bidraget betalas ut och även 
om återkrav av bidrag och omprövning av beslut. 

En förutsättning för att få bidrag enligt nämnda förordning är att 
den enskilde har nedsatt arbetsförmåga (1 §). Arbetsförmedlingen 
bedömer arbetsförmågan utifrån individens egenskaper, i relation till 
en specifik arbetsuppgift och i samspel med arbetsmiljön.39 Defini-
tionen av arbetsförmåga utgår från att en funktionsnedsättning kan 
uppkomma i en situation men inte i en annan.40 Den utredning om 
arbetsförmåga som Arbetsförmedlingen gör ska således bara utföras 
i syfte att klargöra hur funktionsnedsättningen påverkar förmågan i 
ett specifikt arbete. En ytterligare förutsättning är att insatsen som 
sådan är arbetsmarknadspolitiskt motiverad (9 § förordningen om 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten). Det betyder att stöd 
får ges endast om det framstår som lämpligt både för den enskilde 
och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. 

Vidare finns bestämmelser om vem som kan ta emot bidrag och 
hur bidragen lämnas. I 43 § förordningen om särskilda insatser för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga anges att bidrag till arbetsgivare endast får lämnas till arbets-
givare som vid beslutstillfället är registrerade hos Skatteverket. I 44 § 
anges vidare att bidrag inte får lämnas till arbetsgivare som har närings-
förbud, skatteskulder som lämnats till Kronofogdemyndigheten för 
indrivning eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.  

I 45 § anges att bidragen betalas ut månadsvis i efterskott eller på 
det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. Regleringen är således 
flexibel i det att Arbetsförmedlingen har möjlighet att vid behov när-
mare bestämma hur utbetalning av bidrag för tolk för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet ska gå till.  
  

 
39 SOU 2012:31, s. 119. 
40 International Classification of Function, Disability and Health (ICF). 
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Förordningen innehåller även bestämmelser av hur bidrag får an-
vändas. I 47 § anges att bidrag ska användas på föreskrivet sätt och 
att den som tar emot ekonomiskt bidrag ska ge Arbetsförmedlingen 
tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som be-
hövs för granskningen. I 48 § anges att bidrag inte får lämnas till 
någon som får ett annat ekonomiskt bidrag från det allmänna för 
samma insats, om inte något annat särskilt föreskrivs. I 49 § anges 
att en stödmottagare är skyldig att omgående anmäla förändringar 
som kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek. Vidare 
anges att Arbetsförmedlingens beslut om rätt till bidrag ska inne-
hålla en upplysning om denna skyldighet. Av bestämmelsen framgår 
även att ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Detta 
gäller både sådana ändrade förhållanden som anmäls av arbetsgivaren 
och sådana som kommer till Arbetsförmedlingens kännedom på annat 
sätt. Vidare anges i bestämmelsen att stödmottagaren ska samråda 
med Arbetsförmedlingen innan denne vidtar en åtgärd som innebär 
en kostnad. Om detta inte sker får bidrag lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det.  

Regler om omprövning och överklagande 

Även de regler som gäller för omprövning och överklagande av nu-
varande insatser enligt förordningen om särskilda insatser för per-
soner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
kommer att gälla för den nya insatsen bidrag till tolk för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet.  

När det gäller den föreslagna insatsen får den enskilde, precis som 
för nuvarande insatser, antingen ett positivt beslut om att anvisas in-
satsen eller ett negativt beslut om att inte anvisas insatsen. En anvis-
ning till ett arbetsmarknadspolitiskt program (t.ex. en insats) innebär 
att Arbetsförmedlingen har tagit beslut om den enskildes deltagande 
i programmet. 

Om den enskilde får ett negativt beslut om att inte anvisas in-
satsen kan denne enligt 57 § ovan nämnda förordning begära att be-
slutet ska omprövas. Vid en omprövning får beslutet inte ändras till 
den enskildes nackdel. Om myndigheten vidhåller sitt negativa be-
slut kan beslutet dock inte överklagas eftersom förordningen i det av-
seendet innehåller ett överklagandeförbud, jfr 58 §. Den ordningen 
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gäller för samtliga insatser som regleras i förordningen och således även 
för den insats som föreslås. Utredningen bedömer att överklagande-
förbudet inte står i strid med artikel 6 och rätten till domstolspröv-
ning i Europakonventionen (jfr Europadomstolens mål Mendel v. 
Sweden41). I målet Mendel v. Sweden görs skillnad på att nekas en 
insats och på att få en redan beviljad insats återkallad. 

Samma synsätt bör därför enligt utredningen gälla för arbets-
givaren som kan sägas vara part när det gäller utbetalning av själva 
bidraget till tolk. I likhet med det som anges ovan om skillnaden 
mellan att nekas en insats och att få en insats återkallad bedömer ut-
redningen att det inte föreligger någon rättighet för en arbetsgivare 
eller motsvarande att beviljas bidrag till tolk. Även i övrigt saknas 
anledning att göra någon annan bedömning av rätten till domstols-
prövning för arbetsgivare än den som gäller för döva, hörselskadade 
eller personer med dövblindhet.  

Vid dessa förhållanden bedömer utredningen att det inte ska in-
föras någon rätt att överklaga beslut att inte anvisas en insats om 
bidrag till tolk (för arbetstagaren) eller ett beslut att inte få utbetalt 
bidrag för tolk (för arbetsgivaren). 

Även om utredningen gör denna bedömning och således inte före-
slår någon annan ordning än den som gäller övriga insatser i förord-
ningen såsom t.ex. bidrag till litteratur och tolk för personer med 
syn- eller hörselnedsättning är detta frågor som ytterst är upp till 
rättstillämpningen att bedöma.  

Det förhåller sig däremot annorlunda med överklaganderätten för 
det fallet att en anvisning till en insats enligt förordningen skulle 
återkallas av Arbetsförmedlingen. I en sådan situation kan den en-
skilde tolkanvändaren också i första hand begära omprövning av 
beslutet. Om beslutet alltjämt är negativt kan det beslutet däremot 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 58 § förordningen. 
Den förordningsgrundade rätten att överklaga beslut om återkallelse 
av en anvisning enligt förordningen infördes efter domen i målet 
Mendel v. Sweden. Men eftersom det saknas bestämmelser om att 
Arbetsförmedlingen kan återkalla en anvisning som gjorts med stöd 
av förordningen är detta endast en teoretisk situation. 

 
41 Application no. 28426/06. 
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Regler om bidragsbrott och underrättelseskyldighet 

Sedan den 1 januari 2020 omfattar bidragsbrottslagen (2007:612) 
även sådana stöd, bidrag och ersättningar som enligt lag eller för-
ordning beslutas av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller en 
kommun och avser en enskild person, men betalas ut till eller till-
godoräknas någon annan än den enskilde (ekonomiskt stöd), se 1 § 
andra stycket bidragsbrottslagen. Enligt förarbetena omfattar den 
nya bestämmelsen t.ex. Arbetsförmedlingens olika former av löne-
subventioner och annat ekonomiskt stöd till arbetsgivare som avser 
anställning.42 Det innebär enligt utredningen att den föreslagna be-
stämmelsen om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet omfattas av bidragsbrottslagen.  

Bidragsbrottslagen innebär att den som lämnar oriktiga uppgifter 
eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig 
att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för 
att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas 
ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett för högt belopp eller 
tillgodoräknas med ett för högt belopp, kan dömas för bidragsbrott 
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 
fängelse i högst sex månader (2 §). Om brottet är grovt kan dömas 
för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex 
år (3 §). Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som 
avses i 2 §, kan dömas för vårdslöst bidragsbrott till böter eller 
fängelse i högst ett år (4 §). Om gärningen med hänsyn till beloppet, 
risken för slutlig ekonomisk skada och övriga omständigheter är 
mindre allvarlig, döms inte till ansvar (4 §). Den som före utbetal-
ning eller tillgodoräknande av en ekonomisk förmån eller ett ekono-
miskt stöd frivilligt vidtar en åtgärd som leder till att ett korrekt be-
slut om förmånen eller stödet kan fattas, döms inte till ansvar enligt 
2–4 §§ (5 §). 

I förarbetena till lagändringen som infördes 2020 anges att när 
det gäller att fastställa vem som är straffrättsligt ansvarig för ett bi-
dragsbrott som rör ett ekonomiskt stöd, eller vem som frivilligt 
kan tillbakaträda från ett sådant brott, får ledning hämtas ur all-
männa principer om företagaransvar.43 Typiskt sett anges att ekono-

 
42 Prop. 2018/19:132, s. 21 f. 
43 Prop. 2018/19:132, s. 26. 
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miska stöd kan lämnas till företag, ideella organisationer och andra 
juridiska personer i egenskap av t.ex. arbetsgivare.  

Om bidragsbrottslagen är tillämplig ska inte samtidigt bedrägeri-
bestämmelserna i brottsbalken tillämpas, eftersom bidragsbrotts-
lagen som speciallag har företräde framför brottsbalken.44 

Lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga ut-
betalningar från välfärdssystemen gäller samma ekonomiska för-
måner som bidragsbrottslagen, förutom pensioner, dvs. den är även 
tillämplig för den föreslagna insatsen om bidrag till tolk. Skyldig-
heten innebär att om det finns anledning att anta att en ekonomisk 
förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt 
belopp, ska underrättelse om detta lämnas till den myndighet eller 
organisation som har fattat beslutet (3 § angiven lag). Underrättelse-
skyldighet enligt lagen gäller för Migrationsverket, Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala 
studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna och arbets-
löshetskassorna (2 § angiven lag). Underrättelseskyldigheten avser inte 
bara felaktiga utbetalningar på grund av brott, utan även oavsiktliga 
fel begångna av antingen den enskilde eller den utbetalande aktören. 
Underrättelseskyldigheten är sekretessbrytande enligt 10 kap. 28 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

8.2.6 Närmare om hur Arbetsförmedlingens administrativa 
process kan utformas 

Behovet av en effektiv men samtidigt säker administrativ process 

En ansökan om insatsen bidrag till tolk för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet behöver, precis som de nuvarande insat-
serna bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel-
nedsättning och personligt biträde, administreras på ett sätt som 
säkerställer rättssäkerhet, enhetlighet och effektivitet för den enskilde 
och som samtidigt minimerar riskerna för felaktiga utbetalningar.  

Det rättsliga stödet för handläggningen av den föreslagna insatsen 
finns i förordningen om särskilda insatser för personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och de even-
tuella föreskrifter som meddelas med stöd av denna (se avsnitt 8.2.5). 
För insatserna bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- 

 
44 Prop. 2006/07:80, s. 80. 
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eller hörselnedsättning och bidrag för personligt biträde finns i dag 
även mer konkreta handläggarstöd som redogör för de olika momen-
ten kring ansökan om insatsen och under det att insatsen pågår. Ut-
redningen kan konstatera att den föreslagna insatsen har inslag som 
påminner om båda dessa stöd. Det bedöms därför finnas behov av 
att skapa ett ändamålsenligt handläggarstöd även specifikt för denna 
insats. Där behöver det säkerställas att stödet administreras på ett 
säkert sätt för att minimera riskerna för felaktiga utbetalningar sam-
tidigt som processen för den enskilda tolkanvändaren och för arbets-
givaren är enkel och smidig. Det behöver t.ex. säkerställas att bidra-
get betalas ut i nära anslutning till att kostnaden hos arbetsgivaren 
uppstår för att förhindra en situation där arbetsgivaren avstår från 
att boka tolk av ekonomiska skäl. Utredningen bedömer att det för 
detta bidrag kan vara lämpligt att kunna göra en ansökan som avser 
flera tolktillfällen under en lite längre period. På så sätt effektiviseras 
administrationen för både arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. 
Arbetsgivaren behöver då inte ansöka om bidrag till tolk vid varje 
separat tolktillfälle och Arbetsförmedlingen behöver inte avsätta tid 
för att fatta ett beslut vid varje separat tolktillfälle. Bestämmelser om 
hur bidrag lämnas finns i 45–46 §§ ovan nämnda förordning och där 
ges även möjlighet för Arbetsförmedlingen att bestämma annorlunda 
(se avsnitt 8.2.5). 

Arbetsförmedlingen behöver som nämnts tidigare därtill arbeta 
på ett sätt som minimerar riskerna för felaktiga utbetalningar. Att 
Arbetsförmedlingen redan vid ansökan arbetar för att identifiera risk 
för missbruk, så kallad riskprofilering, bedöms som avgörande för 
att risken för felaktiga utbetalningar minimeras. Det behöver t.ex. 
göras arbetsgivarkontroller (43–44 §§ nämnda förordning som redo-
görs för i avsnitt 8.2.5) men det kan även finnas skäl att göra arbets-
platsbesök och att vidta andra åtgärder för att säkerställa att förut-
sättningarna för insatsen är uppfyllda. Utredningen erinrar här om 
bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen, såsom Arbetsförmedlingen. 

Samtidigt finns vissa invändningar mot Arbetsförmedlingens nu-
varande administrativa rutiner. Såväl tolkanvändarna som berörda 
intresseorganisationer har gett uttryck för att de upplever det som 
problematiskt och missvisande att de behöver vara inskrivna som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att kunna få ta del av in-
satser som bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller 
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hörselnedsättning, även om de redan har en anställning. Utredningen 
anser att just kravet på att vara inskriven som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen för att få del av särskilda insatser, trots att man 
redan har ett arbete, framstår som missvisande. Möjligen finns det 
redan i dag andra inskrivningsgrunder som underlättar för den en-
skilde och förenklar administrationen i samband med ansökan om 
att anvisas insatsen bidrag till tolk för döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet. I annat fall bör möjligheten till en förenklad 
inskrivning ses över av Arbetsförmedlingen. I departementsprome-
morian Tolktjänst för vardagstolkning anges att Arbetsförmedlingen 
i dialog med tolkanvändarorganisationerna ska upprätta en plan för 
hur en förenklad administration kan gå till.45 Detta arbete bör enligt 
utredningen fortsatt utvecklas men måste anpassas utifrån de förut-
sättningar som kan bli resultatet av utredningens förslag. Enligt upp-
gift från Arbetsförmedlingen pågår ett utvecklingsarbete där det görs 
en översyn över vilka moment under den arbetssökandes inskrivning 
som är irrelevanta för dennes ärende (gällande bidrag till litteratur 
och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning). Syftet med 
registreringen av så kallade funktionshinderkoder är, såvitt fram-
kommit, att individen ska få rätt stöd så tidigt som möjligt och att 
de särskilda insatser och program som är reserverade för målgruppen 
ska kunna användas.46 Den pågående översynen rör primärt frågor 
om meriter, körkort och bokning av bedömningssamtal, men också 
möjligheter till val om personen önskar vara inskriven till en viss tid, 
eller tills denne meddelar annat. 

Utredningen bedömer att en särskild insats för bidrag till tolk för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet bör innebära en 
anpassad administrativ process vid Arbetsförmedlingen jämfört med 
i dag som balanserar kravet på en tydlig och effektiv administration 
för den enskilde och myndighetens krav på säkra utbetalningar. 
Även om en förutsättning för att få del av stödet är att det finns ett 
faktiskt tolkbehov utifrån en bedömning av personens funktions-
nedsättning i förhållande till kommunikationsbehoven i den aktuella 
tjänsten, bör processen för att ansöka om stöd kunna effektiviseras 
och bli mer ändamålsenlig. Eftersom insatsen avser att kompensera 
för grundläggande tolktjänster i arbetslivet bör bedömningen kunna 
rikta in sig på personens funktionsnedsättning, individuella förut-

 
45 Ds 2016:7. 
46 SOU 2012:31, s. 190. 
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sättningar och den aktuella tjänstens kommunikativa inslag snarare 
än vilken typ av situation i arbetslivet som avses. Därutöver behöver 
förstås hanteringen av utbetalningar till arbetsgivaren ske med be-
aktande av att bidraget kan röra stora belopp och att det därmed finns 
risker för felaktiga utbetalningar. 

Arbetsförmedlingens arbete med att säkerställa effektiva och syste-
matiska men samtidigt säkra rutiner kring administrationen av den 
nya insatsen behöver vara en integrerad del av insatsens genom-
förande. Eftersom den föreslagna insatsen syftar till en förenklad 
och mer ändamålsenlig tillgång till tolk i arbetslivet för såväl enskilda 
arbetstagare som arbetsgivare behöver dessa rutiner vara så tydliga 
och enkla som möjligt. Insatsen kan på så sätt även bidra till att öka 
arbetsgivares villighet att anställa personer som är i behov av tolk. 
Arbetsförmedlingens handläggning och administration för utbetal-
ning av bidraget får därför inte förfela syftet med detsamma. 

8.2.7 Uppföljning och utvärdering av den nya insatsen 

Det saknas tillförlitlig och uppdaterad statistik över hur många döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet som befinner sig i  
arbetskraften (se närmare i avsnitt 8.2.8). Det saknas också underlag 
som visar omfattningen av de tolkbehov som enskilda tolkanvändare 
har i arbetslivet. Behovet av mer detaljerade kvantitativa uppgifter 
om nyttjandet av tolktjänst och behoven av tolktjänst är avgörande 
för att skapa förutsättningar för en långsiktig och stabil utveckling 
av tolktjänsten. Utredningen återkommer till detta i kapitel 14. Upp-
skattningen av hur många personer som kan förväntas använda den 
nya insatsen bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet är därför behäftad med ett stort mått av osäkerhet.  

För att säkerställa att den nya insatsen svarar mot de grundläg-
gande behov av tolk i arbetslivet som döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet har och för att kunna göra en mer kvalitativ 
bedömning av insatsens ekonomiska konsekvenser bör därför insat-
sen följas upp och utvärderas tre år efter dess införande. 

Uppföljningen ska innefatta en analys av om insatsen träffar rätt 
typ av tjänster eller om ytterligare kategorier bör inkluderas (t.ex. 
personer med skyddat arbete vid Samhall, personer som genomgår 
arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering). 
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Uppföljningen ska också svara på frågor om bidragets nivå är ända-
målsenligt för samtliga grupper av tolkanvändare eller om det finns 
behov av en högre nivå för personer med mycket stora kommunika-
tiva svårigheter eller behov, t.ex. för personer med dövblindhet. I det 
sammanhanget bör det belysas om, och i så fall i vilken omfattning, 
personer utestängs från tjänster som motsvarar deras kompetens på 
grund av tolkbehov.  

Uppföljningen ska även ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv, 
som belyser kvinnors och mäns tillgång till insatsen och som särskilt 
svarar på frågan om det finns några omotiverade skillnader mellan 
kvinnor och män. 

Även frågor om den administrativa processen vid Arbetsförmed-
lingen behöver utvärderas för att bedöma om insatsen lett till en 
enklare administration av tolkstödet i arbetslivet, såväl för myndig-
heten som för arbetsgivare och tolkanvändare och samtidigt svarar 
mot de krav på säkra betalningar som finns.  

Arbetsförmedlingen bör vara den aktör som gör uppföljningen 
efter samråd med berörda intresseorganisationer och arbetsgivare. 

8.2.8 Statistik om arbetslivet och de olika stöden 

Den officiella och mer omfattande statistik som finns gällande dövas, 
hörselskadades och personer med dövblindhets situation på arbets-
marknaden är från Statistiska centralbyrån (SCB) och avser fjärde 
kvartalet 2008.47 Därefter har såvitt utredningen känner till inga mot-
svarande studier gjorts. Enligt SCB:s uppräkningar fanns det i Sverige 
under 2008 cirka 13 000 döva personer och cirka 29 000 hörsel-
skadade personer med nedsatt arbetsförmåga.48 Det bör påpekas att 
antalet personer i respektive kategori beror på hur den tillfrågade per-
sonen själv har valt att definiera sin eventuella funktionsnedsättning. 
Bland döva som uppgett att de har nedsatt arbetsförmåga var 56,5 pro-
cent i sysselsättning, dvs. drygt 7 340 personer. Motsvarande siffra 
för hörselskadade var 72,7 procent eller drygt 21 000 personer.49  

 
47 Arbetsförmedlingen (2021). 
48 Statistiska centralbyrån (2009). 
49 Statistiska centralbyrån (2009). 
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Personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen och i olika insatser 

När det gäller statistik kring antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen 
finns mer aktuella uppgifter. I målgruppen inskriven på Arbetsför-
medlingen omfattas b.la. arbetssökande och ombytessökande eller 
den som får del av en insats från Arbetsförmedlingen som anställd, 
företagare eller fri yrkesutövare.50 Arbetsförmedlingens uppgifter 
baseras på koder för olika funktionsnedsättningar, vilka är frivilliga 
för den enskilde att omfattas av, varför underlagen inte helt behöver 
överensstämma med de faktiska förhållandena. I december 2020 var 
sammanlagt 5 082 personer från dessa målgrupper inskrivna på Arbets-
förmedlingen, varav 1 606 barndomsdöva och/eller teckenspråkiga, 
3 206 hörselskadade och 270 personer med dövblindhet.51 Av dessa 
var 2 316 kvinnor och 2 766 män. 

Under 2020 använde 275 personer sammanlagt 4 098 234 kronor 
av bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel-
nedsättning enligt 7 § förordningen om särskilda insatser för perso-
ner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
(summan innefattar även bidrag till litteratur för personer med en 
synnedsättning varför fördelningen däremellan är oklar).52 Av dessa 
var 157 kvinnor och 118 män. Det innebär att varje person i genom-
snitt använde sig av 14 902 kronor. Under 2019 användes bidraget av 
208 personer, varav 130 kvinnor och 78 män och det sammanlagda 
bidragsbeloppet uppgick då till 6 443 962 kronor.53 Det innebär att 
varje person i genomsnitt använde sig av 30 981 kronor. Under 2018 
var det sammanlagda bidragsbeloppet 5 478 976 kronor. För 2018 sak-
nas uppgift om antalet stödmottagare.54 Enligt Arbetsförmedlingens 
uppgifter har maximalt tio personer per år sedan 2018 nyttjat hela 
beloppet om 150 000 kronor.55 

I januari 2021 hade 958 personer med Arbetsförmedlingens regi-
streringskoder för barndomsdöv och/eller teckenspråkig, hörselskada 
eller synnedsättning beslut om insatsen personligt biträde enligt 9 § 
förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga, varav 457 kvinnor och 

 
50 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-05-25. 
51 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen post 2021-05-26. 
52 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2020-12-21 och 2021-02-11. 
53 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2020-12-21 och 2021-02-11. 
54 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2020-12-21 och 2021-02-11. 
55 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-05-25. 
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501 män.56 Under 2020 har sammanlagt 59 851 368 kronor betalats 
ut för insatsen personligt biträde till personer med Arbetsförmed-
lingens registreringskoder för barndomsdöv och/eller teckenspråkig, 
hörselskada eller synnedsättning.57 Hur stor andel av detta som har 
avsett tolkkostnader redovisas inte. En indikation på hur fördel-
ningen skulle kunna se ut utifrån kod kan emellertid hämtas från mer 
detaljerad data som anger att 29 133 969 kronor avser de som bara är 
registrerade med koden barndomsdöv och/eller teckenspråkig.58  

År 2020 var sammanlagt 2 041 personer (siffran utgör ett årsgenom-
snitt) med Arbetsförmedlingens koder för barndomsdöv och/eller 
teckenspråkig, hörselskada eller dövblindhet inom någon form av 
lönebidragsanställning, varav 830 kvinnor och 1 212 män.59 Insatsen 
regleras i 24–36 §§ förordningen om särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

 
56 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-02-11. 
57 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-04-14. 
58 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-04-14. 
59 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-05-28. 
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9 Ett samlat tolkstöd  
i utbildning för vuxna 

9.1 Tolk i utbildning  

Av utredningens direktiv framgår att tolktjänsten behöver ges stabila 
utvecklingsmöjligheter så att den enskilde på ett bättre sätt än i dag 
ska kunna tillförsäkras jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhället. Utbildning nämns särskilt som ett område där åtgärder 
behöver vidtas för att skapa bättre möjligheter för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet att delta på lika villkor. I detta 
kapitel redovisar utredningen hur möjligheterna till tolk i utbildning 
ser ut i dag samt utredningens överväganden om åtgärder för att för-
bättra möjligheterna till tolk i utbildning. Utredningens övervägan-
den och förslag om tolk i utbildning begränsar sig till att omfatta 
tolk i utbildning för vuxna, dvs. den kommunala vuxenutbildningen 
samt övrig vuxenutbildning.  

När det gäller tolk i skolformer för barn och unga i skolväsendet 
kan utredningen konstatera att det saknas nationella uppgifter över 
användning av och tillgång till tolk, varför det inte går att uttala sig 
om i vilken omfattning barn och unga får tolk. Den samlade slut-
satsen från Tolktjänstutredningen 2011 var att tolkanvändning och 
behov av tolktjänst vid utbildning för barn och unga bör kartläggas 
och analyseras ytterligare.1 Utredningen kan konstatera att det inte 
har genomförts någon sådan kartläggning. Utredningen noterar sam-
tidigt att varken intresseorganisationerna eller enskilda tolkanvändare 
har lyft frågor till utredningen som specifikt rör barns och ungas till-
gång till tolk i skolformerna för barn och unga i skolväsendet. In-
tresseorganisationernas bedömning är att det redan finns en struktur 
med en långtgående rätt till särskilt stöd och möjlighet till skolgång 

 
1 SOU 2011:83, s. 259. 
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i teckenspråkig miljö för teckenspråkiga barn. Enligt organisationerna 
finns det en risk att eventuella nya bestämmelser om tolk i de skol-
former som i dag omfattas av särskilt stöd och undervisning i tecken-
språkiga miljöer skulle kunna signalera att tolk är ett möjligt substitut 
för en teckenspråkig skolmiljö och undervisning.2 Mot denna bak-
grund har utredningen valt att inte fördjupa analysen av barns och 
ungas tillgång till tolk i skolformerna för barn och unga i skolväsen-
det. Utredningen vill dock peka på behovet av att följa situationen 
för barn och unga med funktionsnedsättning och deras behov av stöd 
i de olika skolformerna. Myndigheten för delaktighet och Special-
pedagogiska skolmyndigheten lämnade i september 2020 en gemen-
sam skrivelse till regeringen om behovet och vikten av statistik om 
barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.3 Av-
saknaden av sådan statistik innebär enligt skrivelsen att utbildnings-
systemet inte har information om hur barn, elever och vuxenstuderande 
med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda. I skrivelsen 
pekar myndigheterna på att statistiken behövs för att utvärdera hur 
utbildningspolitiska beslut påverkar dessa grupper, för att bidra till 
skolutveckling och för att kunna följa upp Sveriges åtaganden enligt 
internationella konventioner inom området för mänskliga rättigheter. 

I kapitel 7 behandlar utredningen frågor som rör regionernas ansvar 
för bl.a. tolktjänst för vardagstolkning. Detta ansvar kan t.ex. aktuali-
seras när det gäller barns och ungas behov av tolk i samband med akti-
viteter som ligger utanför den ordinarie undervisningen i skolan. Det 
kan också aktualiseras vid t.ex. föräldrars möten med skolan som inte 
omfattas av bestämmelsen om tolk i 13 § förvaltningslagen (2017:900). 
Utredningens bedömning är att regionernas utrymme att tillhanda-
hålla tolk i sådana situationer bör öka i och med de förslag som utred-
ningen lämnar om regionernas ansvar för vardagstolkning och för-
slagen om tolkstöd i arbetslivet. Se närmare avsnitt 7.4 och kapitel 8.  

9.2 Tolk i utbildning för vuxna 

Skolväsendet för vuxna omfattar skolformen kommunal vuxenutbild-
ning (komvux) som består av kommunal vuxenutbildning på grund-
läggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, kom-

 
2 Skuggutredningen (2020), s. 19. 
3 Skrivelse till Utbildnings- respektive Socialdepartementet från Myndigheten för delaktighet 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten daterad 2020-09-25. 
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munal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande 
nivå, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gym-
nasial nivå samt kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. 
Övrig vuxenutbildning omfattar yrkeshögskola, högskola och univer-
sitet, folkhögskola och studieförbund samt arbetsmarknadsutbildning 
och privata utbildningar. Regleringen kring specifika stödinsatser, 
såsom tolk, och ansvaret för finansiering skiljer sig åt mellan de olika 
utbildningsformerna. Nedan ges en beskrivning av hur ansvar och 
finansiering av tolk ser ut för det olika utbildningsformerna samt ut-
maningar och problem avseende tolk som har framkommit i utred-
ningens arbete.  

9.2.1 Tolk i den kommunala vuxenutbildningen  

I 20 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om komvux. För 
komvux gäller de allmänna bestämmelserna om stöd och anpass-
ningar i 3 kap. 2 § och 5 § skollagen men inte bestämmelserna i 3 kap. 
7–12 §§ skollagen, som bl.a. avser särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Av skollagen framgår att utgångspunkten för utbildningen av en 
enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar (20 kap. 2 §). 
Elevens hemkommun ansvarar för att en individuell studieplan finns 
för varje elev (20 kap. 8 §). I 2 kap. 14 § förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildning anges att nödvändiga anpassningar av kurspla-
nen får göras för döva eller hörselskadade elever. 

Det är hemkommunen som ansvarar för att den som har rätt till 
komvux på grundläggande eller gymnasial nivå och önskar delta i den 
får göra det (20 kap. 10 och 16 §§ skollagen). Av skollagen följer 
även att elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 
nå kunskapskrav och kravnivåer ska ges stöd som syftar till att så 
långt möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (3 kap. 
2 §). Vidare gäller att elever skyndsamt ska ges stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det 
kan befaras att de inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 
ska uppnås eller de kravnivåer som gäller (3 kap. 5 §). För elever som 
på grund av dövhet, hörselskada eller dövblindhet är i behov av tolk 
för att kunna studera på komvux torde detta innebära att det är 
hemkommunen som ska se till att eleven ges stöd t.ex. i form av extra 
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anpassningar med utgångspunkt från elevens utbildning i dess helhet 
(3 kap. 5 § andra stycket).  

Utöver det som anges ovan finns det inga specifika bestämmelser 
som reglerar kommunens ansvar för att tillhandahålla tolk i utbild-
ningsverksamheten. Med stöd av ansvars- och finansieringsprincipen 
är kommunen emellertid ansvarig för att göra sin vuxenutbildning 
tillgänglig för alla elever.4 Kostnader för anpassningsåtgärder för elever 
med funktionsnedsättning ska således bekostas inom ramen för den 
ordinarie verksamheten. Ytterst kan bristande tillgång till stöd bli en 
fråga om diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567), se 
närmare i avsnitt 4.5.7. 

Av Skolverkets statistik framgår att totalt studerade 400 000 elever 
inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå samt i sfi under 
2020.5 Det motsvarar ungefär sju procent av befolkningen i åldern 
20–64 år. Antalet ökade med 13 000 från 2019 vilket är en ökning 
med drygt tre procent. Den största skolformsdelen är komvux på 
gymnasial nivå där totalt 243 000 elever studerade under 2020, en 
ökning med tolv procent jämfört med 2019. Elevantalet i komvux på 
grundläggande nivå har i stället minskat med en procent sedan 2019 
och uppgick till 75 000 under 2020. Inom sfi var det 137 000 elever 
som studerade 2020, vilket är en minskning med drygt tio procent 
jämfört med 2019. Antalet elever som läste yrkeskurser i komvux på 
gymnasial nivå ökade med tio procent 2020 jämfört med 2019. An-
delen elever som läst yrkeskurser om minst 400 poäng ökade med fyra 
procent 2020 jämfört med 2019. 

Det saknas uppgifter om hur många av det totala antalet elever som 
studerade på komvux 2020 som var i behov av tolk för sin utbildning. 
Utredningen har i kapitel 15 bedömt att antalet tolkanvändare i åldern 
19–64 år är cirka 4 400 personer. Om motsvarande andel av befolk-
ningen som studerar på komvux, sju procent, antas gälla även för tolk-
användare i samma åldersgrupp uppskattas antalet elever som stude-
rar på komvux 2020 och som är tolkanvändare vara cirka 300 elever. 
Dessa siffror är dock enbart antaganden.  

 
4 SOU 2011:83, s. 90. 
5 Skolverket (2021), s. 9 f. 
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Hur behovet av tolk tillgodoses i komvux 

Av utredningens samråd med intresseorganisationerna framgår att 
det utbildningsområde där det finns störst svårigheter att få tillgång 
till tolk är komvux. Frågan lyfts även av organisationerna i deras egen 
rapport om tolktjänst.6 Den tidigare tolktjänstutredningens bedöm-
ning var att kommuner erbjuder tolk i mycket begränsad omfattning 
till tolkanvändare som vill studera inom komvux.7  

Eftersom det saknas en samlad nationell bild av hur många elever 
i komvux som har behov av tolk har utredningen ställt ett antal  
frågor om tolkbehov och möjlighet att tillgodose dessa till verksam-
hetsansvariga för komvux i de tre storstadskommunerna Malmö, 
Göteborg och Stockholm samt till verksamhetsansvarig för komvux 
i Örebro.8 Urvalet gjordes utifrån att dessa kommuner har många 
tolkanvändare. Avsikten med utredningens frågor till ett begränsat 
antal kommuner med många tolkanvändare var att få en uppfattning 
om tolkbehoven i komvux och hur dessa kan tillgodoses. Av svaren 
framgår att behoven av tolk varierar mycket från år till år. Om kom-
munen har elever som läser en yrkesutbildning blir kostnaden för 
tolk högre, medan kostnaden blir lägre om elever i behov av tolk 
läser enstaka teoretiska kurser. Samtliga tre storstadskommuner upp-
ger att de erbjuder tolk för alla som har behov av det. En kommun 
uppger att de även har teckenspråkig personal inom komvux som 
särskild utbildning och att tolkbehovet inom vissa ämnen kan täckas 
inom ramen för den undervisning i sfi och vissa kurser inom grund-
läggande nivå för hörselskadade och döva elever som finns i en an-
gränsande kommun. Ett par kommuner uppger att det finns en struk-
tur för att hantera behov av tolk och en kommun anger att någon 
brist på detta område inte har speglats av de elevenkäter eller uppfölj-
ningar som har gjorts.  

En kommun redogör även för tolkbehovet i sina särskilda under-
visningsgrupper i sfi för döva, hörselskadade eller blinda personer. 
För elever med hörselnedsättning inom de lägre sfi-kurserna finns 
det stora behov av tolkning på modersmål. Tolkbehovet för dessa 
elever minskar ju högre upp i kurserna som eleverna befinner sig. 
Elever med hörselnedsättning och som studerar på grundläggande 
eller gymnasial nivå använder sig inte i särskilt stor utsträckning av 

 
6 Skuggutredningen, s. 93 f. 
7 SOU 2011:83, s. 260. 
8 Uppgifter lämnade i e-post till utredningen i maj 2021. 
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språktolk eller handledning på modersmål. Många döva elever på sfi-
nivå har emellertid inte med sig något språk alls eller har endast med 
sig teckenspråk från sitt hemland. Eleverna erbjuds extra stöd för att 
utveckla sitt teckenspråk samtidigt som de lär sig svenska. På grund-
läggande och gymnasial nivå kan tolkbehovet vara väldigt varierande 
beroende på om läraren är teckenspråkig eller inte. I de fall läraren 
inte är teckenspråkig är teckenspråkstolk ett måste för att eleven ska 
kunna ta till sig undervisningen och det behövs ofta två tolkar på 
lektionerna.  

En kommun som i förhållande till sin befolkning har ett mycket 
stort antal tolkanvändare som är bosatta i kommunen uppger att den 
ser ett ökat antal elever på komvux med dövhet och hörselnedsätt-
ning. En anledning är att antalet elever på riksgymnasiet för döva och 
hörselskadade som går ut gymnasiet utan examen ökar. År 2020 hade 
kommunen totalt tolv elever i behov av tolk som var inskrivna på 
komvux och som tillsammans läste 21 kurser eller utbildningar på 
både grundläggande och/eller gymnasial nivå samt som särskild ut-
bildning på gymnasial nivå. Inom komvux på grundläggande nivå 
och på de allmänna teoretiska kurserna på gymnasial nivå och som 
särskild utbildning uppger kommunen att den kan tillgodose beho-
ven av tolk. När det gäller tolkbehoven inom de yrkesutbildningar 
som erbjuds anser dock kommunen att den inte kan tillgodose beho-
ven på grund av höga tolkkostnader. Enligt kommunen sökte åtta 
elever i behov av tolk olika kurser inom yrkesutbildningen inför 2021. 
Samtliga elever önskade gå olika yrkesutbildningar där kraven på tolk 
blir cirka 30 timmar i veckan under ett års tid, vilket enligt kommunen 
motsvarar en sammanlagd kostnad på cirka 7–10 miljoner kronor. 
Kommunen uppger att den har fattat ett tjänstemannabeslut om att 
inte tillgodose tolkbehov generellt på yrkesutbildningarna inom kom-
vux om det är färre än fyra sökande med tolkbehov till en utbildning. 
Utöver det erbjuder kommunen tolk på en utbildning per år. Ut-
budet av en sådan utbildning med tolk varierar varje år.  

Den aktuella kommunen hänvisar samtidigt till ett beslut från Skol-
väsendets överklagandenämnd. I februari 2021 återförvisade över-
klagandenämnden ett ärende till kommunen för förnyad prövning av 
om en sökande är behörig att antas till en viss yrkesutbildning inom 
komvux.9 Ärendet gällde ett överklagande av kommunens beslut att 
neka en döv sökande plats på en sammanhållen yrkesutbildning. En-

 
9 Skolväsendets överklagandenämnd, beslut 2021-02-11, dnr 2020:2107.  
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ligt kommunen kunde sökanden inte tas emot då denne saknade förut-
sättningar att tillgodogöra sig utbildningen enligt 20 kap. 20 § skol-
lagen. Utbildningen bedrivs inte med tolkstöd i sin ordinarie form 
och kommunen menade att utan tolk har eleven inte förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande anförde i sin över-
klagan att beslutet är diskriminerande och kränkande då den sökande 
på grund av sin dövhet berövas möjligheten att gå den sökta utbild-
ningen. Överklagandenämnden menade att det inte hade framkom-
mit att den sökande på grund av andra omständigheter än sin funk-
tionsnedsättning inte skulle ha förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. Kommunen hade således avslagit den sökandes ansökan 
om mottagande till den aktuella utbildningen enbart på grund av att 
de anpassningar som behövdes inte kunde erbjudas. Den sökande an-
sågs enligt överklagandenämnden vara i behov av anpassningsåtgär-
der för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen på samma 
villkor som andra. Överklagandenämnden ansåg att tolkstöd visser-
ligen är en kostsam åtgärd, men att kommunen inte hade övervägt 
om det fanns andra, mindre kostsamma åtgärder som skulle kunna 
vidtas för att den sökande skulle kunna utöva sin rätt till utbildning. 
Kommunen hade därför inte säkerställt den sökandes rätt till utbild-
ning på samma villkor som andra personer i enlighet med artikel 14 
i Europakonventionen10 i förening med artikel 2 i första tilläggsproto-
kollet, varför överklagandenämnden upphävde och återförvisade kom-
munens beslut för ny prövning av sökandes behörighet till den aktu-
ella utbildningen. 

Med anledning av överklagandenämndens beslut har kommunen 
under hösten 2021 beslutat att ta emot alla elever i behov av tolk till samt-
liga yrkesutbildningar inom komvux och kommunen överväger olika 
finansieringslösningar för att kunna finansiera kostnaden för tolk.11 

Det saknas en heltäckande bild av möjligheten till tolk i komvux 

Utredningens frågor till de fyra kommunerna säger ingenting kon-
kret om hur möjligheten till tolk inom komvux ser ut i landets övriga 
kommuner. Utredningen har heller inte haft möjlighet att göra en 
sådan kartläggning. En slutsats som ändå kan dras av de inkomna 

 
10 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 
11 Uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-09-16.  
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svaren och utredningens kontakter med berörda utbildningshuvud-
män är att kommunerna verkar kunna tillgodose kostnaderna för 
tolk inom komvux på grundläggande nivå och på de allmänna teore-
tiska kurserna på gymnasial nivå och som särskild utbildning. Kost-
naderna för tolk uppges dock kunna bli höga vissa år när det är fråga 
om tolk i yrkesutbildningar, och för en av kommunerna blev kost-
naden så hög att den införde begränsningar avseende vilka utbild-
ningar tolk kunde beviljas för.  

Utredningens bedömning är att för den enskilde som söker en 
yrkesutbildning inom komvux och som är i behov av tolk för sin 
utbildning innebär hemkommunens finansieringsansvar ett stort mått 
av osäkerhet och oförutsägbarhet eftersom det i viss mån görs olika 
från år till år. För hemkommunen är det också svårt att planera och 
dimensionera resurserna för tolk då den kommunala budgeten för 
kommande år fastställs under hösten föregående år. Detta kan skapa 
problem i förhållande till den antagning som löpande äger rum till 
komvux efterföljande år och vilka resurser som då behöver avsättas 
för tolk. I praktiken innebär detta att enskilda individer i behov av 
tolk inte kan delta i utbildning inom komvux om det inte finns medel 
avsatta för det i kommunens budget. 

9.2.2 Tolk i övrig vuxenutbildning 

Folkbildningen 

Folkbildningen består av folkhögskolor och studieförbund. Folkbild-
ningsrådet beslutar med stöd av förordningen (2015:218) om stats-
bidrag till folkbildningen om vilka studieförbund, folkhögskolor och 
studerandeorganisationer inom folkhögskolan som ska få statsbidrag. 
Under 2020 fick tio studieförbund och 155 folkhögskolor statsbidrag 
med stöd av förordningen.12 

Folkbildningsrådet avsätter årligen en viss del av statsbidraget till 
folkhögskolorna som förstärkningsbidrag för förstärkta insatser för 
deltagare med funktionsnedsättning. Förstärkningsbidraget avser 
merkostnader för utökad lärartäthet vid pedagogiska insatser för 
deltagare med funktionsnedsättning. Folkhögskolan ska finansiera 
merkostnader inom det ordinarie verksamhetsbidraget till folkhög-
skolan motsvarande 300 000 kronor per kalenderår, dokumentera 

 
12 Folkbildningsrådet (2021 a), s. 20. 
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hur folkhögskolan har konstaterat att deltagaren har en funktions-
nedsättning, upprätta en handlingsplan för förstärkningsbidraget, och 
informera deltagare som utgör grund för förstärkningsbidrag om att 
de har rätt till stöd i studiesituationen och till inflytande över planer-
ingen av detta stöd.13 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
handlägger bidraget medan Folkbildningsrådet beslutar och betalar 
ut bidraget. 

Folkbildningsrådet har under 2020 fördelat 164 819 000 kronor till 
folkhögskolorna i förstärkningsbidrag.14 Det saknas uppgifter om hur 
stor del av detta som avser tolkkostnader.15 

Folkhögskolorna kan även söka särskilt utbildningsstöd enligt 
förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildnings-
stöd. Stödet söks från SPSM och avser deltagare med funktions-
nedsättning i allmän och särskild kurs. Bidraget kan bland annat gå 
till löner för stödpersoner och merkostnader för tolk för studerande 
som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet. Bidraget får omfatta 
de insatser som inte annan part tillgodoser, till exempel kommun eller 
Försäkringskassan.16 SPSM har under 2020 fördelat 192 679 000 kro-
nor till folkhögskolorna i särskilt utbildningsstöd.17 Av dessa medel 
fördelades 12 710 939 kronor till insatsen tolk.18  

Folkbildningsrådet har inte nåtts av några signaler om att kostna-
derna för tolk för döva och hörselskadade är ett problem för folk-
högskolan.19 Det finns däremot signaler om att en del folkhögskolor 
lägger ner de mest resurskrävande utbildningarna för att satsa på 
annan verksamhet, vilket bland annat beror på att statsbidraget inte 
täcker kostnaden för dessa verksamheter. Vidare har resursbehoven 
i alla kurser ökat då det i dag enligt Folkbildningsrådet krävs mer 
resurser för att exempelvis driva en allmän kurs än vad som var fallet 
för ett antal år sedan då snittdeltagaren var mindre resurskrävande. 
Det förstärkningsbidrag som folkhögskolorna kan söka räcker inte 
för annat än de grundläggande behoven. 

Folkbildningsrådet avsätter årligen en del av statsbidraget till studie-
förbunden som tillgänglighetsbidrag. Tillgänglighetsbidraget är upp-
delat i ett fast och ett rörligt bidrag. Varje studieförbund får för 

 
13 Folkbildningsrådet (2020), s. 37. 
14 Folkbildningsrådet (2021 a), s. 19. 
15 Folkbildningsrådet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-02-26. 
16 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020), s. 2. 
17 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2021), s. 39. 
18 Specialpedagogiska skolmyndigheten, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-03-18. 
19 Folkbildningsrådet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-04-29. 
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närvarande 1 000 000 kronor i fast bidrag varje år som stöd för att 
utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för deltagare med 
funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd. Den rörliga delen 
av tillgänglighetsbidraget syftar till att täcka studieförbundens extra 
kostnader för deltagare med funktionsnedsättning och baseras på 
studieförbundens tidigare verksamhet. Den rörliga delen avser en-
bart pedagogiskt stöd, till exempel anpassat studiematerial, teknisk 
pedagogisk utrustning eller andra pedagogiska resurser, för att möj-
liggöra för enskild deltagare med funktionsnedsättning att delta.20  

Folkbildningsrådet har under 2020 fördelat tillgänglighetsbidrag 
om 142 368 000 kronor till studieförbunden.21 Av dessa medel har 
6 procent, eller 8 542 080 kronor, gått till studiecirklar där döva och 
hörselskadade har medverkat.22 

I vissa fall kan studieförbundsaktiviteter räknas som fritidssyssel-
sättning som regionerna ansvarar för enligt bestämmelserna om tolk-
tjänst för vardagstolkning i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).23 Av 
utredningens enkät till tolkcentralerna framgår att många regioner 
erbjuder tolktjänst till studieförbundsaktiviteter i de fall kursen inte 
finns med i en kurskatalog och i de fall inte statsbidrag utgår för 
aktiviteten. Utredningens intryck från samråd och intervjuer med 
tolkanvändare är att fritidsaktiviteter, såsom kvällskurser, många gånger 
upplevs vara lågt prioriterade av tolkcentralerna och att tolk inte all-
tid kan beviljas till dessa aktiviteter.  

Universitet och högskolor  

Det finns drygt 50 högskolor, universitet och enskilda utbildnings-
anordnare som erbjuder akademisk utbildning i Sverige.24 I högskole-
lagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) finns all-
männa bestämmelser om universitet och högskolor under statligt 
huvudmannaskap. Författningarna saknar bestämmelser om särskilt 
stöd eller motsvarande. 

Stockholms universitet har ett särskilt åtagande att fördela ett 
gemensamt bidrag till teckenspråkstolkning och skrivtolkning vid 

 
20 Folkbildningsrådet (2021 b), s. 13. 
21 Folkbildningsrådet (2021 a), s. 21. 
22 Folkbildningsrådet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-03-02. 
23 Prop. 1992/93:159 s. 156. 
24 Uppgift från Universitetskanslersämbetets webbplats, https://www.uka.se/fakta-om-
hogskolan.html. 
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universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare med tillstånd 
att utfärda examina. Universitet och högskolor samt enskilda utbild-
ningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms 
universitet ansöka om bidrag för sådant särskilt (riktat) pedagogiskt 
stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter som upplever 
funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 
0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. I mån av behov ska universitetet fördela de nationella medel 
som anvisas för detta ändamål genom utbetalning till berört lärosäte. 
Universitetet ska besluta om hur arbetet ska organiseras.25 Behov av 
stöd upp till 0,3 procent av grundanslaget ska således täckas av re-
spektive utbildningsanordnare. 

De anvisade medlen för riktade pedagogiska stödåtgärder för 2020 
var sammanlagt 36 134 000 kronor. Samtidigt uppgick de totala kost-
naderna för dessa insatser till 85 139 000 kronor, varav kostnaderna 
för utbildningstolkning uppgick till 38 908 000 kronor.26 Sedan 2009 
har lärosätena genom de anvisade medlen haft full kostnadstäckning 
för pedagogiska stödåtgärder.27 

Antalet studenter med utbildningstolkning ökade 2020 jämfört 
med de två tidigare åren – från 117 studenter år 2018 och 2019 till 
146 studenter år 2020.28  

Universitet och högskolor erbjuder teckenspråkstolkning, skriv-
tolkning och tolkning för studenter med dövblindhet i alla utbild-
ningsrelaterade sammanhang, såsom föreläsningar, seminarier, grupp-
arbeten, exkursioner, laborationer, verksamhetsförlagd utbildning, 
studiebesök och viss studierelaterad studentkårsverksamhet. De pri-
mära tolkspråken är svenskt teckenspråk, svenska och engelska. Orga-
nisationen av utbildningstolkning skiljer sig emellertid åt mellan 
lärosätena. Det är endast Stockholms universitet som har anställda 
utbildningstolkar som organiseras i en sektion för utbildningstolk-
ning. Därutöver upphandlar Stockholms universitet kompletterande 
tolkresurser. Övriga lärosäten upphandlar all utbildningstolkning.29 

 
25 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Stockholms universitet. 
26 Stockholms universitet (2021), s. 36. 
27 Telefonsamtal med samordnare vid Stockholms universitet 2021-03-12. 
28 Stockholms universitet (2021), s. 33. 
29 Uppgifter i skrivelse till utredningen från en samrådsgrupp med representanter från Göteborgs 
universitet, Örebro universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet, daterad 2021-05-07. 
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Yrkeshögskolan 

Yrkeshögskolan ger kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningar 
som utformas efter arbetslivets behov och som drivs av privata och 
offentliga utbildningsanordnare. Myndigheten för yrkeshögskolan 
(MYH) beslutar om en utbildning får ingå i yrkeshögskolan samt 
utövar tillsyn och beslutar om statsbidrag eller särskilda medel.  

För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till 
kommuner, regioner eller enskilda fysiska eller juridiska personer 
och särskilda medel får lämnas till universitet eller högskolor som 
har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (5 kap. 
2 § förordningen [2009:130] om yrkeshögskolan). Statsbidrag respek-
tive särskilda medel får enligt samma bestämmelse även lämnas till 
dessa aktörer för kostnader för bl.a. särskilt pedagogiskt stöd till 
studerande med funktionsnedsättning. Enligt 2 kap. 3 § förordningen 
om yrkeshögskolan ska den ansvariga utbildningsanordnaren se till 
att de studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen 
får sådant stöd. Exempel på särskilt pedagogiskt stöd kan vara tecken-
språkstolk, anteckningsstöd, alternativ examination, inläsning av litte-
ratur eller utökad lärartid om det krävs för att den studerande ska nå 
utbildningens mål. 

Enskilda utbildningsanordnare kan även få statligt stöd för sina 
utbildningar enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och 
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. MYH beslutar om 
statsbidrag enligt förordningen och får lämna extra statsbidrag för 
nödvändiga stödinsatser för studerande med funktionsnedsättning 
som har antagits till en utbildning som bidrag lämnas för enligt för-
ordningen. 

Det totala statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd som betala-
des ut av MYH år 2020 till utbildningsanordnare enligt ovan var 
15 700 000 kronor. År 2020 inkom det totalt 501 ansökningar om 
pedagogiskt stöd och antalet ansökningar som beviljades var 476.30 
Utredningen har dock inga uppgifter om hur stor del av dessa an-
sökningar som avser tolk. 

 
30 Myndigheten för yrkeshögskolan (2021), s. 26. 
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Arbetsmarknadsutbildning  

En person som är arbetssökande har möjlighet att ta del av ett arbets-
marknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen. Det kan till 
exempel innebära att personen går en arbetsmarknadsutbildning, 
vilket är en kort yrkesinriktad utbildning som är anpassad utifrån 
arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadsutbildningar upphandlas 
av Arbetsförmedlingen från olika utbildningsanordnare. Upphand-
lade utbildningar ska generellt vara tillgängliga för arbetssökande med 
funktionsnedsättning.31 

För att kunna ta del av en arbetsmarknadsutbildning kan en arbets-
sökande efter individuell bedömning få stöd från Arbetsförmed-
lingen i form av särskilda anpassningar, såsom teckenspråkstolkning 
eller annan tolkning. För detta ändamål har Arbetsförmedlingen upp-
handlat en tolktjänstfunktion som innefattar tolkning på plats avse-
ende teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och tecken som stöd. 
Denna tjänst är uppdelad i tio leveransområden i landet. Vidare er-
bjuds skrivtolkning på plats i hela landet samt teckenspråkstolkning 
och skrivtolkning på distans i hela landet.32 

Privata utbildningar 

Det finns även eftergymnasiala utbildningar som bedrivs i privat regi 
utan offentliga eller statliga bidrag. Det kan vara olika yrkesutbild-
ningar, såsom frisör- och massörutbildningar, eller teoretiska utbild-
ningar, såsom reklam- och ledarskapsutbildningar. Utbildningarna kan 
leda till att den antagna studenten får en utbildning som leder till  
arbete eller till fortbildning inom den enskildes nuvarande syssel-
sättning. Utbildningarna finansieras genom att den studerande betalar 
en avgift eller genom att exempelvis ett företag beställer en skräddar-
sydd kurs. Dessa utbildningar berättigar inte till särskilt pedagogiskt 
stöd för studerande med funktionsnedsättning. Utbildningarna om-
fattas inte heller av regionernas ansvar för tolktjänst för vardags-
tolkning. Eventuella tolkkostnader måste antingen bekostas av utbild-
ningsanordnaren eller av den enskilde tolkanvändaren. Utredningen 
har inga uppgifter om hur behoven av tolk ser ut inom dessa utbild-
ningar och i vilken utsträckning de i så fall tillgodoses. 

 
31 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018), s. 24. 
32 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2020-12-15.  
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9.3 Översyn om ett samlat tolkstöd  
i utbildning för vuxna 

Utredningens förslag: Förutsättningarna för att samla resurserna 
för tolkstöd i utbildning för vuxna ska ses över i särskild ordning. 
I översynen ska ingå att närmare analysera omfattningen av tolk-
behoven i utbildning för vuxna och mot bakgrund av den analy-
sen föreslå hur en samlad resurs för tolkstöd i utbildning för vuxna 
kan regleras, organiseras och finansieras. Syftet med att samla re-
surserna för tolkstöd är att säkerställa tillgången till tolk för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet inom samtliga ut-
bildningar för vuxna. Utgångspunkten för en sådan samlad resurs 
är den enskildes behov av utbildning och möjlighet till ett livs-
långt lärande på lika villkor som andra.  

Skälen för utredningens förslag 

Tillgången till tolk varierar mellan olika utbildningar för vuxna 

Utredningen kan konstatera att tillgången till tolk i olika former av 
vuxenutbildning varierar. I de fall det finns särskilda medel avsatta 
för tolk förefaller det som att de flesta tolkanvändare får sina behov 
tillgodosedda. Detta är särskilt fallet för de som studerar på univer-
sitet och högskolor där utredningens bild är att de studenter som är 
i behov av tolk för sin utbildning också får det. Utredningen har 
heller inte fått signaler om att tolkbehoven inte kan tillgodoses inom 
ramen för folkbildningen eller yrkeshögskolan. Denna bild delas av 
intresseorganisationerna som menar att det i dag finns goda möjlig-
heter till tolk inom ovanstående utbildningsformer.33  

Inom arbetsmarknadsutbildningen tillhandahåller Arbetsförmed-
lingen efter individuell prövning en upphandlad tolktjänstfunktion 
till den som behöver tolk för att kunna ta del av en sådan utbildning.  

Tillgången till tolk ser dock annorlunda ut inom den kommunala 
vuxenutbildningen (komvux) och inom privata utbildningar. När det 
gäller komvux har intresseorganisationerna gett exempel på flera fall 
där enskilda sökande till komvux antingen har nekats plats på en sökt 
utbildning på grund av sitt tolkbehov eller har fått ta del av ett be-

 
33 Skuggutredningen (2020), s. 27. 
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gränsat utbud av utbildningar till vilka resurser för tolk särskilt har 
samlats. Utredningens iakttagelse är att det främst verkar vara inom 
yrkesutbildningarna inom komvux som dessa begränsningar finns, 
medan tolk förefaller kunna erbjudas i de teoretiska ämnena på grund-
läggande och gymnasial nivå. Utredningen vill dock framhålla att det 
inte finns en samlad bild av omfattningen av tolkbehoven samt om 
och hur de tillgodoses inom de olika delarna av komvux runt om i 
landet. Detta var också en av Tolktjänstutredningens slutsatser i be-
tänkandet En samlad tolktjänst, varför den föreslog att en närmare 
kartläggning skulle göras av behov och tillgång till tolk inom samtliga 
de utbildningar som omfattas av skollagen, dvs. även komvux.34 

När det gäller tillgång till tolk i privata utbildningar kan utred-
ningen även här konstatera att det saknas en samlad bild av hur tolk-
behoven ser ut och i vilken utsträckning de kan tillgodoses av en-
skilda utbildningsanordnare. Eftersom tolk generellt sett är en kostsam 
och individanpassad tjänst är det rimligt att anta att många enskilda 
utbildningsanordnare inte tillhandahåller tolk. Enligt utredningen 
torde det också finnas ett mörkertal då tolkanvändare avstår från att 
söka dessa utbildningar i avsaknad av tolk.  

Komvux spelar en viktig roll för den enskildes lärande och 
omställningsbehov och för att tillgodose arbetsmarknadens behov 

Komvux har under de senaste åren kommit att spela en allt viktigare 
roll för att möta vuxna människors behov av utbildning i olika ske-
den av livet och för att bidra till arbetslivets behov av kompetens. 
Under den senaste tioårsperioden har det bland annat genomförts 
ett kunskapslyft med många statligt finansierade utbildningsplatser 
inom komvux. Vidare har det införts en rätt för vuxna med behörig-
het till komvux att få gå sådan utbildning för att uppnå behörighet 
till universitets- och högskolestudier. Utbildning i svenska för in-
vandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna (särvux), som riktar 
sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, har 
upphört som egna skolformer och inkluderats i komvux. 

Den 1 juli 2020 förstärktes komvux anknytning till arbetsmark-
nadens behov ytterligare genom att det infördes två nya mål för 
komvux i 20 kap. 2 § första stycket skollagen som innebär att kom-

 
34 SOU 2011:83, s. 259. 
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vux ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och att 
den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetens-
försörjningen till arbetslivet.35 Utöver dessa nya mål gäller sedan 
tidigare att komvux ska stödja och stimulera vuxna i sitt lärande och 
ge vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i 
syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja 
sin personliga utveckling. Skälen för de nya målen är enligt regeringen 
att vuxenutbildningen bl.a. spelar en avgörande roll för att förändra 
den matchningsproblematik som finns på arbetsmarknaden som inne-
bär att det råder stor brist på arbetskraft med rätt kompetens sam-
tidigt som det finns många arbetslösa.36 Arbetsmarknaden kräver 
dessutom nya kvalifikationer, vilket kräver att komvux måste kunna 
erbjuda utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vidare be-
hövs en bättre överensstämmelse med arbetsmarknadsutbildningens 
syften, vilket innebär att de nya målen bidrar till att Arbetsförmed-
lingen och komvux får ett tydligt gemensamt uppdrag för kompetens-
försörjning.37 

Den 1 juli 2021 infördes även en ny prioriteringsregel i 20 kap. 
2 § andra stycket skollagen som innebär att den som har störst behov 
av komvux på gymnasial nivå eller som särskild utbildning på gym-
nasial nivå ska prioriteras.38 Komvux har förändrats från att främst 
vara en utbildning för de som behöver komplettera utbildning från 
svensk grund- eller gymnasieskola till att i större utsträckning vara 
en utbildning för nyanlända och andra utrikesfödda personer som 
har behov av utbildning. Komvux har även fått en viktigare roll i att 
ge möjlighet till karriärväxling för exempelvis den som redan har en 
gymnasieexamen men som är i behov av att läsa en yrkesutbildning 
för att byta yrke. Detta innebär att inte bara de med minst utbildning 
utan även bl.a. arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska 
prioriteras vid urval till utbildningen.39 

Komvux spelar således en viktig roll för enskilda individers möj-
lighet till utbildning under olika skeden i livet, för att bidra till kom-
petensförsörjningen till arbetslivet och för samhällsutvecklingen. 
I dagsläget är det fler som studerar inom komvux än inom gym-
nasieskolan. Totalt läste 400 000 elever i komvux under 2020, vilket 

 
35 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300. 
36 Prop. 2019/20:105, s. 46. 
37 Prop. 2019/20:105, s. 66 f. 
38 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300. 
39 Prop. 2019/20:105, s. 46. 
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motsvarar sju procent av befolkningen mellan 20 och 64 år.40 Av alla 
elever i årskurs 3 i gymnasieskolan läsåret 2017/18 gick 11,9 procent 
över till komvux följande läsår. De som inte har fått en examen från 
gymnasieskolan studerar i större utsträckning än andra i komvux.41  

Mycket talar också för att många personer kommer att behöva om-
skola sig eller komplettera sin utbildning de kommande åren, inte minst 
på grund av följderna av covid-19-pandemin och det stora behovet 
av omställning i olika branscher. Detta är en viktig anledning till att 
komvux fortsatt byggs ut för att möta den kris som följt på pandemin.42 

Komvux ska vara en möjlig utbildning för alla som är behöriga till 
den. Att det inte finns någon specifik reglering eller finansieringslös-
ning gällande tolk innebär dock att det utifrån ansvars- och finansier-
ingsprincipen ytterst är upp till varje kommun att avgöra om den har 
förutsättningar att anpassa verksamheten genom att tillhandahålla tolk 
till en viss utbildning. Tolk är i många fall mycket kostsamt. I prak-
tiken kan detta innebära att hemkommunens ekonomiska förutsätt-
ningar att bekosta tolk är avgörande för om en enskild tolkanvändare 
ska kunna studera på komvux. Detta kan inte anses vara i linje med de 
utbildningspolitiska och funktionshinderspolitiska mål som riksdagen 
har beslutat om och som innebär att människor med funktionsned-
sättning ska kunna delta i utbildning på lika villkor som andra i ordi-
narie undervisning. Att människor riskerar att utestängas från komvux 
på grund av att deras tolkbehov inte kan tillgodoses av ekonomiska 
skäl är därför enligt utredningen bekymmersamt och oacceptabelt. 

Frågan om tolk i vuxenutbildningen är inte ny 

Både utredningen Översyn av teckenspråkets ställning43 och Tolk-
tjänstutredningen44 från 2011 kunde konstatera att tillgången till tolk 
i komvux syntes vara mycket begränsad och att det är kommunens 
ekonomiska förutsättningar som avgör tillgången till tolk snarare än 
tolkanvändarens faktiska behov. 

En grundlig genomgång av tillgången till tolk i utbildning för 
vuxna gjordes för cirka tjugo år sedan av Kunskapslyftskommittén i be-

 
40 Skolverket (2021), s. 9. 
41 Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 16, s. 82.  
42 Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 16, s. 125. 
43 SOU 2006:54. 
44 SOU 2011:83. 
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tänkandet Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet.45 Kommit-
tén menade att döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
som behöver utbildningstolk för att kunna delta i vuxenutbildning 
har en särskilt utsatt position eftersom tolk är mycket kostsamt. 
Förutsättningarna att erhålla utbildningstolkning ser olika ut bero-
ende på vilken utbildningsform man väljer att studera inom, vilket 
enligt kommittén beror på att staten avsatt särskilda medel som an-
ordnare kan utnyttja för att finansiera tolkinsatser inom vissa utbild-
ningsformer medan anordnare inom andra utbildningsformer förut-
sätts finansiera tolkinsatserna själva.46 

Med utgångspunkt i att människor med funktionsnedsättning ska 
ha lika möjligheter och samma rätt till en högkvalitativ utbildning 
som övriga medborgare samt att det är den studerandes intresse och 
inte utbildningsform eller tillgång till särskilt stöd som ska styra den 
studerandes val av utbildning ansåg kommittén att staten bör ta ett 
större ansvar för att finansiera utbildningstolkning. Ett statligt initia-
tiv för att stärka den studerandes ställning borde inriktas mot att 
åstadkomma ett system där människor som behöver utbildnings-
tolkning har samma möjligheter att studera oavsett var man bor och 
oavsett vilken offentligt finansierad vuxenutbildningsform man väljer 
att studera inom. Kunskapslyftskommittén föreslog att staten bör 
finansiera de kostnader som uppstår för att genomföra utbildnings-
tolkning inom den offentligt finansierade vuxenutbildningen samt att 
kostnaderna för att erbjuda utbildningstolk i samband med vuxen-
utbildning finansieras via ett samlat anslag hos en huvudman. De ökade 
kostnaderna skulle finansieras via en omfördelning av de medel som 
satsas på vuxenutbildningen. Anslaget till kommunerna borde minska 
i motsvarande omfattning som stödet till utbildningstolkning. För-
slaget innebar enligt kommittén att kommunkollektivet skulle fråntas 
finansieringsansvaret för utbildningstolkning. Frågan om hur införan-
det av en samlad finansiering av kostnaderna för utbildningstolkning 
borde organiseras skulle enligt kommittén utredas i särskild ordning.  

Kunskapslyftskommitténs förslag om en samlad utbildningstolk 
togs emot positivt av de flesta remissinstanser som kommenterade 
förslaget, däribland Socialstyrelsen, dåvarande Sisus (Statens institut 
för särskilt utbildningsstöd), Skolverket, Folkbildningsrådet, Tolk- 

 
45 SOU 2000:28. 
46 SOU 2000:28, s. 28 f. 
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och översättarinstitutet47 samt intresseorganisationerna för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. Dåvarande Högskole-
verket avstyrkte förslaget till centralisering av tolkresurser med hän-
visning till att det ställs speciella krav på tolkar inom högskolan och 
att det inte finns en generell utbytbarhet mellan teckenspråkstolkar 
i allmänhet och i högskolan. Även Stockholms universitet motsatte 
sig förslaget och såg en risk för ökad byråkrati och bristande flexi-
bilitet och menade att det kunde bli svårt att förutse behovet av tolk 
samt svårt att fördela resurserna rättvist.  

I den efterföljande propositionen anförde regeringen att studerande 
som behöver utbildningstolk har betydande svårigheter att få tolk-
insatsen finansierad då utbildningstolkning är förknippad med stora 
kostnader för utbildningsanordnaren.48 Det nuvarande systemet för 
att finansiera utbildningstolkning inom vuxenutbildningen innebar 
enligt regeringen i regel att finansieringsansvaret ligger på utbildnings-
anordnaren. Med hänvisning till ansvars- och finansieringsprincipen 
menade regeringen att de medel som avsätts för vuxenutbildningen 
i princip ska täcka kostnader även för studerande med funktions-
nedsättning och att varje utbildningsanordnare därför bör tillhanda-
hålla det tolkstöd som behövs.  

Inga ytterligare åtgärder vidtogs därför avseende en samlad utbild-
ningstolk.  

Förutsättningarna för att samla resurserna för tolkstöd i utbildning 
för vuxna bör ses över i särskild ordning 

När det gäller komvux kan det nuvarande systemet innebära att döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet utestängs från utbild-
ning och livschanser på grund av de ekonomiska förutsättningarna 
hos den enskilda kommunen eftersom ansvars- och finansierings-
principen inte alltid fungerar i praktiken. Detsamma gäller utbildning 
hos privata utbildningsanordnare där det inte finns någon möjlighet 
att få bidrag till tolk. Även diskrimineringslagens bestämmelser om 
bristande tillgänglighet beaktar utbildningsanordnares ekonomiska 
och praktiska förutsättningar att vidta åtgärder för tillgänglighet, 
vilket kan vara problematiskt eftersom tolk är en tämligen kostsam 

 
47 Sedan den 1 januari 2013 är Tolk- och översättarinstitutet en del av Institutionen för svenska 
och flerspråkighet vid Stockholms universitet. 
48 Prop. 2000/01:72, s. 79 f. 
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åtgärd. Utredningen menar att flera av de aspekter som Kunskaps-
lyftskommittén lyfte fram äger giltighet än i dag. Ansvars- och finan-
sieringsprincipen är i dessa fall inte tillräcklig för att säkerställa att 
den enskilde får tolk i utbildning. Tolkstöd är en kostsam tjänst som 
staten borde vara med och finansiera för att säkerställa alla männi-
skors möjlighet till utbildning på lika villkor. Det är den enskildes 
behov av utbildning som ska vara utgångspunkten för tillgång till  
tolk i utbildning snarare än en utbildningsanordnares förutsättningar 
och ekonomiska förmåga att tillhandahålla tolk. Detta är en rimlig 
slutsats utifrån de mål som gäller för både utbildnings- och funktions-
hinderspolitiken om full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning och utbildning på lika villkor som andra. Det 
är också en rimlig slutsats utifrån målsättningen att tolktjänsten ska 
vara en likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv samhälls-
service för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (se 
avsnitt 6.1). De förslag som utredningen lämnar om regionernas för-
tydligade och förstärkta ansvar för tolktjänsten (kapitel 7) och ett 
samlat tolkstöd i arbetslivet (kapitel 8) syftar till att minska det splitt-
rade regelverket och huvudmannaskapet för tolk och skapa en enkel, 
förutsägbar och ändamålsenlig tolktjänst för den enskilde. Detta bör 
enligt utredningen även innefatta utbildningsområdet. 

Utredningen har i detta sammanhang övervägt om ett särskilt 
statsbidrag skulle kunna vara en ändamålsenlig lösning för att finan-
siera tolk i den kommunala vuxenutbildningen, med motsvarande 
minskning av det generella statsbidraget till kommunerna. Utred-
ningens bedömning är dock att det är svårt att förutse kostnaderna 
för ett sådant bidrag då det kan variera mellan åren och mellan olika 
kommuner. Dessutom sker utbildning och antagning inom komvux 
kontinuerligt året om, ofta med kursstarter många gånger per år, 
vilket gör det svårt att förutsäga när en viss utbildning efterfrågas 
och vilka behov de sökande har. Vidare kan en sådan statsbidragslös-
ning träffa kommuner olika genom att vissa kommuner aldrig kom-
mer att ha kostnader för tolk samtidigt som andra kan ha mycket höga 
kostnader. Ett statsbidrag löser heller inte frågan om tolk vid vissa 
privata utbildningar som inte berättigar till statsbidrag, att jämföra 
med de utbildningar som kan få statsbidrag via yrkeshögskolan.  

Utredningen anser i stället att det i likhet med tidigare förslag från 
Kunskapslyftskommittén närmare bör övervägas om det finns förut-
sättningar att samla samhällets resurser för tolkstöd i utbildning för 
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vuxna och hur detta i så fall ska göras. Att samla resurserna för så-
dant tolkstöd kan bidra till ökad samordning och en effektivare an-
vändning av tolkresurserna. Frågan är emellertid alltför komplicerad 
och sammansatt för denna utredning att hantera då den rör många 
olika utbildningsanordnare, finansieringskällor och regelverk. Vidare 
saknas det en samlad analys av hur omfattningen av behoven av tolk 
i komvux och i privata utbildningar ser ut. Utredningen anser därför 
att frågan bör ses över i särskild ordning och att en närmare analys bör 
göras av omfattningen av tolkbehoven. Mot bakgrund av den analy-
sen bör förslag lämnas om och i så fall hur en samlad resurs för tolk-
stöd i utbildning för vuxna kan regleras, organiseras och finansieras.  

Syftet med att samla resurserna för tolkstöd är att säkerställa till-
gången till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het inom samtliga utbildningar för vuxna. Detta innebär enligt utred-
ningen att även en möjlighet för den enskilde att få tolk i utbildningar 
som anordnas av privata utbildningsanordnare bör övervägas. Tolk-
tjänstutredningen från 2011 hade i uppdrag att se över om det var 
nödvändigt att reglera rätten till tolktjänst inom områden som i dag 
inte omfattas, t.ex. privata utbildningar.49 Tolktjänstutredningen läm-
nade dock inget förslag i denna del utan pekade på behovet av en 
närmare kartläggning och behovsanalys.  

Kunskapslyftskommittén föreslog visserligen att en samlad resurs 
för utbildningstolk även kunde avse privata utbildningsanordnare, under 
förutsättning att den utbildning de erbjöd finansierades via statsbidrag. 
Denna avgränsning kom dock att kritiseras av några remissinstanser. 
Utredningen tar inte ställning i denna del utan menar att det bör ingå 
i den föreslagna översynen om en samlad resurs för utbildningstolk 
att göra en närmare behovsanalys och förnyad avvägning med utgångs-
punkt i den enskildes behov av utbildning på lika villkor som andra. 

Utifrån utgångspunkten att det är den enskildes behov av utbild-
ning som ska vara avgörande för tillgången till tolk, och inte vilken 
utbildningsanordnare som kan tillgodose tolkbehovet, bör det även 
ingå att överväga om resurser för tolkstöd i utbildning kan kopplas 
till den enskilde tolkanvändaren i stället för till utbildningsanord-
naren. Det kan i detta sammanhang finnas anledning att närmare ana-
lysera om befintliga system, exempelvis för administration, utbetal-
ning och kontroll av studiestöd, kan vara av värde för en samlad resurs 
för tolk i utbildning för vuxna.  

 
49 Dir. 2010:87, s. 17. 
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10 Distanstolkning som en del  
i en förstärkt tolktjänst 

10.1 Tolkning i en digital tid 

I utredningens direktiv anges att utredningen ska överväga såväl tolk-
ning på plats som distanstolkning som en del i att etablera stabila 
utvecklingsmöjligheter för en tolktjänst som möter tolkanvändarens 
behov och stärker rätten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet att delta på lika villkor i utbildning och arbetsliv.  

Tolkning kan tillhandahållas på plats eller på distans. Distanstolk-
ning är ett sätt att på digital väg tillhandahålla tolk som kommunika-
tionsstöd. Vid distanstolkning befinner sig minst en part på annan 
plats och står i kontakt med de andra parterna genom en förbindelse 
med någon kombination av ljud, bild eller text. Distanstolkning sker 
i dag i främst två sammanhang. Dels i form av obokad distanstolk-
ning med teckenspråkstolk som närmast är att likna vid ett spontant 
telefonsamtal där tolken inte förbereder sig. Dels i form av bokad 
distanstolkning med teckenspråkstolk eller skrivtolk som förbereds 
på liknande sätt som vid tolkning på plats där tolk och tolkanvändare 
kan ha kontakt i förväg. Distanstolkning har mot bakgrund av den 
starka digitala utvecklingen i samhället och de tekniska innovationer 
som görs en stor potential att fylla en viktig funktion som ett kom-
plement till tolkning på plats. I rätt situation och med rätt teknik kan 
distanstolkning också öka både tillgången till och utbudet av tolk.  

I detta kapitel redogör utredningen för sina överväganden och för-
slag om hur en utveckling av distanstolkning kan bidra till en förstärkt 
tolktjänst. I avsnitt 7.4.1 redogör utredningen för vilka övervägan-
den som kan behöva göras när man bestämmer om tolkningen ska 
ske genom tolk på plats eller genom distanstolkning. Utredningens 
förslag i denna del innebär att valet av tolksätt ska göras i samråd 
med tolkanvändaren.  
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10.2 Den obokade distanstolkningen med 
teckenspråkstolk ska långsiktigt säkerställas 

Utredningens förslag: Det ska på lämpligt sätt i Post- och tele-
styrelsens förordning med instruktion eller i annat lämpligt styr-
dokument framgå att obokad distanstolkning med teckenspråkstolk 
i Bildtelefoni.net är en del av Post- och telestyrelsens uppdrag och 
medel för tjänstens långsiktiga finansiering ska säkerställas.  

Skälen för utredningens förslag 

Samtalsförmedlande tjänster och obokad distanstolkning 
med teckenspråkstolk 

Utöver den bokade distanstolkning med teckenspråkstolk eller skriv-
tolk som de flesta regioner tillhandahåller i dag erbjuder Post- och 
telestyrelsen (PTS) i viss utsträckning obokad distanstolkning med 
teckenspråkstolk inom ramen för sin samtalsförmedlande tjänst 
Bildtelefoni.net. Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net 
är en samhällsomfattande tjänst som myndigheten tillhandahåller med 
stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Enligt lagen 
ska PTS tillhandahålla tjänster som ger personer med funktions-
nedsättning tillgång till telefoni på likvärdiga villkor som andra i 
samhället. Enligt förordningen (2007:951) med instruktion för Post- 
och telestyrelsen har PTS även i uppgift främja tillgången till säkra 
och effektiva elektroniska kommunikationer, inbegripet att se till att 
samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga.  

Som en del i sitt ansvar upphandlar PTS löpande tre olika samtals-
förmedlande tjänster: Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal, 
varav de två förstnämnda tjänsterna huvudsakligen riktar sig till per-
soner med hörselnedsättning och dövhet. Obokad distanstolkning med 
teckenspråkstolk erbjuds endast inom ramen för Bildtelefoni.net och 
den tjänsten beskrivs därför närmare nedan. 

Bildtelefoni.net är en samtalsförmedlande tjänst som förmedlar 
telefonsamtal mellan personer som hör och talar och personer som 
är döva, hörselskadade, talskadade eller som har dövblindhet och an-
vänder teckenspråk. Samtalet sker genom att en tolk förmedlar sam-
talet från tal till teckenspråk och från teckenspråk till tal. Förmedling 
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av samtal är tolkning där minst två parter befinner sig på olika platser 
och står i kontakt med de andra parterna genom två eller flera för-
bindelser, med någon kombination av ljud, bild eller text. I dessa fall 
befinner sig i normalfallet den uppringande personen på ett ställe, 
tolken på ett annat ställe och den uppringda personen på ett tredje 
ställe. För förmedling av samtal behövs en kopplingsfunktionalitet. 
För att överföra teckenspråket vid förmedling av samtal används 
bildtelefoner, oftast i form av en dator, surfplatta eller smartphone, 
med särskild programvara. Bildtelefonisamtal behovsprövas inte och 
kräver ingen förbokning. På samma sätt som ett telefonsamtal går det 
att ringa ett samtal i stunden när behov uppstår.1 Tjänsten är öppen 
dygnet runt och är kostnadsfri för den enskilde. Samtalen förmedlas 
av utbildade teckenspråkstolkar. 

Utöver förmedling av bildtelefonisamtal har PTS i upphandlingen 
av Bildtelefoni.net valt att inkludera en funktion som avser obokad 
distanstolkning med teckenspråkstolk av spontana möten eller samtal. 
Genom denna funktion är det möjligt att få obokad distanstolkning 
med teckenspråkstolk upp till 30 minuter dygnet runt och upp till 
60 minuter på vardagar mellan kl. 8 och 17. Dessa obokade distans-
tolkningssamtal ska motsvara behoven av att få spontana och oplane-
rade samtal och möten teckenspråkstolkade på samma sätt som när 
man ringer. Däremot ingår inte distanstolkning som kräver tolk-
förberedelser i den distanstolkning som PTS tillhandahåller genom 
Bildtelefoni.net. I detta innefattas enligt PTS planerade möten som 
har något av följande kännetecken: dagordning och utsedd mötes-
ledare, dokumentation som har skickats ut inför mötet eller att upp-
draget kräver att tolken är förberedd.2 

Användningen av Bildtelefoni.net har ökat kraftigt under senare år. 
För 2021 uppgick antalet samtalsminuter till drygt 157 400 minuter 
per månad, till en fakturerad kostnad av knappt 64 845 000 kronor.3 
För de två tidigare åren uppgick det genomsnittliga antalet samtals-
minuter per månad till drygt 146 000 minuter år 2020 att jämföra 
med knappt 124 000 minuter år 2019. Sammantaget en ökning med 
cirka 27 procent mellan åren 2019 och 2021. De totala fakturerade 
kostnaderna för Bildtelefoni.net var 60 183 000 kronor år 2020 och 
48 691 000 kronor år 2019.4 I Bildtelefoni.net var under 2020 cirka 

 
1 Post- och telestyrelsen, promemoria till utredningen daterad 2021-02-22. 
2 Post- och telestyrelsen, promemoria till utredningen daterad 2021-02-22. 
3 Post- och telestyrelsen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2022-02-10. 
4 Post- och telestyrelsen (2021), s. 47. 
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8,4 procent av samtalsminuterna spontan, obokad distanstolkning.5 
För 2021 var den obokade distanstolkningen cirka 6,7 procent av det 
totala antalet samtalsminuter.6 

För närvarande bereds genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk 
kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) som antogs 
den 11 december 2018. Regeringen beslutade om lagrådsremiss den 
3 november 2021. Lagrådet yttrade sig över remissen den 14 januari 
2022 och enligt regeringens propositionsförteckning ska proposition 
lämnas till regeringen senast den 1 mars 2022. Direktivet har således 
inte implementerats i svensk rätt, men det kommer att innebära 
ändringar i lagen om elektronisk kommunikation som delvis breddar 
och ökar kraven på de samtalsförmedlande tjänster som PTS är ålagd 
att tillhandahålla. Den bedömning som PTS gör och har förmedlat 
till utredningen är dock att kommande ändringar med anledning av 
direktivet inte kommer att förändra myndighetens ansvar avseende 
distanstolkning.  

Behovet av att säkerställa obokad distanstolkning med teckenspråkstolk 

Sedan den 1 september 2021 gäller ett nytt avtal för driften av 
Bildtelefoni.net och enligt detta avtal finns det möjlighet för PTS att 
ta bort den obokade distanstolkningsfunktion som ingår i tjänsten. 
Skälet till detta är att Bildtelefoni.net främst är en tjänst för att säkra 
likvärdig telefoni. Samtalsvolymen i Bildtelefoni.net har som framgår 
ovan ökat markant mellan åren 2019 och 2020, med en fortsatt ökning 
2021. Om det anslag som PTS erhåller för Bildtelefoni.net inte räcker 
för att upprätthålla den distanstolkning som ingår i den upphandlade 
tjänsten kan möjligheten till distanstolkning i Bildtelefoni.net således 
komma att begränsas eller helt tas bort.7 

PTS har i uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
till personer med funktionsnedsättning i samma utsträckning och på 
likvärdiga villkor som andra slutanvändare och att tillgodose de be-
hov som personer med funktionsnedsättning har av särskilda sådana 

 
5 Post- och telestyrelsen, promemoria till utredningen daterad 2021-12-01. 
6 Post- och telestyrelsen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2022-02-13. 
7 Post- och telestyrelsen, promemoria till utredningen daterad 2021-02-22.  
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tjänster.8 Detta innefattar telefoni och samtalsförmedlande tjänster. 
Det framgår dock inte av PTS nuvarande uppdrag att myndigheten 
ska erbjuda oplanerad distanstolkning med teckenspråkstolk. Samtidigt 
finns det en europeisk standard för samtalsförmedlande tjänster av 
vilken framgår att det är önskvärt att samtalsförmedlande tjänster 
erbjuder distanstolkning i ad hoc-situationer (ad hoc betyder här och 
nu).9 Enligt standarden är det lämpligt att samtalsförmedlande tjänster, 
såsom Bildtelefoni.net, ska erbjuda distanstolkning i ad hoc-situationer 
upp till 30 minuter. Dessa situationer är därför att likna vid telefon-
situationer.10 Med stöd av denna standard och eftersom det finns 
både teknik och personal på plats kan därför Bildtelefoni.net även 
erbjuda spontan distanstolkning.  

Enligt utredningen fyller den obokade distanstolkningen med tecken-
språkstolk som PTS tillhandahåller inom ramen för Bildtelefoni.net 
en mycket viktig funktion som ett komplement till regionernas tolk-
tjänst. Tjänstens stora betydelse har även framförts i många av de 
möten och samtal som utredningen har haft med tolkanvändare, 
intresseorganisationer och företrädare för regioner och andra verksam-
heter. Inte minst lyfts ofta fram att den obokade distanstolkningen 
med teckenspråkstolk är värdefull för kortare avstämningar och 
spontana möten i arbetslivet. Mot bakgrund av att obokad distans-
tolkning redan är en tjänst som PTS har valt att erbjuda inom ramen 
för Bildtelefoni.net och att det även enligt gällande standard för sam-
talsförmedlande tjänster bör ingå distanstolkning i ad hoc-situationer 
anser utredningen att det är angeläget att det på lämpligt sätt fast-
ställs i myndighetens förordning med instruktion eller i annat lämp-
ligt styrdokument att obokad distanstolkning med teckenspråkstolk 
i Bildtelefoni.net är en del av PTS uppdrag. För att säkerställa att 
PTS även fortsättningsvis kan erbjuda obokad distanstolkning med 
teckenspråkstolk är det nödvändigt att säkerställa att PTS har en 
långsiktig finansiering av en sådan tjänst då den är både personal-
intensiv och teknikberoende (se närmare utredningens bedömning i 
konsekvensbeskrivningen i avsnitt 15.7). På så sätt kan den obokade 

 
8 5 kap. 1 § första stycket 6 lagen om elektronisk kommunikation samt 4 § 1 och 8 § förord-
ningen med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
9 Se standarden ETSI ES 202 975 V2.1.1 (2015-09), rubrik 6.19 Remote interpreting i Require-
ments for relay services: ”The relay service should support remote interpreting (face-to-face 
meeting, with the communications assistant connected remotely) in calls lasting up to  
30 minutes. NOTE: Remote interpreting with a limited duration in ad hoc-situations has 
interpreting needs similar to those of relay service usage”. 
10 Post- och telestyrelsen, promemoria daterad 2021-05-04. 
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distanstolkningen med teckenspråkstolk även fortsättningsvis utgöra 
ett viktigt komplement till tolktjänsten och vara en del av den lång-
siktiga utvecklingen av densamma. 

10.3 Det kan även finnas behov av obokad 
distanstolkning med skrivtolk 

Utredningens förslag: Post- och telestyrelsen ska analysera be-
hovet av en obokad distanstolkningsfunktion med skrivtolk och 
möjligheterna att tillhandahålla en sådan funktion på nationell nivå. 
I uppdraget ingår att göra en konsekvensbeskrivning och kostnads-
beräkning samt att lämna förslag på hur en sådan funktion på lämp-
ligt sätt kan utföras, regleras och finansieras.  

Skälen för utredningens förslag 

Hörselskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda har 
till utredningen framfört att det bör finnas tillgång till obokad distans-
tolkning med skrivtolk. I dag saknas en nationell funktion som kan 
erbjuda skrivtolk på distans för spontana möten och samtal. En sådan 
funktion är viktig för personer som inte behärskar teckenspråk eller 
i de fall då Bildtelefoni.net inte är lämpligt eller inte går att använda 
i den situation där tolkning behövs. Det kan exempelvis handla om 
att en hörselskadad person deltar i ett digitalt möte på distans där det 
uppstår behov av att få stöd i kommunikationen genom skrivtolk-
ning eller att en person med dövblindhet som har synrester behöver 
skrivtolk för att kunna delta i ett spontant möte.  

Utredningen har fört en diskussion med PTS om det finns förutsätt-
ningar att via den befintliga samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se 
erbjuda obokad distanstolkning med skrivtolk. Texttelefoni.se drivs 
på uppdrag av PTS av en upphandlad aktör och förmedlar telefon-
samtal mellan personer som hör och talar och personer som är döva, 
hörselskadade, har tal- eller språkproblematik eller har dövblindhet 
och som använder text i telefonsamtalet. Tjänsten innebär att ett sam-
tal förmedlas i båda riktningar, dvs. från tal till text och från text till 
tal. Personen som använder text i samtalet ringer med en texttelefon, 
en mobilapp eller via en webbapp. Motparten i samtalet använder en 
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vanlig telefon eller mobiltelefon. Samtalen via Texttelefoni.se är kost-
nadsfria för den enskilde och tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Sam-
talen behöver varken behovsprövas eller förbokas.  

Förmedling av telefonsamtal i Texttelefoni.se hanteras av förmed-
lare. Det finns inga krav på att den som förmedlar texttelefonsamtal 
ska vara utbildad skrivtolk och det ingår heller inte i tjänsten att 
skrivtolka. De krav som har ställts på förmedlare i upphandlingen av 
tjänsten omfattar krav på bemötande, skrivhastighet, språkkunskap 
och kunskap om målgruppen. Tjänsten handlar om att förmedla ett 
röstbaserat telefonsamtal som huvudsakligen sker mellan två perso-
ner. Dessa samtal skiljer sig därför ofta från distansmötessituationer 
som kan vara mer komplexa till såväl innehåll som sammanhang samt 
även ha flera deltagare. Vid distanstolkning kan den som förmedlar 
vad som sägs även behöva facilitera så att det blir en fungerande tolk-
situation under mötet. För att kunna hantera sådana distansmöten 
med kvalitet behövs därför utbildade skrivtolkar.  

Utöver frågan om behovet av tolkkompetens finns även andra 
aspekter som närmare bör övervägas i samband med frågan om möjlig-
heten till en obokad distanstolkningsfunktion med skrivtolk. Några 
sådana är tekniska möjligheter och kvaliteten på tjänsten, behovet av 
obokad skrivtolk på distans och kostnader för en sådan funktion. 
Såvitt utredningen har förstått finns det inga större tekniska hinder 
att tillhandahålla obokad distanstolkning med skrivtolk inom ramen 
för nuvarande system, även om det finns begränsningar med de platt-
formar och program som används. Samtidigt kan det vara så att en 
sådan funktion inte nödvändigtvis behöver kopplas till en befintlig 
samtalsförmedlande tjänst. Det kan finnas nya tekniska lösningar 
och funktioner som kan vara intressanta att närmare analysera inom 
området för elektronisk kommunikation som kan vara mer kostnads-
effektiva och ändamålsenliga. Även om det finns tekniska möjlig-
heter att erbjuda obokad skrivtolkning på distans är det heller inte 
känt i vilken utsträckning skrivtolkning kan utföras med kvalitet 
utan tolkförberedelser. Att distanstolkningen kan utföras spontant 
utan förberedelse för tolken skulle vara den yttre ramen för PTS 
ansvar att erbjuda obokad distanstolkning. Vidare saknas kunskap om 
hur stort behovet av obokad distanstolkning med skrivtolk faktiskt 
är samt vilka konsekvenser en sådan funktion skulle få för exempel-
vis texttelefonin. Användningen av texttelefontjänsten har minskat 
under senare år vilket kan antas bero på att det finns alternativa sätt att 
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kontakta myndigheter och företag, såsom e-post, chatt m.m.11 Det 
saknas också kunskap om vilka kostnader en sådan skrivtolkfunktion 
skulle innebära antingen som en fristående funktion eller som en del 
av en befintlig tjänst.  

Mot denna bakgrund anser utredningen att PTS ska få i uppdrag 
att närmare analysera möjligheten att tillhandahålla en nationell 
obokad distanstolkningsfunktion med skrivtolk. PTS har inom ramen 
för sina samtalsförmedlande tjänster god kännedom om målgruppen 
och användarmönster och har också möjlighet att göra användar-
undersökningar. I uppdraget bör därför ingå att analysera behovet av 
en sådan funktion och kvalitetsaspekter av densamma, exempelvis i 
form av användarundersökningar och tester, och att göra en konse-
kvensbeskrivning och kostnadsberäkning samt att föreslå hur en så-
dan funktion bör finansieras och på lämpligt sätt utföras och regleras. 
Arbetet bör göras i samråd med berörda intresseorganisationer och 
andra intressenter, såsom regioner och den nationella funktionen för 
samordning av tolktjänstfrågor (se avsnitt 14.2) och företrädare för 
tolkprofessionen. För att kunna omhänderta slutsatser och resultat 
som eventuellt kan komma att röra Texttelefoni.se bör arbetet genom-
föras i god tid innan nuvarande avtal för denna tjänst löper ut den 
31 augusti 2024. 

10.4 Förutsättningar för fördjupad samverkan 
mellan regioner om distanstolkning 

Utredningens förslag: Den nationella funktionen för samord-
ning av tolktjänstfrågor ska i samråd med Post- och telestyrelsen, 
Sveriges Kommuner och Regioner, intresserade regioner samt 
Inera göra en förstudie om hur utvecklingen av en regiongemen-
sam distanstolkningsfunktion kan organiseras, regleras och finan-
sieras. Förstudien ska belysa de tekniska, ekonomiska, juridiska 
och praktiska förutsättningarna för att utveckla en gemensam 
funktion för regional distanstolkning. Förstudien ska även be-
skriva en implementeringsprocess och hur tjänsten långsiktigt 
kan finansieras.   

 
11 Post- och telestyrelsen (2021), s. 47. 
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Utredningens bedömning: Att tillhandahålla en tillgänglig, säker 
och effektiv distanstolkning med hög teknisk och innehållsmässig 
kvalitet är resurskrävande och tekniskt utmanande för enskilda re-
gioner. Att utveckla en distanstolkningsfunktion som flera regioner 
kan använda sig av är därför både ändamålsenligt och kostnads-
effektivt. Statens roll bör vara att stimulera utvecklingen av en 
sådan funktion. Utvecklingsarbetet bör ske i flera steg och innefatta 
en förstudie samt en process för implementering och finansiering.  

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Allmänt om tolkning på plats och distanstolkning 

Tolktjänst för döva, hörselskadade eller personer med dövblindhet 
sker genom tolkning på plats eller genom distanstolkning. Vilket 
sätt som är lämpligast styrs av tolkanvändarens egna önskemål och 
behov men också av den specifika situationen och den tolkmetod 
som används. Av utredningens fördjupade behovsanalyser framgår 
att många tolkanvändare föredrar tolkning på plats när det är möjligt. 
Det innebär ofta bättre möjlighet till förberedelse och interaktion än 
vad som är möjligt när tolken närvarar via en digital plattform. För 
många tolkanvändare är dock distanstolkning en acceptabel möjlig-
het när det av olika skäl inte är önskvärt eller praktiskt att tolkning 
tillhandahålls på plats. Det kan handla om tolkning i vissa privata och 
integritetskänsliga situationer samt vid kortare och enklare inter-
aktioner och möten med kollegor, myndigheter och liknande. Per-
soner med dövblindhet har dock ofta stora svårigheter att utnyttja 
tolkning som erbjuds på distans. För tolkanvändare med dövblind-
het är tolkning på plats ofta en förutsättning och en nödvändighet 
för att kommunikationen ska fungera, inte minst i de fall som tolk-
användaren behöver tolkning som innefattar både taktil tolkning och 
socialhaptiska signaler. Detta hindrar dock inte att en person med 
dövblindhet kan delta på ett möte på distans så länge det finns en tolk 
på plats som både kan förmedla syn- och hörselintryck under det 
digitala mötet. 

Villkoren för den distanstolkning som tolkcentralerna tillhanda-
håller motsvarar dem som finns för tolkning på plats, det vill säga den 
ska normalt sett förbokas och omfattar även viss förberedelsetid för 
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tolken, exempelvis i form av inläsning av eventuellt material, upp-
koppling mot en digital plattform och andra tekniska moment.12  

Regionernas distanstolkning har olika förutsättningar och skiljer sig åt 

I dag erbjuder regionerna i olika utsträckning tolkning på distans ut-
ifrån olika digitala plattformar och teknisk utrustning. Före covid-
19-pandemin erbjöd vissa regioner främst skrivtolkning på distans, 
men pandemin har drivit på en snabb ökning av tolkning på distans, 
både i form av skrivtolkning, teckenspråkstolkning och i viss mån 
även dövblindtolkning. En del regioner har sedan pandemins början 
gått från att inte utföra någon distanstolkning alls till att tio procent 
av tolkuppdragen utfördes på distans 2020.13 Flera tolkcentraler 
svarar i utredningens enkät att de ser att ökningen kommer att bestå 
även efter pandemin. Distanstolkningen är dock på många håll fort-
farande omogen och i början av sin utveckling. I enkätsvaren lyfts 
bl.a. problem med att det används många olika program med olika 
funktioner. Ett program kan vara bra för skrivtolkning, medan ett 
annat passar bättre för teckenspråkstolkning. Programmen är heller 
inte kompatibla med olika plattformar och det kan exempelvis vara 
svårt för en tolk som arbetar utanför tolkcentralens system att utföra 
distanstolkningsuppdrag. Några tolkcentraler pekar också på att det 
finns en okunskap kring teknik inom olika verksamheter, exempelvis 
inom hälso- och sjukvården, vilket försvårar möjligheten att använda 
distanstolkning.  

Mot bakgrund av att behovet av tolkning på distans har ökat under 
covid-19-pandemin har Talför (tolkcentralernas arbetsledarförening) 
inventerat vilka olika digitala plattformar och verktyg som tolk-
centralerna använder för tolkning på distans.14 Syftet med inventer-
ingen var att undersöka vilka möjligheter och hinder det kan finnas 
för att implementera ett likartat digitalt arbetssätt i regionernas tolk-

 
12 Några regioner uppger i utredningens enkät daterad den 25 november 2020 att de har digitala 
plattformar och/eller erbjuder läsplattor för att möjliggöra både förbokad och obokad, akut 
distanstolkning inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, till exempel på vårdcentraler och 
akutmottagningar. 
13 Utredningen ställde ett antal frågor om distanstolkning i sin enkät till tolkcentralerna, bl.a. 
hur stor andel av tolkuppdragen som har utförts digitalt under de senaste åren, om invester-
ingar har gjorts eller planeras kring digitala plattformar och andra tekniska lösningar, om sam-
verkan sker med andra regioner kring digitala lösningar samt hur efterfrågan och prognos ser 
ut för distanstolkning.  
14 Talför, rapport till Arbetsutskottet för chefsnätverket inom regionerna för funktionshinder-
området, daterad 2021-02-08. 
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verksamheter för att gemensamt kunna utveckla den digitala tolk-
ningen. Inventeringen visar, i likhet med utredningens enkät, att tolk-
centralerna hanterar ett mycket stort antal olika plattformar i arbetet. 
Tolkningen utförs med hjälp av olika utrustning och på olika tekniska 
plattformar. Tolkcentralerna är styrda till att använda de patientsäkra 
plattformar som finns i respektive region och som används för vård-
utövande. Dessa är i många fall inte anpassade för användning av 
tolk. Inventeringen visar att under covid-19-pandemin har flertalet 
plattformar på marknaden ändå använts för att kunna minska smitt-
spridning och lösa ett tolkbehov.  

En slutsats som Talför gör av inventeringen är att det vore värde-
fullt att samarbeta mot en gemensam plattform som skulle kunna 
ansluta till alla andra plattformar som finns på marknaden. Detta för 
att tolktjänsten ska kunna se så lika ut som möjligt i de olika platt-
formarna och för att underlätta tolkens arbetsmiljö.15 

Behovet av en nationellt samordnad distanstolkningstjänst 

I och med den allmänna digitaliseringen i samhället är det enligt ut-
redningen rimligt att förvänta sig att samtliga regioner inom en snar 
framtid ska kunna erbjuda tolktjänst både i form av tolkning på plats 
och på distans. Rätt använd vid rätt tillfälle och med rätt teknik är 
tolkning på distans ett viktigt alternativ och komplement till tolk-
ning på plats för döva och hörselskadade personer och i vissa fall för 
personer med dövblindhet. Den digitala utvecklingen och tekniska 
innovationer har potential att öka möjligheten till tolk i olika situa-
tioner och även öka kvaliteten i distanstolkningen. Tolkning på di-
stans kan också vara ett effektivt sätt att säkerställa tillgång till tolk 
med kort framförhållning samt för personer som bor i områden där 
det är både svårt och ineffektivt för tolkar att resa för att kunna delta 
vid kortare uppdrag. Distanstolkning kan också öka tillgången till 
tolkar med mer specifik ämneskompetens eller med flerspråkig kom-
petens. Därutöver fyller distanstolkning en viktig roll vid de alltmer 
vanligt förekommande digitala mötena på distans. 

För att distanstolkning ska fungera effektivt, vara säker och hålla en 
hög teknisk och innehållsmässig kvalitet behöver den dock enligt ut-

 
15 Talför, rapport till Arbetsutskottet för chefsnätverket inom regionerna för funktionshinder-
området, daterad 2021-02-08, s. 6. 
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redningen samordnas och utvecklas. Distanstolkning är en relativt tek-
nisk och resurskrävande verksamhet för varje enskild region att bygga 
upp och utveckla. Att nationellt samordna denna verksamhet och tek-
niskt säkerställa att den kan samnyttjas av regioner i hela landet är där-
för en mer stabil och kostnadseffektiv lösning som bör eftersträvas.  

Den obokade teckenspråkstolkning på distans som PTS erbjuder 
inom ramen för Bildtelefoni.net (se ovan under avsnitt 10.2) fyller 
en viktig funktion inte minst genom sin enkla och höga tillgäng-
lighet dygnet runt. Användningen av tjänsten har kontinuerligt och 
stadigt ökat under många år, med en kraftig ökning under covid-19-
pandemin. Utredningen har övervägt om den obokade distanstolk-
ningstjänsten inom Bildtelefoni.net skulle kunna vara utgångspunk-
ten för en samordnad, nationell distanstolkningstjänst som även kan 
erbjuda förbokad distanstolkning. Det finns dock flera aspekter som 
talar mot en sådan utveckling av PTS nuvarande tjänst. Den distans-
tolkningstjänst som PTS erbjuder inom ramen för Bildtelefoni.net 
sker på ett öppet och standardiserat sätt. Den plattform som används 
är inte kompatibel med andra vanligt förekommande digitala tjäns-
ter, som ofta är proprietära (leverantörsspecifika) och inte medger 
att man kan ringa in och delta via bildtelefon. Den plattform som 
används är heller inte möjlig att ansluta till ett bokningsbart system. 
Vidare finns det vissa begränsningar i möjligheten att använda bild-
telefonitjänsten för de användare som vill kommunicera utåt på 
teckenspråk och få svar i skriven text, framför allt i punktskrift.16 
Anledningen är brister i de enskilda användarnas bildtelefoner och 
möjligheten att bläddra fram och tillbaka i mottagen text, vilket gör 
att de går miste om tidigare text när ny text fylls på under ett sam-
tal.17 Denna brist påverkar främst möjligheten för personer med döv-
blindhet att fullt ut använda tjänsten.18 

För att motsvara de faktiska behov som finns av en nationell bok-
ningsbar distanstolkning och de tekniska krav som behöver ställas 
på en sådan tjänst skulle således nuvarande tjänst som PTS erbjuder 
behöva förändras och byggas om på flera sätt. Detta skulle enligt 
uppgift från PTS kräva stora investeringar som inte ryms inom be-
fintligt anslag och dessutom kräva att PTS får ett uttalat ansvar för 
att tillhandahålla en sådan bokningsbar tjänst – ett ansvar som myndig-

 
16 FSDB, uppdaterad behovsanalys, 2021-02-16. 
17 Post- och telestyrelsen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-12-01. 
18 FSDB, uppdaterad behovsanalys, 2021-02-16. 
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heten inte har i dag och som skulle gå utanför den obokade distans-
tolkning som PTS ska kunna erbjuda i ad hoc-situationer (se ovan 
under avsnitt 10.2).  

Ett annat tungt vägande skäl mot en statligt organiserad distans-
tolkningstjänst är enligt utredningen att en sådan tjänst skulle byggas 
parallellt med regionernas ansvar och tolkcentralernas verksamhet. 
En sådan utveckling skulle i sin tur kunna förhindra möjliga synergi-
effekter som en gemensam användning av distanstolkningsresurser 
kan ge i regionerna samt även kunna innebära att mångfalden i er-
farenhet och kompetens som tolkcentralerna och deras tolkar i dag 
har av tolkning i olika situationer förloras.  

Utredningen menar därför att en långsiktig utveckling av tolk-
tjänsten bör innefatta att stimulera en utveckling av en nationell 
distanstolkningsfunktion på regional nivå. Redan i dag har det tagits 
initiativ och utvecklats lösningar mellan regioner som borde kunna 
tjäna som grund även för en nationellt samordnad distanstolknings-
tjänst. Exempelvis har Inera19 utvecklat gemensamma lösningar, ge-
mensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering i regio-
nerna. Inera ansvarar för ett 40-tal regiongemensamma tjänster och 
projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen 
på nätet) och Journal via nätet. Inera har också ansvar för tjänsten 
Digitalt möte, en tjänst som utvecklats för enkla och säkra video-
möten. För att använda tjänsten Digitalt möte krävs endast tillgång 
till internet och en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Tjänsten upp-
fyller också de säkerhetskrav som regioner och kommuner ställer på 
möten där känsliga personuppgifter hanteras. På marknaden finns 
också flera andra tjänster som uppfyller säkerhetskrav för digitala 
vårdmöten och som därmed håller en tillräckligt hög sekretessnivå. 

Vad en gemensam distanstolkningstjänst skulle kunna innebära 

Enligt utredningen skulle liknande tjänster som beskrivs ovan vara 
möjliga att samordna och nyttja även för en regiongemensam 
distanstolkning. Utöver detta behöver också tolkcentralerna kunna 
hantera ett stort urval ordinarie plattformar och digitala tjänster som 
tolkanvändare använder för kommunikation i sin vardag. Flera av 

 
19 Inera är ett aktiebolag ägt av kommuner och regioner som bl.a. arbetar för en gemensam 
digital infrastruktur och arkitektur. 
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regionerna är i dag på väg in i nya journal- och verksamhetssystem. 
Vägvalen för dessa är flera. Samtliga regioner har dock en mångfald 
av aktörer och digitala system vilket innebär att det kommer att 
finnas behov av samexistens av parallella system. De upphandlingar 
som görs av regionerna i dessa syften är också dimensionerade för 
att kunna ansluta andra externa plattformar och system. Utredningens 
bedömning är därför att det sannolikt inte skulle vara tekniskt kom-
plicerat för regionerna att hitta lösningar som gör det möjligt för 
samtliga regioner att på sikt kunna ansluta sig till ett nationellt ge-
mensamt system för bokning, bemanning och teknisk plattform för 
tolkning på distans. Ett sådant system skulle också gemensamt kunna 
erhålla licenser, support och expertis på en rad parallella digitala 
verktyg. Detta skulle kunna vara ett stöd till både tolkcentralerna, 
andra aktörer som behöver tolk och för de enskilda tolkarna i en 
faktisk tolksituation. En gemensam resurs kan också omvärldsbevaka, 
uppdatera och utveckla utifrån nya tekniska landvinningar och bidra 
till att hålla hög säkerhet i de gemensamma systemen samt kunskap 
i säkerhetsförutsättningar i andra digitala verktyg och plattformar.  

Ett initiativ till att undersöka möjligheterna till en ökad samord-
ning av regionernas distanstolkning har redan tagits i samband med 
Talförs inventering av distanstolkningen (se ovan). Utredningen ser 
att staten kan spela en roll i att stimulera och stödja utvecklingen av 
en sådan funktion. Om en gemensam distanstolkningsfunktion in-
rättas bör staten även tillhandahålla resurser för att upprätthålla och 
löpande utveckla verksamheten, exempelvis inom ramen för det stats-
bidrag som utgår till regionerna för tolktjänsten. Som en del i hand-
lingsplanen för en långsiktig utveckling av tolktjänsten föreslår därför 
utredningen att ett utvecklingsarbete för en samordnad distanstolk-
ningstjänst ska stimuleras genom att den nationella funktionen för 
samordning av tolktjänstfrågor som utredningen föreslår ska inrättas 
(se avsnitt 14.2) får i uppdrag att i samråd med Post- och telestyrel-
sen, Sveriges Kommuner och Regioner, intresserade regioner samt 
Inera göra en förstudie om hur utvecklingen av en regiongemensam 
distanstolkningsfunktion kan organiseras, regleras och finansieras. 
Arbetet ska bedrivas i dialog med berörda intresseorganisationer samt 
företrädare för tolkprofessionen. Förstudien bör ta sin utgångspunkt 
i att ur ett tolkanvändarperspektiv skapa en stabil och enkel helhets-
lösning för distanstolkning. För personer med dövblindhet är tolk 
på plats ofta en nödvändighet för en fungerande kommunikation. En 
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samordning av olika digitala tjänster kan dock i vissa fall ytterligare 
stärka stödet till personer med dövblindhet. I förstudien bör därför 
ingå att överväga om och hur en samordning av dessa tjänster kan 
ske. Förstudien ska sammantaget belysa de tekniska, ekonomiska, 
juridiska och praktiska förutsättningarna för att utveckla en gemen-
sam funktion för regional distanstolkning. I detta bör ingå att be-
skriva hur en distanstolkningstjänst kan göras kompatibel med de 
digitala tjänster och system som redan finns och används i regionerna. 
Förstudien ska även beskriva hur en process för att organisera, finan-
siera och implementera tjänsten bör se ut. Den bör också beskriva 
andra möjligheter med en sådan gemensam funktion, exempelvis att 
föra gemensam statistik eller att hålla ett gemensamt register över tolkar 
med olika ämneskompetenser eller andra särskilda kompetenser. 
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11 Tekniska lösningar 
och innovationer som ett 
komplement till tolktjänst 

11.1 Språkteknologiska lösningar och innovationer 
är en del i en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

I utredningens direktiv anges att utredningen ska överväga tekniska lös-
ningar och innovationer som en del i att etablera stabila utvecklings-
möjligheter för en tolktjänst som möter den enskildes behov och 
stärker rätten för döva, hörselskadade och personer med dövblind-
het att delta på jämlika villkor i samhället.  

Utredningen kan konstatera att området teknik och innovation 
är brett. Utredningen har därför valt att avgränsa uppdraget i denna 
del till området språkteknologi som har en direkt och logisk kopp-
ling till möjligheten att genom innovation och teknikutveckling stärka 
tolktjänstutbudet för tolkanvändare. Detta utvecklas närmare nedan 
i avsnitt 11.2.  

Utredningens avgränsning av det teknologiska området 

Det finns flera områden inom tekniska lösningar och tekniska inno-
vationer som kopplar an till målgruppen tolkanvändare. Dessa kan 
grupperas enligt följande.  

Samarbetsteknologi handlar om digitala system för samarbete och 
samskapande, till exempel digitala mötesplattformer som Zoom och 
Teams.  

Hörselteknologi handlar om tekniska lösningar för hörapparater 
och hörimplantat samt kringutrustning.  



Tekniska lösningar och innovationer som ett komplement till tolktjänst SOU 2022:11 

358 

Språkteknologi handlar om hur människans språk är uppbyggt och 
hur en dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk. Målet 
är att förenkla och förbättra kommunikationen mellan människor och 
mellan människor och datorer. En del av detta är talteknologi som 
handlar om teknologi för att interagera med datorer genom talat språk. 

Användningen av samarbetsteknologi har med covid-19-pandemin 
tagit ett stort utvecklingssteg och har starka kopplingar till frågan 
om distanstolkning, vilken närmare redogörs för i avsnitt 10.4.  

Hörselteknologi avser personliga hjälpmedel av olika slag. Om-
rådet är centralt för målgruppens förutsättningar att ta del av tekniska 
lösningar men saknar direkt koppling till utredningens uppdrag om 
en förstärkt tolktjänst, varför detta område inte kommenteras när-
mare av utredningen.  

Med språkteknologi kan tal omvandlas till text och tvärtom. Över-
sättningar kan göras från ett språk till ett annat. Genom språktekno-
logi kan information och tjänster via teknik göras tillgängliga för 
flera och området har stor utvecklingspotential.1 Språkteknologi har 
därmed en direkt koppling till tolktjänsten och hur man med tekniska 
lösningar och tekniska innovationer kan stärka tolktjänstutbudet.  

Teknologi som stödjer automatiserad konvertering från talat 
språk till text är redan i dag i bruk, och fungerar väl för stora språk 
som exempelvis engelska. Ett svenskt exempel är Sveriges Television 
som numera har automatiserad omvandling av tal till text för lokala 
nyhetssändningar. Utvecklingen av språkteknologi som stöder över-
sättning från tal till teckenspråk är dock fortfarande i sin linda. På sikt 
kommer sannolikt dock översättningar kunna göras från talat och 
skrivet språk till teckenspråk om strukturerade satsningar görs inom 
området. Språkteknologi kan på sikt på så sätt skapa helt nya möjlig-
heter till ökad tillgänglighet, delaktighet och inkludering för alla.2  

I sammanhanget ska dock understrykas att tekniska teckenspråks-
tolkslösningar aldrig kan ersätta tolkning av en fysisk tolk, utan ska 
ses som ett komplement som rätt använd i rätt situation utökar ut-
budet av tolktjänst för användaren.  

Mot bakgrund av språkteknologins starka koppling till en för-
stärkt tolktjänst väljer utredningen att i det följande avgränsa frågan 
om tekniska lösningar och tekniska innovationer till detta område.  

 
1 Institutet för språk och folkminnen, underlag till utredningen i e-post 2021-09-23. 
2 Institutet för språk och folkminnen, underlag till utredningen i e-post 2021-09-23. 
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Närmare om språkteknologi  

Olika satsningar har gjorts på forskning och utveckling av språk-
teknologi för det talade och skrivna svenska språket genom åren och 
Sverige har kommit relativt långt på området. Resultaten får dock be-
traktas som fragmentariska och därmed svåra att strukturerat vidare-
utveckla, underhålla och överblicka. Dessutom är tillgängligheten 
och spridningen av nya teknologiska lösningar baserade på artificiell 
intelligens, AI, begränsad. Detsamma gäller tillgång och användning 
av olika resurser och data om text, tal, video etc. Det finns stora data-
mängder som inte används alls för forskning och utveckling. Det 
som hämmar arbetet är oklarheter kring integritet och personskydd 
(GDPR), upphovsrätt och andra juridiska aspekter.3 

För att systematisera det språkteknologiska arbetet kring det talade 
och skrivna svenska språket krävs offentliga eller branschgemensamma 
initiativ för att driva på utvecklingen. Detta är också viktigt för att 
säkerställa att även det svenska språket kan användas som grund för 
olika AI-lösningar och inte långsiktigt ersätts av det engelska språket.4 

Många områden inom språkteknologi har stor betydelse för en 
ökad tillgänglighet, till exempel automatiserad taligenkänning som 
bland annat möjliggör realtidskonvertering av tal till text – en teknik 
som används kommersiellt med framgång.5  

Efterfrågan på den här typen av innovationslösningar är ökande 
även inom den offentliga sektorn. Inte minst mot bakgrund av att en 
allt större andel av befolkningen på grund av hög ålder lever med en 
hörselskada. Den absoluta merparten av utbudet av denna typ av 
teknologi finns i dag baserat på det engelska språket och andra stora 
världsspråk. Exempelvis är applikationer som är populära för real-
tidstranskribering inte tillgängliga på svenska.  

Vid Kungliga tekniska högskolan och Tolk- och översättarinsti-
tutet vid Stockholms universitet bedrivs forskning för att utveckla 
taligenkänningssystem som möjliggör för en skrivtolk att diktera till 
mjukvara det som precis har sagts, att jämföra med dagens ”manuella 
lösning” där tolken lyssnar och sedan för hand skriver ned det som 
sagts. En sådan innovation skulle exempelvis kunna leda till att fler 
kan utbildas till skrivtolkar på kortare tid.6 

 
3 Institutet för språk och folkminnen (2021). 
4 Institutet för språk och folkminnen, underlag till utredningen i e-post 2021-09-23. 
5 Myndigheten för delaktighet (2020 b). 
6 Myndigheten för delaktighet (2020 b). 
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För det svenska teckenspråket har hittills lite gjorts inom det språk-
teknologiska området. Det finns tidig teknik som gör det möjligt att 
omvandla olika nationella teckenspråk till text och tal eller omvandla tal 
till olika nationella teckenspråk, så kallat Speech to Sign Language Inter-
preter System, SSLIS. Verktyg för detta finns dock ännu inte tillgäng-
liga för allmänt bruk.7 En nyckel för en fortsatt svensk utveckling inom 
språkteknologi såväl vad gäller talad och skriven svenska som svenskt 
teckenspråk är att språken är väl dokumenterade och tillgängliga för 
teknikutveckling. Särskilt vad gäller det svenska teckenspråket behöver 
det i snabbare takt kartläggas, dokumenteras och omvandlas till data.  

I dag är ansvaret för detta otydligt men återfinns bland annat inom 
ramen för Institutet för språk- och folkminnens språkpolitiska uppdrag 
samt som en del av den forskning som bedrivs på Stockholms universitet.  

Då produktutveckling kring språkteknologi i dag nästan uteslutande 
sker via kommersiella initiativ finns ett uppenbart behov av att även 
det offentliga behöver vara pådrivande för att även mindre kommer-
siellt lönsamma användningsområden, som kan främja delaktighet 
och tillgänglighet, på ett strukturerat sätt prioriteras och utvecklas. 

11.2 Insatser för att stärka och främja 
språkteknologisk utveckling och innovation  

Utredningens förslag: Institutet för språk och folkminnen ska i 
samarbete med Stockholms universitet öka genomförandetakten i 
att kartlägga, systematisera och dokumentera det svenska tecken-
språket för att tillgängliggöra språket som data. Arbetet ska ske i 
samråd med berörda intresseorganisationer och andra berörda aktörer. 

Verket för innovationssystem ska under en femårsperiod leda 
och samordna befintliga och tillkommande aktörer inom området 
språkteknologi. Arbetet ska främja utveckling och innovation av 
satsningar som särskilt främjar användningen av språkteknologi 
och artificiell intelligens för att öka delaktigheten i samhället för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet samt personer 
med andra kommunikativa utmaningar.  

Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 
ska i samarbete med Institutet för språk och folkminnen löpande 
följa detta arbete. 

 
7 Myndigheten för delaktighet (2020 b). 
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Skälen för utredningens förslag 

Behovet av att tillgängliggöra det svenska teckenspråket som data 

Teckenspråket är ett eget språk med annan språklogik och syntax än 
talade språk. Teckenspråket utvecklas dock parallellt med att det natio-
nella talade språket utvecklas. Detta omfattar exempelvis begrepps-
bildning, referenser och andra moderniseringar som naturligt sker 
i ett språk som används. Att ett språk utvecklas är förutsättningen 
för att det ska leva och bli användbart för nya generationer. Tecken-
språkiga personer finns i allt högre grad representerade i olika 
samhälls- och professionella roller. Detta genererar hela tiden nya 
behov av systematiserade begrepp på olika områden som inte tidi-
gare har funnits. Samhällsområden som är under snabb utveckling, 
till exempelvis digitaliseringsområdet, genererar också snabbt och 
löpande nya begrepp.  

Teckenspråket utvecklas generiskt av dem som använder språket. 
Genom översättningar till teckenspråk som kontinuerligt sker exem-
pelvis inom offentliga myndigheter skapas löpande också begrepp och 
synonymer som utvecklar teckenspråket inom olika specifika sek-
torer. För att systematisera denna utveckling krävs dock ett aktivt 
dokumentations- och standardiseringsarbete. Det kräver också att 
nya begrepp och andra språkliga förändringar löpande publiceras i 
lexikon och i form av språkteknologiska data. Detta är en förutsätt-
ning för kompetensutveckling av tolkar, för att säkerställa tolkningens 
utveckling, men också för andra relevanta kvalitativa översättningar. 
Det är också en demokrati- och rättssäkerhetsfråga för den enskilde 
tolkanvändaren att begrepp och tolklösningar inom grundläggande 
samhällsverksamheter såsom rättsväsendet, socialtjänst och hälso- 
och sjukvård finns standardiserade och dokumenterade för att und-
vika missförstånd och felaktig information. Utöver dessa aspekter är 
en systematisering och dokumentation av teckenspråkiga begrepp 
också en förutsättning för att kunna bygga olika språkteknologiska 
lösningar utifrån artificiell intelligens.  

Utredningen anser att en del i att förstärka tolktjänsten och dess 
långsiktiga utveckling är att stärka förutsättningarna för språktekno-
logisk utveckling inom teckenspråksområdet. I dag har Institutet för 
språk och folkminnen (Isof) ansvar för vård av det svenska tecken-
språket. Stockholms universitet bedriver också forskning inom tecken-
språkets utveckling. Såväl Isof som Stockholms universitet dokumen-
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terar också löpande teckenspråkets utveckling utifrån sina respektive 
uppdrag. Utredningen anser att detta arbete behöver intensifieras 
och utvidgas och anser därför att Isof i samarbete med Stockholms 
universitet ska få i uppdrag att öka genomförandetakten i kartlägg-
ning, systematisering och dokumentation av det svenska tecken-
språket i syfte att tillgängliggöra språket som data. En viktig aktör 
att samarbeta med är även Kungliga tekniska högskolan som arbetar 
med talteknologisk utveckling. Arbetet bör i övrigt ske i samråd med 
berörda intresseorganisationer för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet samt andra berörda aktörer, såsom företrädare för 
tolkprofessionen.  

Behovet av samlade innovationssatsningar  

Dagens snabba teknikutveckling i kombination med den stora ut-
vecklingspotential som språkteknologi innefattar förstärker behovet 
av styrning och samordning av innovations- och utvecklingsinsatser 
som görs med tolkanvändare som målgrupp.  

Flertalet offentliga aktörer är aktiva inom området med såväl 
forsknings- som innovationsinsatser. Flertalet av dessa arbetar inom 
området tal till text och text till tal. Exempel på dessa aktörer är bl.a. 
Nationella språkbanken som är en e-infrastruktur för forskning i 
språkteknologi, språkvetenskap och andra ämnesområden baserad 
på språkliga data. RISE NLU är en expertgrupp med erfarenhet av 
tillämpad forskning inom språkteknologi med fokus på algoritmer 
för språklig AI. AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell 
intelligens och driver bland annat det av Verket för innovations-
system (Vinnova) finansierade projektet Swedish Language Data Lab. 
Intressenter i Swedish Data Lab är bl.a. Språkbanken och Sveriges 
Kommuner och Regioner. Andra relevanta offentliga aktörer är Kung-
liga biblioteket med KB-labb, Myndigheten för tillgängliga medier, 
Sveriges Television, tekniska högskolor och universitet samt finan-
siärer som Post- och telestyrelsen, Vinnova eller Vetenskapsrådet. 
Aktörer inom den privata sektorn är stiftelser som utlyser medel för 
forskning och innovation samt internationella och svenska techbolag.8 
Genom att stärka samarbete och samverkan mellan dessa aktörer 
finns enligt utredningen en stor potential till synergieffekter vilka 

 
8 Myndigheten för delaktighet (2021 a). 
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skulle gynna såväl tolkanvändare som den nationella utvecklingen 
inom det svenska språkteknologiska området.  

Utredningen anser att det behövs ytterligare och mer samordnade 
insatser för att genom innovation och teknikutveckling stärka tolk-
tjänstutbudet. Detta gäller både området automatiserad textning, text 
till tal, tal och text till teckenspråk. Vinnova föreslås därför få ett sär-
skilt uppdrag att under en femårsperiod leda och samordna befintliga 
och tillkommande aktörer i samlade innovationssatsningar på området. 
I kapitel 14 har utredningen närmare utvecklat sina skäl för en natio-
nell funktion för samordning av tolktjänstfrågor. Utredningen anser 
att denna funktion ska få i uppdrag att i samarbete med Isof löpande 
följa det samlade innovationsarbetet på området.  
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12 Åtgärder för att stärka 
tolkprofessionen 

12.1 Behovet av en stark tolkprofession 

Av utredningens direktiv framgår att utredningen ska identifiera och 
analysera problem och hinder som finns för att tolktjänsten ska ut-
vecklas på ett framgångsrikt sätt. Att det finns utbildade tolkar och 
att dessa har goda förutsättningar att verka och utvecklas i sin pro-
fession är grundläggande för en väl fungerande och kvalitativ tolk-
tjänst. Frågan är emellertid bred och tangerar områden som utred-
ningen varken har kapacitet eller mandat att hantera, t.ex. utbudet av 
tolkutbildningar och deras innehåll samt tolkarnas löner och arbets-
villkor. Utredningen noterar också att frågor som rör tolkarna inte 
har lyfts fram i utredningens direktiv.  

I Tolktjänstutredningens betänkande En samlad tolktjänst1 iden-
tifierades frågor om tolkyrkets villkor och förutsättningar som stra-
tegiskt viktiga för målsättningen att skapa förutsättningar för en väl 
fungerande tolktjänst av god kvalitet.2 De frågor som lyftes rörde 
brister i utbildningarna, de begränsade möjligheterna till fortbildning 
och kompetensutveckling och tolkarnas ekonomiska och arbetsmiljö-
mässiga villkor. Därutöver identifierades den ojämna könsfördel-
ningen bland tolkar och det angavs att en mer jämställd yrkeskår 
borde eftersträvas. Några förslag till åtgärder lämnades inte.3  

Tolkyrket och dess villkor behandlades inte i departementspro-
memorian Tolktjänst för vardagstolkning.4 

Utredningens fördjupade behovsanalyser och samråd med intresse-
organisationerna pekar på vissa brister både när det gäller den fak-

 
1 SOU 2011:83. 
2 SOU 2011:83, s. 168 f. 
3 SOU 2011:83, s. 168 f. 
4 Ds 2016:7. 
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tiska tillgången till tolkar och kvaliteten i den tolkning som utförs. 
Samråden med företrädare för tolkarna och med övriga intressenter 
pekar också på ett antal utmaningar som rör tolkyrket.  

Några av de utmaningar som finns kopplade till behovet av en 
stark tolkprofession och som utredningen kommer att belysa när-
mare är: 

– Få sökande och många avhopp från folkhögskolans teckenspråks- 
och dövblindtolkutbildning. 

– Indikationer på att behovet av döva teckenspråkstolkar ökar sam-
tidigt som kunskapsläget är bristfälligt.  

– Bristfällig tillgång till fortbildning och kompetensutveckling för 
utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar samt skrivtolkar.  

– Osäker arbetsmarknad till följd av oförutsägbara upphandlingar 
(se avsnitt 7.8). 

I detta kapitel lyfts också frågor kopplade till att utredaren enligt 
direktiven vid genomförandet av uppdraget ska informera sig om och 
i den utsträckning det behövs ta hänsyn till relevanta delar av betän-
kandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar 
i talade språk (SOU 2018:83) samt remissinstansernas synpunkter.  

12.2 Förnyad analys av behoven av tolkar 
och utbildningar 

Utredningens förslag: Det framtida behovet av teckenspråks- 
och dövblindtolkar samt skrivtolkar ska följas upp av lämplig 
myndighet inom en femårsperiod. Uppföljningen innefattar även 
behoven av döva teckenspråkstolkar och tolklärare. Uppföljningen 
ska innefatta en analys av hur befintliga utbildningar tillgodoser 
dessa behov och vilka eventuella förändringar som krävs för att 
säkerställa en stark och kompetent tolkprofession. Uppföljningen 
ska även innefatta frågan om tolkutbildningarnas finansiering.   
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Utredningens bedömning: Den kvalitetsgranskning som görs av 
Myndigheten för yrkeshögskolan av utbildningarna till tecken-
språks- och dövblindtolk samt skrivtolk vid folkhögskola visar 
att det pågår ett utvecklingsarbete kring frågan om rekrytering 
till och genomströmning av studerande och att utbildningarna 
håller hög kvalitet. Det är ännu för tidigt för att utvärdera resul-
taten av kvalitetsgranskningen. Vidare genomfördes för några år 
sedan en organisatorisk förändring som innebar en minskning av 
antalet folkhögskolor som erbjuder utbildning till teckenspråks- 
och dövblindtolk. Effekterna av den organisatoriska förändringen 
bör inväntas. Ytterligare ett skäl till att avvakta en uppföljning är att 
det ännu inte har beslutats om kandidatprogrammet vid Stockholms 
universitet i teckenspråk och tolkning ska bli en yrkesexamen. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

En uppföljning av behovet av tolkar och utbildningar bör göras på sikt 

Det finns oroväckande signaler om att den framtida kompetens-
försörjningen av teckenspråks- och dövblindtolkar är hotad (se när-
mare nedan). Innan det går att bedöma om det finns skäl att vidta 
åtgärder med anledning av detta anser utredningen att det framtida 
behovet av teckenspråks- och dövblindtolkar samt skrivtolkar ska 
följas upp av lämplig myndighet. En sådan uppföljning ska även 
innefatta behoven av döva teckenspråkstolkar och tolklärare. Den ska 
också innefatta en analys av hur befintliga utbildningar tillgodoser 
behoven av teckenspråks- och dövblindtolkar och vilka eventuella 
förändringar som krävs för att säkerställa en stark och kompetent 
tolkprofession. Uppföljningen ska även innefatta frågan om hur ut-
bildningarna bör finansieras.  

Det finns dock skäl att avvakta med en sådan uppföljning. Sedan 
2017 erbjuder färre folkhögskolor teckenspråkstolk- och dövblind-
tolkutbildning. Det är ett resultat av Statskontorets rapport från 2015 
där bedömningen var att färre folkhögskolor kunde göra det lättare 
att kraftsamla resurserna och insatserna.5 Dessutom menade Stats-
kontoret att det fanns anledning att tro att söktrycket skulle öka om 
utbildningsplatserna minskade och koncentrerades till färre folkhög-

 
5 Statskontoret (2015), s. 83. 
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skolor. Man menade också att folkhögskolorna då skulle få ett större 
elevunderlag för att kunna anta de mest motiverade och mest kvali-
ficerade deltagarna. De preliminära effekterna av de förändringar som 
gjorts visar dock att söktrycket till utbildningarna är fortsatt lågt och 
att avhoppen från utbildningarna är fortsatt många. I princip samma 
utveckling kan också ses vid Stockholms universitets kandidatprogram 
i teckenspråk och tolkning (se närmare nedan). 

Utredningen anser att effekten av den förändring som påbörjades 
2017 bör inväntas ytterligare innan en uppföljning görs. Även effek-
terna av den kvalitetsgranskning som görs av Myndigheten för yrkes-
högskolan (MYH) tillsammans med folkhögskolorna bör enligt ut-
redningen inväntas, då utredningen kan konstatera att granskningen 
har utvecklats och bedöms som ändamålsenlig i sin nuvarande ut-
formning (se närmare nedan). Dessutom bör en uppföljning inklu-
dera kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning som finns vid 
Stockholms universitet. Universitetets ansökan om att kandidatpro-
grammet i stället ska bli en yrkesexamen bereds för närvarande vid 
Regeringskansliet och utfallet av den bör också inväntas innan en 
uppföljning och analys av behoven av tolkar och utbildningar av 
tolkar görs. 

Det finns indikationer på att tillgången till utbildade teckenspråks-, 
dövblind- och skrivtolkar minskar  

Tillgången till utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar samt skriv-
tolkar är en utmaning för framtiden. Den slutsatsen kan dras utifrån 
de rapporter och övriga underlag som utredningen har tagit del av 
och genom de samråd som utredningen har haft med berörda aktörer. 
Antalet tolkanvändare och utförda tolktimmar i regionernas tolktjänst 
har successivt ökat under åren 2015–2019.6 Samtidigt har folkhög-
skoleutbildningen haft problem med både rekryteringen av deltagare 
och med att få studenterna att fullfölja utbildningen.  

I en rapport från Fellingsbro folkhögskola från 2020 anges att 
prognosen för de närmaste tre åren av antalet utexaminerade tecken-
språks- och dövblindtolkar ger anledning till oro för en framtida 
möjlig tolkbrist.7 I rapporten redovisas en kartläggning av hur arbets-
givare till tolkar ser på rekrytering, behov av och efterfrågan på tolkar 

 
6 Nysam (2020), s. 4. 
7 Fellingsbro folkhögskola (2020), s. 22. 
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i dag och i framtiden. Kartläggningen bygger på intervjuer med före-
trädare för tretton regioners tolkcentraler och sju privata tolkbolag. 
Av kartläggningen framgår att flera arbetsgivare som har haft ut-
annonserade tjänster upplever att söktrycket har gått ner något och 
att ett par arbetsplatser har fått annonsera efter tolkar flera gånger. 
Vidare framgår att arbetsgivare har ett fortsatt behov av att anställa 
tolkar (avseende år 2019) och att de ser att behovet av utbildade tolkar 
kommer att vara konstant eller öka inom överskådlig tid. 

En samrådsgrupp för utbildningstolkning inom universiteten an-
ger i en skrivelse till utredningen att det på senare år har dykt upp 
signaler om svårigheter och anbudsbrist för flera lärosäten vid upp-
handling av utbildningstolkning.8 Det har handlat om en total brist 
på anbud, få eller enstaka anbud, anbud som inte motsvarar kvalitets-
kraven eller leverantörer som inte kan erbjuda alla efterfrågade former 
av tolkning, exempelvis skrivtolkning eller tolkning mellan engelska 
och svenskt teckenspråk. 

Av MYH:s statistiska årsrapport 2021 framgår bl.a. följande. Mellan 
åren 2015 och 2019 minskade antalet beviljade platser på tecken-
språkstolk- och dövblindtolkutbildning årligen, från 132 platser med 
start 2015 till 51 platser med start 2019. Den minskande trenden 
bröts 2020 då antalet beviljade platser för utbildningen till tecken-
språks- och dövblindtolk ökade till 56. År 2020 ökade antalet ansök-
ningar per plats för första gången på flera år till 1,9 ansökningar per 
plats. Sammanlagt var det 46 deltagare som påbörjade utbildningen 
2020. Liksom tidigare år var könsfördelningen bland de deltagare 
som påbörjade utbildningen ojämn då nio av tio var kvinnor. Under 
2020 var 18 procent av platserna outnyttjade vid utbildningarnas 
start. Sedan 2015 har andelen outnyttjade platser vid start vid flera 
tillfällen varit 50 procent eller däröver. Allra högst var andelen 2018 
då 63 procent av platserna var outnyttjade vid utbildningarnas start. 
Det var 16 deltagare som slutförde utbildningen med godkänt resul-
tat 2020, vilket motsvarar en fjärdedel av det antal som påbörjade 
utbildningen vid utbildningarnas start. De utbildningar som avsluta-
des 2020 påbörjades 2016. Under 2016 minskade antalet deltagare 
som påbörjade utbildningen jämfört med året innan. Andelen som 
slutförde utbildningen med godkänt resultat var också något lägre än 
de flesta tidigare år. Både ett minskat antal deltagare på utbildningen 

 
8 Göteborgs universitet, Örebro universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet, 
skrivelse till utredningen daterad 2021-05-07. 
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och en lägre andel som slutförde utbildningen med godkänt resultat 
bidrog därmed till att antalet som slutförde utbildningen var lägre 
2020 än tidigare år. Under perioden 2013–2020 har det sammanlagda 
antalet studerande som slutfört utbildningen med godkänt resultat 
motsvarat mindre än en tredjedel av de som påbörjade utbildningen.  

När det gäller skrivtolkar har antalet utbildningsplatser utökats 
något sedan den utbildning som bedrivs gjordes om till distansutbild-
ning 2018. Allt fler som utbildar sig till skrivtolk väljer dock att 
arbeta med s.k. undertextning i stället för skrivtolkning.9 Den skriv-
tolkutbildning som startade 2020 hade enligt MYH:s statistiska års-
rapport 2021 cirka 2,9 ansökningar per plats, vilket var oförändrat 
jämfört med föregående år. Under 2020 påbörjade 17 deltagare skriv-
tolkutbildningen. Totalt slutförde drygt 30 deltagare utbildningen 
med godkänt resultat under perioden 2018–2020, vilket motsvarade 
tre fjärdedelar av det antal som påbörjade utbildningen.  

När det gäller de åtgärder som har vidtagits för att öka genom-
strömningen i teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt 
skrivtolkutbildningen vid folkhögskolorna framgår följande av MYH:s 
årsredovisning för 2020.10 MYH har under 2020 genomfört annons-
kampanjer på SJ-tågen och i riksmedia för att informera om tolk-
utbildning och om de karriärmöjligheter som utbildningarna ger. 
MYH har också genomfört informationsinsatser genom annonser 
riktade till vägledare samt informerat om tolkutbildningarna på mäs-
sor för fackliga representanter och för gymnasieelever och studen-
ter. Antalet besökare på myndighetens webbplats för tolkutbild-
ningar, blitolk.nu, har minskat med ungefär 10 procent, från ungefär 
91 000 unika besökare 2019 till knappt 83 000 unika besökare 2020. 

Även om MYH bedömer att utbildningarnas genomförande gene-
rellt håller hög kvalitet innebär den låga genomströmningen inom 
teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningarna enligt MYH att 
det finns ett fortsatt behov för myndigheten och för utbildnings-
anordnarna att hitta vägar för att öka genomströmningen.11 

Rapporten från Fellingsbro folkhögskola lyfter flera aspekter som 
kan påverka attraktiviteten för tolkyrket negativt.12 En är att både 
utbildningen och arbetssituationen är krävande samtidigt som ingångs-
lönerna är låga och möjligheterna till löneutveckling och karriär-

 
9 Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-03-29. 
10 Myndigheten för yrkeshögskolan (2021), s. 46 och 49 f. 
11 Myndigheten för yrkeshögskolan (2021), s. 49. 
12 Fellingsbro folkhögskola (2020), s. 8. 
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utveckling är små. En annan är att ”klimatet” är hårdare i dag och att 
dagens mer utbildade tolkanvändare ställer högre krav på tolkars sak-
kunskap inom olika ämnesområden och prestationer i övrigt. Ytter-
ligare en aspekt kan vara att man önskar studera nära sin hemort. 
I dag är tolkutbildningarna koncentrerade till mellersta Sverige. Vidare 
nämns att konkurrensen är hårdare i dag mellan olika utbildningar 
då utbildningsutbudet är större och många vill gå en kortare utbild-
ning som ger en högre lön. Även MYH har i en rapport från 2016 
lyft vissa aspekter som bedöms påverka yrkets attraktivitet.13 MYH 
konstaterar att teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning och 
yrkeskåren har svårt att marknadsföra sig jämfört med andra yrkes-
roller. En vikande trend av antal sökande under de senaste åren har 
medfört svårigheter att få sökande som har tillräckligt goda förut-
sättningar att genomgå utbildningen med goda resultat. 

Antalet yrkesverksamma tolkar 

Det finns ingen officiell siffra över hur många verksamma tecken-
språks-, dövblind- och skrivtolkar som finns i Sverige. Den senaste 
uppskattningen gjordes av Statskontoret 2015. Statskontoret kom 
fram till att det då fanns 426 teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar 
anställda vid tolkcentraler, tolkbolag och vid Stockholms universitet. 
Därutöver kom Statskontoret fram till att bolagen och tolkcentra-
lerna anlitade cirka 75 frilansande tolkar som hade fått utbildnings-
bevis sedan 2012 och framåt, vilket summerade till 501 tolkar.14  

Utredningen bedömer att antalet teckenspråks- och dövblind-
tolkar samt skrivtolkar inte har förändrats i någon större omfattning 
sedan 2015. De 19 tolkcentraler som har besvarat utredningens 
enkät har uppgett att de har sammanlagt 230 årsarbetande anställda 
tolkar. Region Stockholm har uppgett att de inte har några anställda 
tolkar utan endast upphandlade tolkar, varav 220 är teckenspråks-
tolkar och 60 är skriv- och TSS-tolkar. Region Sörmland har uppgett 
att de har 78 upphandlade tolkar. Utredningen noterar dock att de 
tolkar som verkar på den privata marknaden i Mälardalen kan anlitas 
av flera regioner samtidigt. Några regioner har uppgett att de anlitar 
tolkbolag och timanställda tolkar i mindre omfattning. Antalet tol-

 
13 Myndigheten för yrkeshögskolan (2016), s. 13. 
14 Statskontoret (2015). 



Åtgärder för att stärka tolkprofessionen SOU 2022:11 

372 

kar som anlitas på det sättet uppgår till cirka 30 tolkar. Vidare har 
Stockholms universitet 21 anställda teckenspråks- respektive skriv-
tolkar.15 Sammanlagt skulle detta innebära att det finns drygt 600 tecken-
språks-, dövblind- och skrivtolkar i Sverige. Med beaktande av att 
flera av dessa endast arbetar deltid bedöms det motsvara omkring 
500 heltidsarbetande teckenspråks- och dövblindtolkar samt skriv-
tolkar. Givet utredningens uppskattning att det finns cirka 8 200 tolk-
användare i Sverige innebär det att det på varje heltidsarbetande tolk 
går cirka 16 tolkanvändare.  

Tidigare rapport har kommit fram till att tolkutbildningen 
är överdimensionerad 

Regeringen gav i februari 2015 Statskontoret i uppdrag att se över 
teckenspråkstolkutbildningen vid folkhögskolorna. Statskontoret 
skulle bland annat föreslå hur den framtida dimensioneringen och 
finansieringen av utbildningen skulle utformas med hänsyn till sam-
hällets och brukarnas behov samt till den tekniska utvecklingen. Stats-
kontoret fick också i uppdrag att jämföra de olika teckenspråkstolk-
utbildningarna och överväga om det fanns behov av ökad statlig styrning. 

I korthet kom Statskontoret fram till följande slutsatser.16 Ut-
bildningen till teckenspråkstolk är överdimensionerad. Det utbildas 
för många tolkar i förhållande till arbetsmarknadens behov. Behoven 
av tolk kommer att minska på grund av att nästan alla nyfödda döva 
får cochleaimplantat som möjliggör hörsel. Nyutbildade tolkar får 
arbete, men inte i den omfattning de skulle vilja. Många tolkar 
arbetar deltid och en minoritet har fast anställning. Yrkesverksamma 
tolkar har i genomsnitt cirka 65 procent av en heltidstjänstgöring. 
Utbildningen är också överdimensionerad i förhållande till intresset 
för den. Det är för få personer som söker till tolkutbildning i för-
hållande till antalet platser. Söktrycket till tolkutbildningarna är lägre 
än för andra folkhögskoleutbildningar och söktrycket har under de 
senaste åren dessutom minskat. Fler än hälften av de som söker till ut-
bildningen blir antagna. Mot denna bakgrund lämnade Statskontoret 
följande förslag: 

 
15 Uppgift hämtad från Stockholms universitets webbplats 2021-12-08. 
16 Statskontoret (2015). 
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– Antalet platser på utbildningen till teckenspråks- och dövblindtolk 
ska minska. 

– Färre folkhögskolor ska bedriva teckenspråkstolkutbildning. 

– Antalet platser på utbildningen till skrivtolk ska öka. 

– MYH får ensamt ansvar för att finansiera tolkutbildningarna. 

– Stockholms universitet får i uppdrag att erbjuda fortbildning för 
både lärare på teckenspråkstolkutbildningen och för yrkesverk-
samma tolkar.  

Utbildningsplatserna har koncentrerats till färre folkhögskolor 

Efter Statskontorets rapport fick MYH i uppdrag att redovisa en 
plan för hur antalet utbildningsplatser inom teckenspråkstolkutbild-
ningen skulle minskas och anpassas till det minskade statsbidraget 
för teckenspråkstolkutbildning. Myndigheten skulle även föreslå hur 
många utbildningsplatser som den framtida skrivtolkutbildningen 
borde omfatta.  

MYH föreslog att antalet utbildningar vid folkhögskolorna skulle 
minska från sju till tre från och med hösten 2017 eftersom det fram-
tida anslaget bedömdes räcka till 75 utbildningsplatser, dvs. 25 för 
varje utbildningsanordnare.17 MYH bedömde att en minskning av an-
tal utbildningsplatser och skolor kunde skapa ett mervärde och ut-
veckla kvaliteten i utbildningarna. MYH genomförde arbetet i dialog 
med centrala aktörer på tolkområdet. För att få ett så stort rekryter-
ingsunderlag som möjligt uppgav samtliga som MYH hade inter-
vjuat att det är viktigt att utbildningarna finns där det finns ett stort 
befolkningsunderlag. Brukarorganisationerna uppgav att geografisk 
spridning varit viktigt men bedömdes ha mindre betydelse i dag. 

Folkbildningsanslaget skulle enligt MYH:s förslag föras över från 
Folkbildningsrådet till MYH och alla statsbidrag skulle därmed utgå 
från en och samma myndighet. MYH föreslog även att utbildningen 
till skrivtolk från och med höstterminen 2018 skulle lyftas in i yrkes-
högskolan efter anpassning till yrkeshögskolans regelverk. Enligt 
MYH bedömdes efterfrågan på skrivtolkar öka.  

 
17 Myndigheten för yrkeshögskolan (2016) och Statskontoret (2015). 
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Utredningen kan konstatera att MYH:s förslag om att minska 
antalet utbildningsplatser och koncentrera utbildningen till tre folk-
högskolor har förverkligats. Förslagen om att finansieringen till folk-
högskolorna skulle utgå enbart från MYH samt att skrivtolkutbild-
ningen skulle bli en yrkesutbildning har dock inte realiserats. 

Utbudet av utbildningar har förändrats och antalet utbildningsplatser 
har minskat 

Utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk finns som en fyraårig 
särskild kurs vid folkhögskola. Sedan höstterminen 2017 bedrivs ut-
bildning vid Fellingsbro folkhögskola, Västanviks folkhögskola och 
Södertörns folkhögskola. Samtliga dessa tre folkhögskolor har 20 be-
viljade platser vardera med start 2021, dvs. sammanlagt 60 beviljade 
platser.18 År 2015 fanns det 132 beviljade platser på de då sju folkhög-
skolorna. Utbildningsomgången vid Södertörns folkhögskola med start 
höstterminen 2021 har dock ställts in på grund av för få ansökningar.19 

Vid Södertörns folkhögskola finns även en ettårig distansutbild-
ning i skrivtolkning med 15 beviljade platser med start 2021 samt en 
ettårig distansutbildning på halvtid i TSS-tolkning. Utbildningen i 
skrivtolkning tillkom 2009 på Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) 
initiativ som ett led i att fullfölja uppdraget att tillgodose tillgången på 
utbildade skrivtolkar.20 År 2015 hade skrivtolkutbildningen 14 bevil-
jade platser.21 

Västanviks folkhögskola anordnar en ettårig teckenspråklärar-
utbildning med åtta beviljade platser med start 2021. Samma folkhög-
skola anordnar även under åren 2020–2022 en tolkutbildning för döva 
personer.22 Utbildningen är en tvåårig distansutbildning på halvfart 
med tio beviljade platser med start 2020.23 

TÖI vid Stockholms universitet erbjuder sedan 2013 ett kandidat-
program om 180 högskolepoäng i teckenspråk och tolkning. Program-
met hade sammanlagt 70 registrerade deltagare 2020.24 Ett genom-
gånget kandidatprogram leder enligt universitetet mot yrkesverksamhet 

 
18 Uppgift hämtad från Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats 2021-12-08. 
19 Myndigheten för yrkeshögskolan, beslut, dnr MYH 2021/3603, 2021-06-29. 
20 Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet (2010). 
21 Myndigheten för yrkeshögskolan (2016), s. 11. 
22 Uppgift hämtad från Västanviks folkhögskolas webbplats 2021-12-08. 
23 Uppgift hämtad från Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats 2021-12-08. 
24 Stockholms universitet (2021), s. 110. 
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som tolk. Universitet har i en skrivelse till regeringen ansökt om att 
utbildningen ska bli en yrkesexamen i teckenspråks- och dövblindtolk-
ning.25 Denna ansökan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.26 

Kvaliteten i folkhögskolornas tolkutbildning granskas och god kvalitet 
är en förutsättning för statsbidrag 

MYH ska främja utvecklingen av och kvaliteten i de utbildningar 
som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om stats-
bidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.27 Stats-
bidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna bedöms 
hålla hög kvalitet (2 §). MYH har även tillsyn över dessa utbildningar 
och granskar kvaliteten i utbildningarna och utbildningsanordnarens 
eget kvalitetsarbete.28 Med utgångspunkt i övergripande kvalitets-
kriterier har MYH utformat specifika kvalitetskriterier och indikatorer 
för kvalitetsgranskning av tolkutbildningar inom folkbildningen. 
Kvalitetskriterierna är, tillsammans med indikatorer, en grund för be-
dömning om de enskilda utbildningarna men också om utbildnings-
systemet som helhet håller hög kvalitet.29 MYH har under 2019 även 
tagit fram ett självvärderingsverktyg avsett att stödja utbildnings-
anordnarnas systematiska kvalitetsarbete.30  

MYH genomförde 2018 fördjupade kvalitetsgranskningar av 
Västanviks folkhögskola och Fellingsbro folkhögskola avseende ut-
bildning till teckenspråks- och dövblindtolk. Kvalitetsgranskningarna 
följdes sedan upp under 2021. Motsvarande fördjupad kvalitetsgransk-
ning har gjorts 2018 av utbildningen till skrivtolk vid Södertörns 
folkhögskola med uppföljning 2021. Den fördjupade kvalitetsgransk-
ning för Södertörns folkhögskolas utbildning till teckenspråks- och 
dövblindtolk som skulle ha skett under 2021 ställdes in på grund av 
att utbildningen med start i augusti 2021 har ställts in.  

Utredningen kan konstatera att en utvecklingsfråga som lyfts vid 
de fördjupade kvalitetsgranskningarna för Västanviks folkhögskola 
och Fellingsbro folkhögskola är behovet av att hitta flera effektiva 
sätt att rekrytera deltagare. En förklaringsmodell till det låga sök-

 
25 Stockholms universitet, dnr SU FV-3.2.5-3655-17, 2018-01-25. 
26 Regeringskansliet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2022-02-09. 
27 Förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. 
28 Förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. 
29 Uppgift hämtad från Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats 2021-12-08. 
30 Myndigheten för yrkeshögskolan (2021), s. 27. 
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trycket som lyfts av båda folkhögskolorna och som kommer från 
både deltagare, lärare och rektorer är låg lönebild och dåliga förut-
sättning i yrkesrollen i förhållande till utbildningens längd.  

Enligt utredningens bedömning är den kvalitetsgranskning som 
görs av MYH ändamålsenlig och kan förväntas ge effekt för t.ex. re-
kryteringen av deltagare framåt. Flera faktorer bedöms dock påverka 
söktrycket till utbildningen och de mest utmärkande handlar om 
tolkarnas villkor och lön efter avslutad utbildning i förhållande till 
den långa utbildningen.  

Tolk- och översättarinstitutets kandidatprogram ser en ökning 
av antalet studenter men har fortsatt problem att fylla platserna  

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning vid Tolk- och 
översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms universitet har anslagna 
medel för maximalt 77 helårsstudenter.31 Programmet har dock aldrig 
nått maxkapacitet i det avseendet utan har haft stora svårigheter att 
fylla platserna, trots att det är öppet för sen anmälan fram till termins-
start och trots samarbetet med Institutionen för lingvistik som kan 
fånga upp teckenspråksstudenter till programmet.32 Programmet hade 
46 studenter under 2019 (motsvarande 33 helårsstudenter), 61 stu-
denter under 2020 (motsvarande 38,5 helårsstudenter) och 62 studen-
ter under 2021 (motsvarande 44 helårsstudenter).33 I TÖI:s verksam-
hetsberättelse för 2020 konstateras att antalet studenter på kandidat-
programmet i teckenspråk och tolkning har ökat, mycket tack vare 
ett närmare samarbete med Institutionen för lingvistik.34  

Det är dock tydligt att många av studenterna avbryter program-
met i förtid. Av de 18 studenter som påbörjade programmet hös-
ten 2019 var det bara 5 studenter kvar hösten 2021, dvs. termin fem 
av sex.35 Av de 33 studenter som påbörjade programmet hösten 2020 
var det bara 21 studenter kvar hösten 2021, dvs. termin tre av sex.36 
Som en del i TÖI:s arbete med att stärka utbildningen har dövblind-
kompetens lagts till inom programmet från och med 2020, och ut-

 
31 Tolk- och översättarinstitutet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-12-07. 
32 Tolk- och översättarinstitutet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-12-06. 
33 Tolk- och översättarinstitutet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-12-08. 
34 Tolk- och översättarinstitutet (2021), s. 10. 
35 Tolk- och översättarinstitutet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-12-08. 
36 Tolk- och översättarinstitutet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-12-08. 
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bildningens praktikperiod har förlängts. Flera av programmets del-
kurser ges också som fristående kurser.37  

I januari 2018 ansökte Stockholms universitet hos regeringen om 
att utbildningen ska bli en yrkesexamen som teckenspråks- och döv-
blindtolk.38 Ansökan bereds för närvarande i Regeringskansliet.39 

Utredningen kan således konstatera att kandidatprogrammet i 
teckenspråk och tolkning vid TÖI har svårigheter att fylla sina plat-
ser och att många avbryter utbildningen samtidigt som det samman-
lagda antalet studenter har ökat något sedan 2019. Utredningen kan 
också konstatera att TÖI har vidtagit vissa åtgärder för att komma 
till rätta med problemen.  

Hur utbildningarna finansieras 

Tolkutbildningarna vid folkhögskolorna finansieras i dag genom 
statsbidrag från Folkbildningsrådet (folkbildningsanslag40) och ett 
kompletterande statsbidrag från MYH (tilläggsbidrag41).  

Folkbildningsrådet följer årligen upp verksamhet som folkhög-
skolor och studieförbund genomför med stöd av folkbildningsanslaget. 
En förutsättning för att få tilläggsbidrag från MYH är att folkhög-
skolan har beviljats folkbildningsanslag från Folkbildningsrådet samt 
att utbildningen bedöms hålla hög kvalitet. 

Kandidatutbildningen i teckenspråk och tolkning vid TÖI på 
Stockholms universitet tillförs särskilda medel för tolk- och över-
sättarutbildning via de årliga regleringsbreven.42 

Uppföljningen ska även inkludera frågan om behovet  
av döva teckenspråkstolkar 

Döva teckenspråkstolkar har alltid funnits men tidigare har de i prin-
cip alltid varit ideellt arbetande. Med stöd från Allmänna arvsfonden 
bedrev Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) ett projekt med utbild-

 
37 Tolk- och översättarinstitutet (2021), s. 14. 
38 Stockholms universitet, anhållan, dnr SU FV-3.2.5-3655-17, 2018-01-25. 
39 Regeringskansliet, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2022-02-09. 
40 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. 
41 Förordning om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. 
42 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Stockholms universitet, anlag 2:65 Särskilda medel 
till universitet och högskolor (Ramanslag), anslagspost 9 Tolk- och översättarutbildning (ram). 
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ning av döva tolkar och översättare mellan åren 2015 och 2017.43 
Västanviks folkhögskola bedriver sedan 2020 en tvåårig utbildning 
för döva teckenspråkstolkar med statsbidrag från MYH. Det är emel-
lertid oklart hur arbetsmarknaden ser ut för döva teckenspråkstolkar 
och därmed även hur behoven av utbildning av dessa ser ut. Som nämns 
nedan har TÖI vid Stockholms universitet gjort en mindre kartlägg-
ning av den svenska arbetsmarknaden för döva teckenspråkstolkar. 

Döva teckenspråkstolkar, eller tolkstödjare som de ibland kallas, 
kan fungera som en länk mellan döva personer som av någon anled-
ning inte fullt ut behärskar svenskt teckenspråk och hörande tecken-
språkstolkar. Att personer inte fullt ut behärskar svenskt tecken-
språk kan bero på att de har ett utländskt teckenspråk eller saknar 
ett teckenspråk eller har en funktionsnedsättning som påverkar för-
mågan att kommunicera. De döva teckenspråkstolkarna har goda 
förutsättningar att förstå även andra tecken än de som finns i det 
svenska teckenspråket och kan sedan överföra informationen till den 
hörande teckenspråkstolken. Döva teckenspråkstolkar gör även en 
form av kulturtolkning som är viktig för den ömsesidiga förståelsen 
i samtalet mellan hörande och icke-hörande personer. Döva tecken-
språkstolkar arbetar således främst i team med hörande tolkar. 

Döva teckenspråkstolkar är även efterfrågade av teckenspråkiga 
tolkanvändare med dövblindhet vid vissa tolkuppdrag, men regio-
nernas tolkcentraler har enligt Förbundet Sveriges Dövblinda ingen 
upparbetad rutin när det gäller att anlita döva tolkar och samordna 
uppdrag för att göra det möjligt för dessa tolkar att arbeta.44 

I Storbritannien har döva teckenspråkstolkar möjlighet att med 
sin specifika kompetens ingå i det register som förs av den nationella 
tillsynsmyndigheten för brittiska teckenspråkstolkar, skrivtolkar och 
tolkar för dövblinda personer m.m. I Storbritannien anses det finnas 
behov av döva teckenspråkstolkar i samarbetet med döva personer 
med specifika eller komplexa språkbehov, såsom inlärningssvårig-
heter, psykisk ohälsa, idiosynkratisk eller icke-standardiserad tecken-
språksanvändning eller begränsad språkutveckling. 

Det finns som utredningen har uppfattat det indikationer på att 
behoven av döva teckenspråkstolkar har ökat under senare år. SDR 
har framfört att många nyanlända döva personer kommer till Sverige 

 
43 Sveriges Dövas Riksförbund (2017). 
44 Föreningen Sveriges Dövblinda, uppdaterad behovsanalys, inkommen till utredningen via e-post 
2021-02-16. 
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utan kunskap i något lands teckenspråk och även utan läs- och skriv-
kunnighet.45 Det gör att de ofta har helt andra referensramar än per-
soner som har vuxit upp i Sverige. Eftersom många individer i denna 
grupp inte har fått utveckla sina språkfärdigheter förrän de kommer 
till Sverige, är de också vana vid att främst göra sig förstådda genom 
att improvisera med sitt kroppsspråk. Denna situation kan vara väldigt 
svår att hantera för en hörande tolk som har tränats i att tolka mellan 
svenskt teckenspråk och det svenska språket – två språk med en etable-
rad och bestämd struktur, grammatik och ordförråd. Att tolka för ny-
anlända döva lägger en ytterligare dimension på den språkbarriär som 
redan finns vid tolkningen mellan svenskt teckenspråk som visuellt 
språk och svenska som talat språk. Enligt SDR kommer döva tecken-
språkstolkar att ha en viktig roll i framtidens tolktjänst, särskilt vid 
tolkning till nyanlända döva men även vid internationella konferen-
ser och liknande där deltagarna använder olika länders teckenspråk.  

I utredningens fördjupade behovsanalyser (se avsnitt 5.3.1) fram-
kommer vidare att döva och hörselskadade tolkanvändare uppger att 
det är viktigt att döva teckenspråkstolkar finns med i diskussionen 
om tolktjänst, men att man upplever att frågan ofta möts av mot-
stånd av beslutsfattare på tolkcentralerna där attityden är att det inte 
behövs döva tolkar eftersom det finns hörande tolkar. De intervjuade 
menar också att trots efterfrågan är det inte säkert att de döva tolkar 
som utbildas får jobb. Det framhålls bl.a. att en döv tolk kan bidra 
till att utveckla kvaliteten på teckenspråket för de hörande tolkarna, 
till exempel genom småprat på fikaraster och i andra sammanhang. 

Mot den bakgrund som beskrivs ovan anser utredningen att det 
är angeläget att få en bild av hur behoven av döva teckenspråkstolkar 
ser ut inom olika samhällsområden för att kunna bedöma behoven av 
att ytterligare åtgärder vidtas, som t.ex. en permanent utbildning av 
döva teckenspråkstolkar. En förutsättning för en sådan behovsanalys 
är att kartlägga arbetsmarknaden för sådana tolkar. Enligt uppgift från 
TÖI vid Stockholms universitet har institutet genomfört en mindre 
kartläggning av den svenska arbetsmarknaden för döva teckenspråks-
tolkar.46 Det är utredningens uppfattning att resultaten från kartlägg-
ningen bör tjäna som underlag vid den framtida uppföljning som ska 
göras vad gäller behoven av utbildning av döva teckenspråkstolkar. 

 
45 Sveriges Dövas Riksförbund, enkätsvar till MYH 2020/6704, lämnat till utredningen via e-post 
2021-04-21. 
46 Tolk- och översättarinstitutet, uppgift lämnad till utredningen i e-post 2021-12-07. 
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Kort om hur teckenspråkstolkutbildningar m.fl. vuxit fram i Sverige 

För att ge en förståelse för utmaningarna för teckenspråks-, dövblind- 
och skrivtolkutbildningarna ges här en beskrivning av hur de har ut-
vecklats och förändrats under den relativt korta tid som de har funnits. 

Den första formella tolkutbildningen genomfördes 1969 i Skol-
överstyrelsens (SÖ) regi.47 Från 1975 anordnades även särskilda ut-
bildningar för tolkar för dövblinda personer. År 1978 presenterade 
SÖ en plan för utbildning av teckenspråkstolkar, dövblindtolkar, 
tolkar för vuxendöva, teckenspråklärare och tolkutbildare. Tecken-
språkstolkutbildningen skulle omfatta ett läsår, dövblindtolkutbild-
ningen sex veckor inklusive ett antal påbyggnadsveckor. SÖ införde 
även en förberedande utbildning i teckenspråk för att bredda rekry-
teringsbasen för teckenspråkstolkutbildningen. De studerande som 
sökte sig till tolkutbildningen var till en början i huvudsak hörande 
som lärt sig teckenspråk av sina döva föräldrar. För att kunna utöka 
utbildningsvolymen var det nödvändigt att även göra utbildningen 
tillgänglig för personer som inte vuxit upp i teckenspråkig miljö. Det 
blev emellertid allt svårare att rekrytera hörande fullt teckenspråkiga 
personer som ville utbilda sig till tolkar. För att fortsatt tolkutbild-
ning skulle kunna komma till stånd infördes därför i mitten av 1970-
talet, och med stöd från samma statsbidrag, nybörjarutbildning i 
teckenspråk. Dessa kurser utvecklades från kortkurser till en tvåårig 
linje som benämndes förberedande tolkutbildning eller teckenspråks-
linje och som i stort sett uteslutande utgjorde basen för rekrytering 
till tolkutbildningen. För att komma in på den förberedande tolkutbild-
ningen/teckenspråkslinjen ställdes krav på förkunskaper i teckenspråk, 
något som många skaffade sig genom studier, och med studiestöd, 
på gymnasial nivå. Utbildning till tolk innebar alltså minst fyra års 
studier. Det fanns en strävan att sprida tolkservicen över hela landet. 
Riksdagen hade 1981 uttalat sitt erkännande av teckenspråket som 
dövas förstaspråk och världens första professur i teckenspråk inrät-
tades 1990 vid Stockholms universitet.  

1989 års handikapputredning konstaterade att det rådde stor brist 
på tolkar och ett av deras förslag var därför en fördubbling av ansla-
get till tolkutbildning och teckenspråksutbildning, vilket också blev 
riksdagens beslut. 

 
47 Uppgifterna i detta stycke baseras i stor utsträckning på Lemhagen, Almqvist (2013). 
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Riksdagen fattade beslut om att SÖ skulle avvecklas den 30 juni 
1991.48 I propositionen föreslogs att anslag för SÖ i stället skulle föras 
över till dåvarande Nämnden för vårdartjänst med uppdrag att admi-
nistrera olika typer av statsbidrag för stöd till funktionshindrade. 
Detta var ett förslag man vände sig mot inom Sveriges Teckenspråks-
tolkars Förening (STTF). Vid en uppvaktning i riksdagens utbildnings-
utskott fick STTF gehör för att utbildning av teckenspråkstolkar 
i stället borde organiseras på samma sätt som utbildning av tolkar i 
talade språk, varpå anslaget inom folkbildningen till utbildning av 
tolkar för funktionshindrade överfördes till TÖI. Som mest har elva 
folkhögskolor bedrivit utbildning inom området. 

År 2011 aviserade TÖI att institutets särskilda avdelning för extra 
statsbidrag till tolkutbildningarna på folkhögskola skulle läggas ner. 
Statsbidraget skulle omfördelas och en del skulle läggas under MYH 
och en betydande del av bidraget skulle gå till finansiering av en 
akademiserad tolkutbildning på Stockholms universitet. Beskedet 
innebar ett minskat anslag till folkhögskolorna, varpå antalet skolor 
som skulle få bedriva tolkutbildning skulle minskas från sju till högst 
tre. I januari 2017 kom beslutet från MYH att Fellingsbro folkhög-
skola i Örebro, Södertörns folkhögskola i Stockholm och Västanviks 
folkhögskola i Leksand fick fortsätta bedriva utbildningen.49  

12.3 En plan för kontinuerlig och systematisk 
fortbildning och kompetensutveckling av tolkar 

Utredningens förslag: Den nationella funktionen för samordning 
av tolktjänstfrågor ska i samverkan med berörda utbildningsanord-
nare och arbetsgivare samt företrädare för tolkprofessionen och 
berörda intresseorganisationer utveckla och sammanställa en plan 
för kontinuerlig och systematisk fortbildning och kompetensutveck-
ling för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar samt föreslå hur 
sådan fortbildning och kompetensutveckling kan finansieras. 

 
48 Prop. 1990/91:82. 
49 Fellingsbro folkhögskola (2020). 
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Skälen för utredningens förslag  

Döva, hörselskadade och personer med dövblindhet är i dag mer 
aktiva i samhällslivet än tidigare. De utbildar sig i större utsträckning, 
arbetar inom fler samhällsområden och deltar mer i förenings- och 
kulturlivet. Detta ställer delvis nya och större krav på teckenspråks-, 
och dövblind- och skrivtolkars kompetens. Grundutbildningen vid 
folkhögskolorna är visserligen omfattande med sina fyra år men 
teckenspråket är under ständig utveckling och variationen i uppdragen 
kan vara stor. Samtidigt har få tolkar specialistkompetenser. Det 
finns t.ex. endast två auktoriserade rättstolkar i teckenspråk och åtta 
auktoriserade sjukvårdstolkar i teckenspråk.50 Tolkanvändarna har i 
de fördjupade behovsanalyserna och genom sina intresseorganisationer 
pekat på att det ibland brister i tolkarnas kompetens vid mer krävande 
tolkuppdrag, till exempel i situationer som kräver en särskild ämnes-
kompetens hos tolken. Ibland kan ett uppdrag inte genomföras på 
grund av att tolken inte har erforderlig kompetens. Vid utredningens 
workshop om barn- och ungdomsperspektivet i tolktjänsten fram-
kom också behov av särskild kompetens för att kunna tolka för barn 
och unga och att tolken har kompetens att möta barn och unga ut-
ifrån deras ålder och förutsättningar och det sammanhang som barn 
och unga befinner sig i. Företrädare för tolkarna efterfrågar i sin tur 
bättre möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling för att 
möta dessa behov. De menar att behoven av fortbildning inte till-
godoses i dag och att det krävs ytterligare åtgärder.  

Behovet av kompetensutveckling bekräftas i en undersökning om 
teckenspråkstolkars villkor och psykosociala arbetsmiljö som fack-
förbundet DIK har utfört och som har gått ut till 472 teckenspråks-
tolkar och besvarats av 205 av dessa.51 Av undersökningen framgår 
att 34 procent av tolkarna har rätt till kompetensutveckling varje år, 
att 40 procent har rätt till kompetensutveckling, men inte varje år, 
och att 21 procent inte har rätt till någon kompetensutveckling alls. 
Många som har besvarat undersökningen saknar en samordnad och 
kvalitetsgranskad vidareutbildning inom yrket. Enligt DIK kräver en 
kvalitativ tolktjänst att tolkar i högre utsträckning kan vidareutbilda 
sig och specialisera sig. DIK noterar att det i dag inte finns någon 
instans som har ansvar för tolkars kompetensutveckling. Minst en 

 
50 Uppgifter hämtade från Kammarkollegiets webbplats 2021-12-21. 
51 DIK (2018), s. 13. 
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folkhögskola eller ett universitet borde enligt DIK erbjuda relevant 
fortbildning för teckenspråkstolkar.  

Även Statskontoret bedömde 2015 att utbudet av fortbildning av 
tolkar inte tillfredsställer behoven.52 Enligt Statskontoret fanns ett be-
hov av att fortbilda yrkesverksamma tolkar, till exempel inom tolk-
ning mellan svenskt teckenspråk och engelska, bildtelefoni, dövblind-
tolkning, skrivtolkning och TSS-tolkning, sakkunskap inom olika om-
råden, till exempel juridik och tolkning i samband med konferens. 

Det finns således en efterfrågan på mer fortbildning och kompe-
tensutveckling för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar och ett 
behov av ökad samordning av befintliga utbildningar för att möta de 
delvis nya och ökande kraven som ställs på tolkarna. Mot bakgrund 
av den befarade tolkbristen finns det starka skäl att tillvarata och 
vidareutveckla den grundkompetens som finns hos redan yrkesverk-
samma tolkar. 

Utredningen konstaterar att det i dag finns ett något utökat ut-
bud av fortbildning och kompetensutveckling för teckenspråks-, 
dövblind- och skrivtolkar än när Statskontoret gjorde sin kartlägg-
ning. TÖI erbjuder sedan 2020 vissa delar inom kandidatprogrammet 
som fristående kurser, däribland två kurser i dövblindtolkning och 
en teoretisk introduktionskurs till tolkning. Därtill finns fortbild-
ningskurser i exempelvis taktilt teckenspråk och socialhaptisk kom-
munikation. Sedan våren 2021 erbjuds också en handledarutbildning 
för teckenspråkstolkar på distans. Vid Södertörns folkhögskola finns 
en ettårig distansutbildning på halvtid i TSS-tolkning. Vid Fellings-
bro folkhögskola finns en ettårig utbildning till rättstolk för tecken-
språks- och dövblindtolkar som omfattar sju seminarier. Där finns 
även en sju dagar lång kurs om tolkning inom psykiatrin för tecken-
språks- och dövblindtolkar och en 14 dagars handledarkurs för tecken-
språks-, dövblind- och skrivtolkar samt en tre dagar lång fördjupnings-
kurs i samma ämne. Fellingsbro folkhögskola anordnar även vid behov 
uppdragsutbildningar för yrkesverksamma tolkar. Enligt Statskonto-
rets rapport från 2015 anordnas vidareutbildningar även av tolkarnas 
egen intresseförening STTF och vissa arbetsgivare, men de är få och 
inte regelbundet återkommande.  

Utredningen konstaterar att det i grunden är ett ansvar för arbets-
givaren att arbetstagaren har relevant och uppdaterad kompetens. 
När det gäller regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolkning är 

 
52 Statskontoret (2015). 
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detta en del i att regionen ska erbjuda en god tolktjänst av god 
kvalitet. Detta tydliggörs i utredningens förslag till lag om tolktjänst 
men gäller redan i dag för verksamhet som regleras i hälso- och sjuk-
vårdslagen. Samtidigt är det ett faktum att teckenspråks- och döv-
blindtolkar samt skrivtolkar är en liten och tämligen splittrad yrkeskår 
både utifrån var de är verksamma i landet och hur deras anställnings-
förhållanden ser ut. Dessutom kan behoven av viss specifik kompe-
tens vara så pass begränsad och sällan efterfrågad att det inte är rimligt 
att tänka sig att en arbetsgivare kan tillgodose behoven. Av olika skäl 
är därför förutsättningarna för att arbetsgivarna ska kunna tillhanda-
hålla kvalificerad fortbildning och kompetensutveckling begränsade.  

De områden för fortbildning och kompetensutveckling som Stats-
kontoret lyfte i sin rapport från 2015 är i princip desamma som ut-
redningen har identifierat, även om vissa områden som nämnts ovan 
redan är föremål för utbildningsinsatser. De områden som utred-
ningen bedömer alltjämt är relevanta är t.ex. bildtelefoni och sakkun-
skap inom olika ämnesområden, till exempel juridik, politik, vård- och 
omsorg och då t.ex. tolkning i känsliga situationer kring våldsutsatt-
het eller annan utsatthet och tolkning för barn. Uppräkningen är inte 
uttömmande och det är av stor vikt att en kartläggning görs av utbud 
och efterfrågan i nära samverkan mellan myndigheter, utbildnings-
anordnare, arbetsgivare, tolkprofessionen och intresseorganisationer 
för tolkanvändare. När det gäller efterfrågade utbildningar har före-
trädare för tolkprofessionen fört fram att de behöver vara lätt till-
gängliga och flexibla så att de går att kombinera med arbetet som 
tolk.53 Vidare har även framförts att digitala fortbildningar är efter-
frågade, främst av tillgänglighetsskäl för att möjliggöra för så många 
som möjligt att kunna delta i kombination med arbetet som tolk. 
Det behövs således, utöver de kurser som ges i t.ex. TSS-tolkning 
och dövblindtolkning, mer av löpande fortbildning och kompetens-
utveckling för utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar samt skriv-
tolkar utifrån de delvis nya och mer komplexa krav som ställs på 
tolkar i dag. De insatser som erbjuds behöver vara uppdaterade och 
anpassade utifrån de behov som finns, vilka kan variera över tid, och 
de behöver även vara lätt tillgängliga för att tolkarna ska ha möjlighet 
att tillgodogöra sig utbildningsinsatserna. Det finns även ett behov av 
att skapa en överblick över de fortbildningar och kompetensutvecklings-
insatser som erbjuds i dag av olika utbildningsaktörer. 

 
53 Uppgifter lämnade vid samrådsmöte med Tolkledarna och STTF 2020-12-03. 
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Statskontoret bedömde 2015 att Stockholms universitet i flertalet 
fall borde kunna vara en lämplig utförare av sådan fortbildning. Såvitt 
framgår av utredningens efterforskning har emellertid inte något upp-
drag getts till vare sig Stockholms universitet eller någon annan ut-
bildningsanordnare för att utföra sådan fortbildning. Utredningen be-
dömer samtidigt att ett sådant uppdrag av styrningsskäl bör gå till en 
statlig förvaltningsmyndighet i stället för till en utbildningsanordnare.  

Utredningen bedömer att frågor om vilka utbildningar som det 
finns behov av, vilka utbildningsaktörer som bör utföra dem och hur 
de ska finansieras behöver utredas ytterligare. När det gäller frågan 
om finansieringen finns det möjligheter för folkhögskolorna att söka 
och få statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för viss utbild-
ning som rör tolkning och teckenspråk även för kortare kurser för 
vidareutbildning, fördjupning och komplettering inom olika special-
områden. För 2020 utbetalades 604 000 kronor för sådana kurser vid 
folkhögskolorna, vilket motsvarar 4,6 procent av det totala belopp som 
utbetalades med stöd av förordningen.54 Eftersom förordningen om 
statsbidrag är begränsad till folkhögskolor behöver frågan om finan-
siering av fortbildningen och kompetensutvecklingsinsatserna ses 
över, inklusive frågan om ytterligare statliga medel behöver tillföras. 

Utredningen anser att den nationella funktionen för samordning 
av tolktjänstfrågor som föreslås inrättas (se avsnitt 14.2) ska få ett 
uppdrag att – i samverkan med berörda utbildningsanordnare, arbets-
givare i form av regioner och privata tolkbolag och företrädare för 
tolkprofessionen och berörda intresseorganisationer – ta fram ett 
sådant underlag. En del av detta uppdrag ska enligt utredningen vara 
att skapa en överblick över befintliga fortbildningar och kompetens-
utvecklingsinsatser som är lätt tillgänglig för de som berörs. Att 
denna funktion ges ett samlande ansvar för en sammanställning över 
fortbildning och kompetensutveckling för yrkeskåren bedöms bidra 
till att bibehålla och utveckla tolkarnas yrkesskicklighet. Det bedöms 
även bidra till att tolkprofessionen och yrkets attraktivitet förstärks.  

 
54 Myndigheten för yrkeshögskolan (2021), s. 45. 
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12.4 Behov av enhetliga förfaranden och regleringar 
för tolkar i talade språk och teckenspråkstolkar 

Utredningens förslag: En översyn ska göras för att säkerställa att 
administrativa förfaranden och regleringar för teckenspråks-, 
dövblind- och skrivtolkar respektive tolkar i talade språk så långt 
som möjligt är enhetliga. 

 
Utredningens bedömning: När det är ändamålsenligt bör admini-
strativa förfaranden och regleringar för teckenspråks-, dövblind- 
och skrivtolkar vara desamma som för tolkar i talade språk. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Tolkyrket består av olika typer av tolkar. Den vanligaste tolkgruppen 
är tolkar i talade språk, som också kan benämnas språktolkar eller 
kontakttolkar. Språktolk är en vanlig benämning på den som översätter 
muntligt mellan enskilda individer och representanter för myndig-
heter och organisationer.55 Men det finns även konferenstolkar som 
också är tolkar i talade språk, dock inte i situationer där det är en 
enskild som behöver hjälp med sina myndighetskontakter.56 Utred-
ningen kommer i det följande att benämna samtliga dessa grupper av 
tolkar för tolkar i talade språk. En mindre vanlig tolkgrupp är tecken-
språks-, dövblind- och skrivtolkar som vanligtvis tolkar mellan tecken-
språk och talat språk eller mellan talat språk och skrivet språk. Den 
gruppen inbegriper även TSS-tolkar som tolkar mellan talat språk och 
tecken som stöd.  

Även om myndigheters ansvar för att organisera och finansiera 
tolktjänst för personer som behöver teckenspråkstolk respektive 
tolkar i talade språk skiljer sig åt vilket även lyfts fram i avsnitt 6.1 
har andra frågor som rör teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar 
respektive tolkar i talade språk tydliga beröringspunkter. Nuvarande 
administrativa förfaranden och regler för dessa tolkar är i stort sett 
desamma. Det gäller t.ex. auktorisation av tolkar, registrering av ut-
bildade tolkar och tillsyn över auktoriserade tolkar. 

 
55 Dir. 2017:104. 
56 AIIC, remissvar på SOU 2018:83. 
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I betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regel-
verk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) har det gjorts en bred 
översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offent-
liga sektorns användning av tolkar. Målsättningen har varit att finna 
ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande 
och framtida behov av tolktjänster i talade språk. Uppdraget har inte 
omfattat teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar. I uppdraget har 
dock ingått att genomgående ta hänsyn till utbildningsvägar och till-
synsfunktioner på området för teckenspråks-, dövblind- och skriv-
tolkar samt redovisa hur utredningens författningsförslag påverkar 
nämnda system och funktioner.  

I nämnda betänkande lämnas bl.a. förslag på en ny tolklag som 
innehåller bestämmelser om anlitande av tolk i talade språk hos myn-
digheter under riksdagen och regeringen (statliga myndigheter). Lagen 
omfattar inte teckenspråks-, dövblind- eller skrivtolkar och inte heller 
översättare. Lagen innehåller bestämmelser om registrering av tolkar, 
auktorisation av tolkar och tillsyn över tolkar, god tolksed och tol-
kars opartiskhet. Dessa bestämmelser föreslås gälla för alla tolkar i 
talade språk som ingår i Kammarkollegiets tolkregister, oavsett om 
tolken har auktorisation eller inte. Vidare innehåller lagen förslag på 
bestämmelser om registrering och tillsyn över tolkförmedlingar som 
förmedlar tolktjänster till offentlig sektor. Bestämmelserna föreslås 
gälla såväl tolkförmedlingar med offentlig som privat huvudman. Be-
stämmelserna föreslås gälla vid förmedling av tolktjänster till hela 
den offentliga sektorn, såväl till staten som till kommuner och re-
gioner. I betänkandet lämnas även förslag om ett förbud mot att an-
vända barn som tolkar. Förslaget ska enligt den utredningen införas 
genom nya bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900), rättegångs-
balken och förvaltningsprocesslagen (1971:291), med utgångspunkt i 
barnkonventionen. Undantag föreslås gälla för viss enkel informations-
givning som inte kan anstå, vid fara för dödsfall, allvarlig sjukdom eller 
skada, samt om det annars föreligger synnerliga skäl. I betänkandet 
anges att barnperspektivet även ska upprätthållas vid teckenspråk, 
vilket enligt den nämnda utredningen talar för en generell reglering 
i förvaltningslagen, rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen. 

Denna utredning kan konstatera att flera av de förslag som läm-
nas i ovan nämnda betänkande påverkar förfaranden och regler för 
teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar.  
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Förslagen innebär i vissa avseenden att de förfaranden och regler-
ingar som gäller i dag för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar 
kommer att gälla även framöver samtidigt som motsvarande förfaran-
den och regleringar för tolkar i talade språk kommer att förändras. 
Det gäller t.ex. att Kammarkollegiet fortsatt ska ansvara för utform-
ningen av auktorisationsprov för teckenspråkstolkar samtidigt som 
motsvarande prov för tolkar i talade språk ska utformas av TÖI. En 
annan konsekvens av utredningens förslag är att teckenspråkstolkar, 
skrivtolkar och dövblindtolkar som anges som utbildade i Kammar-
kollegiets register inte heller fortsatt kommer att stå under tillsyn av 
Kammarkollegiet, till skillnad från tolkar i talade språk som kommer 
att göra det. 

I andra avseenden innebär lämnade förslag konsekvenser och 
konkreta förändringar för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar, 
som enligt denna utrednings bedömning inte tycks vara avsedda 
eftersom de inte närmare har motiverats eller kommenterats i betän-
kandet. Ett sådant exempel är förslaget om en ändring i förordningen 
(1985:613) om auktorisation av teckenspråkstolkar och översättare 
som innebär att även dövblindtolkar och skrivtolkar ska kunna aukto-
riseras. Ett annat exempel är förslaget om att de domstolar som tilläm-
par förvaltningsprocesslagen, dvs. allmänna förvaltningsdomstolar, 
om det är möjligt ska förordna en tolk som är auktoriserad även då 
det gäller teckenspråkstolkar. Som lagförslaget är formulerat är det 
svårt att göra en annan tolkning av innebörden i detta förslag. Mot-
svarande krav införs emellertid inte i förhållande till de allmänna dom-
stolarna som tillämpar rättegångsbalken. I det förändringsförslag som 
avser rättegångsbalken är det tydligt att det kravet endast gäller för 
tolkar i talade språk. 

En förändring som dock bedöms vara avsedd eftersom den kom-
menteras i betänkandet är förbudet mot att använda barn som tolkar. 
Samtidigt har Upphandlingsmyndigheten i sitt remissvar invänt att 
förslaget inte är helt tydligt i den delen. Upphandlingsmyndigheten 
har anfört att avsaknaden av en generell definition av begreppet tolk 
innebär en tillämpningssvårighet bl.a. vad gäller utredningens förslag 
om ett förbud mot barntolkar och huruvida detta förbud även om-
fattar teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkning eller om förbudet 
endast träffar tolkning i talade språk. 

I remissbehandlingen av betänkandet har bl.a. Kammarkollegiet 
haft synpunkter när det gäller konsekvenserna för teckenspråks-, 
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dövblind- och skrivtolkar. Kollegiet anför t.ex. att den föreslagna 
tolklagen även bör omfatta teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar 
och för fram att det inte är ändamålsenligt att ha en särreglering för 
dessa tolkar. Kammarkollegiet anser att förslaget att flytta över an-
svaret för framtagning och bedömning av auktorisationsprov i talade 
språk från kollegiet till TÖI är positivt men att det även bör gälla för 
tolkning i teckenspråk. Kollegiet anser också att det inte är motive-
rat, varken ekonomiskt eller praktiskt, att ha olika auktorisations-
förfaranden för tolkar i teckenspråk och för tolkar i talade språk. 
Även TÖI har i sitt remissvar påpekat att det är en rimlig vision att 
samla ansvaret för framtagandet av samtliga auktorisationsprov på 
ett och samma ställe även om tidplan och finansiering måste utredas 
närmare. Kammarkollegiet anför vidare att förslagen i betänkandet 
att auktorisera dövblind- och skrivtolkar skulle innebära en nyord-
ning jämfört med dagens process och att om det finns ett behov av 
att införa auktorisation för dövblind- eller skrivtolkar borde saken 
utredas på nytt. Denna utredning kan i sammanhanget konstatera att 
Kammarkollegiet i en rapport från 2001 påtalat svårigheterna med 
att testa dessa tolkmetoder inom ramen för ett auktorisationsprov.57 

Samtidigt tillstyrker Hörselskadades Riksförbund (HRF) i sitt re-
missvar förslaget som innebär att även skrivtolkar ska kunna aukto-
riseras. Att kunna auktorisera sig som skrivtolk är enligt HFR viktigt 
för att både säkra kompetens och för att höja yrkets status. 

Även Folkbildningsrådet har i sitt remissvar anfört att det är önsk-
värt med enhetlig reglering för alla tolkar, oavsett om tolkspråket är 
ett talat språk eller teckenspråk. 

Betänkandet Att förstå och bli förstådd bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. Det är således i dagsläget oklart i vilken ut-
sträckning förslagen kommer att genomföras och vilka konsekven-
serna därmed blir för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar.  

Med hänsyn till de uppenbara likheter som finns mellan tolkar i 
talade språk respektive teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar be-
dömer utredningen att administrativa förfaranden och regler för dessa 
tolkgrupper när det är ändamålsenligt bör vara enhetliga. Utredningen 
anser därför att en översyn ska göras för att säkerställa detta. 

 
57 Kammarkollegiet (2001). 
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13 Åtgärder för ökad jämställdhet 
och ett ökat barnperspektiv 
i frågor som rör tolktjänst 

13.1 Skillnader mellan kvinnor och män  
när det gäller tolktjänster 

Enligt utredningsdirektiven ska utredningen belysa om det finns omoti-
verade skillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning 
när det gäller tolktjänster.  

Utredningen har därför genomgående under arbetets gång ställt 
frågor och analyserat data utifrån eventuella skillnader mellan kvin-
nor och män. När det gäller regionens tolktjänst för vardagstolkning 
utgör kvinnor en majoritet av tolktjänstanvändarna (se avsnitt 5.1.1). 
Varför fler kvinnor än män nyttjar regionens tolktjänst finns det inga 
tydliga analyser av. Utredningen erfar att förklaringen rimligen finns 
att hämta i mer generella beteendeskillnader mellan kvinnor och 
män. Exempelvis är kvinnor överlag mer aktiva i sociala sammanhang, 
kultur och liknande aktiviteter än vad män är. Generellt tar kvinnor 
och män också ansvar för olika delar av familjelivet, vilket kan förklara 
att kvinnor är mer aktiva i aktiviteter kring sina barn. Regionens tolk-
tjänst speglar rimligen också i någon del de skillnader som finns 
mellan äldre kvinnor och män där kvinnor lever längre än män, bor 
kvar i eget boende högre upp i åldrarna med mindre stöd än män 
samt är mer socialt aktiva än män. När det gäller Arbetsförmedlingens 
insatser som kan gå till tolkstöd i arbetslivet är könsfördelningen 
relativt jämn. Fler kvinnor har beviljats insatsen bidrag till litteratur 
och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och något 
fler män har beviljats insatsen personligt biträde (se avsnitt 8.2.8).  

Avsaknaden av nationell samlad statistik avseende tolktjänst och 
tolkstöd från olika aktörer gör att det är svårt att uttala sig kring 
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skillnader relaterade till kön. Andra undersökningar om ekonomisk 
välfärd och arbetsmarknadsdeltagande för kvinnor med funktions-
nedsättning har visat på omotiverade skillnader. Den data som ligger 
till grund för detta går dock inte att bryta ner på gruppen kvinnor 
och män som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet. Det går 
därför inte att säga om denna grupp avviker från generella mönster 
vad gäller kvinnor och män med funktionsnedsättning. Mer generellt 
kan man konstatera att kvinnor med funktionsnedsättning har sämre 
ekonomiska förutsättningar och en svagare förankring på arbets-
marknaden än män i motsvarande grupp. De olika stödinsatser som 
riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning inom 
såväl arbetsmarknadspolitiken som socialpolitiken träffar också kvin-
nor och män olika. Detta kan både handla om insatsernas omfattning 
och innehåll och om tillgång till insatser. Kvinnor med funktions-
nedsättning arbetar i högre grad deltid och har oftare tillfälliga an-
ställningar än män. Det saknas statistik kring lön och karriärmöjlig-
heter, men genom kvalitativa underlag framstår det som att kvinnor 
med funktionsnedsättning också tjänar mindre än män i gruppen 
personer med funktionsnedsättning och har färre karriärmöjligheter. 
Detta trots att det är väsentligt fler kvinnor med funktionsnedsätt-
ning som genomgår högre utbildning än män i samma grupp.1  

Utredningens sammantagna bedömning är att skillnaden när det 
gäller tolktjänster mellan kvinnor och män som är döva, hörsel-
skadade eller har dövblindhet följer samma mönster som gäller för 
kvinnor och män i allmänhet. Det är också tydligt att när funktions-
nedsättning adderar till befintlig ojämställdhet fördjupas och vidgas 
jämställdhetsproblem väsentligt.   

 
1 Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet (2019). 
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13.1.1 Ökad jämlikhet och träffsäkerhet 
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Utredningens förslag: Arbetsförmedlingen ska kartlägga och 
analysera skillnader i tillgång och träffsäkerhet i olika arbets-
marknadspolitiska stödåtgärder riktade till kvinnor och män som 
är döva, hörselskadade eller har dövblindhet som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen och har nedsatt arbetsförmåga. Kartläggningen 
ska också synliggöra de olika förutsättningar som finns bland döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. Arbetsförmedlingen 
ska mot bakgrund av analysen föreslå lämpliga åtgärder för att skapa 
ökad jämlikhet och träffsäkerhet i de arbetsmarknadspolitiska stöd-
åtgärderna för denna målgrupp. 

Skälen för utredningens förslag 

Mot bakgrund av vad som framgår i avsnittet ovan anser utredningen 
att de skillnader som finns mellan kvinnor och män med funktions-
nedsättning vad avser möjligheten till sysselsättning och försörjning 
är särskilt allvarliga. Det är därför anmärkningsvärt att de stödsystem 
som ska underlätta arbetsmarknadsdeltagande för personer med 
funktionsnedsättning inte träffar jämlikt. Arbetsförmedlingen har 
inte gjort någon jämställdhetsanalys på de stödinsatser som myndig-
heten ansvarar för vilket innebär att det saknas strukturerad kunskap 
om vad skillnaderna beror på. Utredningens uppdrag har inte heller 
omfattat att göra sådana analyser.  

Ett av utredningens grundläggande förslag för en mer samman-
hållen och tydlig tolktjänst är att utveckla och förstärka arbetslivs-
tolkningen. I uppföljningen av denna nya reform anser utredningen 
att det är viktigt att det i uppföljningen finns ett tydligt uttryckt 
jämställdhetsperspektiv, vilket framgår av avsnitt 8.2.7. Detta rör 
mäns och kvinnors tillgång till tolktjänst specifikt, men behöver även 
omfatta hur andra arbetsmarknadsstöd bidrar till att öka förankringen 
på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, hörselskadade 
eller har dövblindhet. Utredningen har också i andra delar av betän-
kandet understrukit det stora behovet av att utveckla uppföljning 
och statistik kring tolktjänsten i dess helhet. I detta arbete ser utred-
ningen det som nödvändigt att det även omfattar flera delar i mål-
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gruppens differentierade förutsättningar, inte minst relaterade till kön. 
Utredningen anser också att det är viktigt att analysera de bakom-
liggande faktorerna till skillnader i kön. Syftet är att kunna vidta 
åtgärder om skillnaderna bedöms vara omotiverade.  

Utredningen anser därför att Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag 
att kartlägga och analysera skillnader i tillgång till och träffsäkerhet 
i olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder riktade till kvinnor och 
män som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet som är in-
skrivna vid Arbetsförmedlingen och har nedsatt arbetsförmåga. Kart-
läggningen ska också synliggöra de olika förutsättningar som finns 
bland kvinnor och män som är döva, hörselskadade eller har döv-
blindhet. Arbetsförmedlingen ska mot bakgrund av analysen föreslå 
lämpliga åtgärder för att skapa ökad jämlikhet och träffsäkerhet i de 
arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna för denna målgrupp. 

13.1.2 Tillgång till tolktjänst i känsliga situationer  
– särskilt vid våldsutsatthet 

Av utredningens direktiv framgår även att utredningen ska analysera 
om förslagen påverkar möjligheten att i möten med myndigheter 
eller andra berörda på ett tryggt sätt kunna berätta om känsliga situa-
tioner, t.ex. våldsutsatthet. 

Förekomsten av och omfattningen av våld och övergrepp mot 
kvinnor som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet finns inte 
kartlagd. Den återfinns heller inte i statistik på området. Detta gäller 
även data om våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsätt-
ning. De studier som har gjorts i Sverige och internationellt inom 
området, fastställer dock tydligt att förekomsten av våld och över-
grepp mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är minst 
lika vanligt förekommande som i andra grupper. Det finns indika-
tioner på att våld och övergrepp till och med kan vara mer vanligt före-
kommande i denna grupp och ha en annan, och än mer, kränkande 
karaktär. Mycket tyder också på att kvinnor med funktionsnedsätt-
ning har ännu svårare än andra grupper att få stöd i utsatta situationer. 

Risken för att utsättas för våld är större för kvinnor med funk-
tionsnedsättning än för kvinnor utan funktionsnedsättning.2 Sårbar-
heten för våld varierar med typen och graden av funktionsnedsätt-

 
2 Myndigheten för delaktighet (2017), s. 19.  
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ning. Många kvinnor med funktionsnedsättning är beroende av andra 
människor i sitt dagliga liv. I vissa fall kan dessa personer vara de som 
utsätter kvinnan för våld. Exempelvis kan det handla om kvinnans 
partner eller en annan anhörig eller om en person som har till uppgift 
att hjälpa kvinnan. I våld riktat mot kvinnor med funktionsnedsätt-
ning kan förövaren särskilt utnyttja det faktum att kvinnan har en 
funktionsnedsättning, bl.a. genom att neka henne hjälp med det hon 
har behov av som vård, medicin eller kommunikationsstöd. 

För att få en bild av situationen kring våldsutsatthet för utred-
ningens målgrupp har utredningen ställt frågor till olika intressenter 
som utredningen har träffat. Frågor har bland annat ställts till Natio-
nell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT) som är en förening 
med kvinnor med egen erfarenhet av dövhet, hörselskada eller döv-
blindhet som arbetar med att ge stöd till döva, hörselskadade och 
kvinnor med dövblindhet samt icke-binära personer och unga flickor 
från 15 år som har upplevt våld och förtryck. Kvinnorna i NKJT:s 
målgrupp får stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk, taktilt 
teckenspråk och internationella tecken samt på skriven svenska.  

NKJT beskriver utifrån sin erfarenhet av praktiskt stöd till mål-
gruppen en mycket stor utsatthet för döva kvinnor och deras barn 
när de utsätts för våld och övergrepp. Enligt NKJT är den grund-
läggande frågan att varken hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller 
de olika skydds- och stödverksamheter som drivs av kommuner eller 
frivilligsektorn i dag har kompetens, resurser eller rutiner för att på 
ett effektivt sätt ge dessa kvinnor stöd. Detta leder till allvarliga kon-
sekvenser för individen och en risk för rättsosäkerhet i anslutning 
till de brott, vårdnadstvister eller barnavårdsärenden som kan följa 
av situationen. Brister i tolktjänstens funktion i en akut, komplex 
och mycket integritetskänslig situation är krävande och skapar en 
stor utsatthet och rättsosäkerhet för kvinnan och eventuella barn. 
NKJT:s erfarenhet visar att kvinnor och barn i situationer av våld 
och övergrepp behöver ha tillgång till en tolk med hög kompetens 
och lång erfarenhet, att kvinnan och/eller barnet som tolkanvändare 
ska kunna få begränsa sig till några få utvalda tolkar och att behovet 
av tolk följer behovet av stöd och inte vad som eventuellt ryms inom 
en budget för stöd och andra insatser. Dock säkerställer tolktjänstens 
nuvarande utbud och fördelningen av kostnadsansvar sällan detta. 

Ytterligare en aspekt som Sveriges Dövas Riksförbund har lyft 
fram vad gäller tolkbehov i situationer med våldsutsatthet är att 
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kvinnans kontakt med tolkcentralen kan upplevas betungande i en 
redan utsatt situation.3 När en kvinna har bestämt sig för att göra en 
polisanmälan eller för att söka vård måste hon först kontakta tolk-
centralen och förklara situationen. Om det i dessa fall saknas kun-
skap och kompetens i att möta kvinnan i den situation hon befinner 
sig i kan det leda till att hon avstår från att anmäla eller att söka vård 
för att undvika ytterligare belastning.  

För att förstå frågan om det våld och de övergrepp som kan riktas 
mot kvinnor som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet är det 
enligt utredningen också viktigt att förstå att deras funktionsnedsätt-
ning dessutom innebär kommunikativa barriärer som rent fysiskt 
och praktiskt försvårar och ibland omöjliggör kommunikation med 
den hörande omgivningen, bl.a. socialtjänst, polis eller hälso- och 
sjukvård. Detta komplicerar och förstärker utsattheten ytterligare för 
dessa kvinnor i en situation av våld och övergrepp. Teckenspråkiga 
personer utgör en språklig minoritet, vilket innebär att en tecken-
språkig person ofta har en stark identitet och ett socialt och kultu-
rellt fäste i en teckenspråkig kontext. Om våld och övergrepp upp-
träder inom denna kulturella grupp och därför kräver att kvinnan av 
trygghetsskäl behöver bryta med gruppen, så riskerar hon att hamna 
i en isolering och ett utanförskap som är jämförbart med mekanis-
mer som kan uppträda i anslutning till hedersrelaterat våld. Det är 
också viktigt att konstatera att döva, hörselskadade och kvinnor med 
dövblindhet som utsätts som individer har olika förutsättningar och 
att utsattheten kan uppstå utifrån en varierande kontext i kombina-
tion med funktionsnedsättningen. 

13.1.3 Ökat nationellt stöd till våldsutsatta kvinnor 
med dövhet, hörselskada eller dövblindhet  

Utredningens förslag: En lämplig myndighet ska utreda om och 
i så fall hur kompetensen och stödet till våldsutsatta döva och 
hörselskadade kvinnor och kvinnor med dövblindhet kan stärkas 
och organiseras nationellt. 

 
3 Utredningens samrådsmöte med Sveriges Dövas Riksförbund, 2020-10-22. 
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Skälen för utredningens förslag 

Utifrån utredningens samlade bild av tolktjänsten är det rimligt att 
anta att i en situation av våld och övergrepp kan tolktjänstens nu-
varande funktion och ansvarsfördelning utgöra ett allvarligt hinder 
för ett ändamålsenligt och kontinuerligt stöd till kvinnor som befin-
ner sig i en utsatt situation. Tolktjänstanvändare är också en förhål-
landevis begränsad målgrupp i flertalet kommuners samlade verksam-
het. Det kan därför vara svårt för kommunerna att planera för de 
klienter med tolkbehov som kan aktualiseras i kommunen och som 
kan behöva omfattande stöd, kompetens och resurser. Samtidigt är 
det viktigt att understryka att kommunen ska tillhandahålla ett rätts-
säkert och jämlikt stöd till alla kommuninvånare. Till kommunens 
uppgifter hör enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att 
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får  
stöd och hjälp. Kommunen ska särskilt beakta att kvinnor som är 
eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Kommu-
nen har även en skyldighet enligt 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
att använda tolk om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till 
vara sin rätt (se avsnitt 4.5.2). Bestämmelsen är tillämplig inom ramen 
för ärenden, men de behöver inte utmynna i ett beslut. Många gånger 
torde kommunens hantering av våldsutsatta kvinnor ske inom ramen 
för ett ärende. Det kan t.ex. vara så att kommunen inleder en utred-
ning enligt 11 kap. 1 § SoL eller att de fattar ett beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL. I den mån kommunens hantering av en brottsutsatt kvinna 
sker inom ramen för ett ärende har således kommunen ansvar för att 
använda tolk. Generellt sett måste ärenden relaterade till våldsutsatt-
het vara av stor vikt för den enskilde och således är utrymmet för att 
inte använda tolk ytterst begränsat. De tolkbehov som finns i sådana 
situationer bör därför enligt utredningens mening tillgodoses av kom-
munen.  

Utredningen menar att det är uppenbart att kvinnor som är döva, 
hörselskadade eller har dövblindhet är i en mycket sårbar och utsatt 
situation när de blir offer för våld och övergrepp. Det finns därför 
ett behov av att stärka kunskapen om hur ett effektivt stöd kan ges 
men också att säkerställa att de får detta stöd i en fungerande kom-
munikativ miljö. Utredningen anser därför att det kan finnas skäl att 
överväga om en nationellt samordnad resurs skulle kunna vara ett 



Åtgärder för ökad jämställdhet och ett ökat barnperspektiv i frågor som rör tolktjänst SOU 2022:11 

398 

komplement för att säkerställa detta. En sådan resurs har givetvis 
många utmaningar då stöd i allmänhet i något led behöver ske i den 
lokala kontext som en kvinna ska leva i och fungera. Utredningen 
anser dock att frågan borde undersökas och utredas närmare, varför 
en lämplig myndighet föreslås få i uppdrag att utreda om och i så fall 
hur kompetensen och stödet till våldsutsatta döva och hörselskadade 
kvinnor och kvinnor med dövblindhet kan stärkas och organiseras 
nationellt. Ett sådant uppdrag kan exempelvis vara lämpligt för någon 
av de länsstyrelser som har en samordnande roll i frågor som rör mäns 
våld mot kvinnor. 

13.2 Barns och ungas behov av tolktjänst 

För barn och unga som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet 
är tolktjänsten många gånger en förutsättning för att de ska kunna 
ta till vara sina rättigheter och vara delaktiga på lika villkor som andra 
barn och unga i exempelvis förenings- och kulturliv, lek samt i 
fritidsaktiviteter. Det saknas i dag statistik om och uppföljning av 
barns och ungas behov av tolktjänst. Utredningen noterar att det 
görs ett förtjänstfullt arbete inom ramen för Registret för hörsel-
nedsättning hos barn4 för att få ökad kunskap om barn med hörsel-
nedsättning, med eller utan cochleaimplantat (CI), och deras språk- 
och kommunikationsutveckling. Beroende på hur registret utvecklas 
kan mer kunskap även förväntas framöver om barn med CI, då upp-
gifter planeras att inhämtas om t.ex. deras tillgång till teckenspråks-
utbildning och om tillgången till föräldrautbildning.5 Sådan samlad 
kunskap om både språkutveckling och kommunikation generellt 
men även om tillgången till teckenspråksutbildning är viktig för att 
kunna bedöma och analysera barns behov av tolktjänster i framtiden. 
Den är också viktig för att kunna utveckla tolktjänster så att döva 
och hörselskadade barn och barn med dövblindhet kan vara delaktiga 
på lika villkor som andra barn. Det kan t.ex. handla om att anpassa 

 
4 Syftet med Registret för hörselnedsättning hos barn är att förbättra kvaliteten på habiliter-
ingen för barn med hörselnedsättningar i hela Sverige. Det gäller både barn som får hörapparat 
och barn som får cochleaimplantat, CI. Målet med habiliteringen är bland annat att barnen ska 
få en lika god språkutveckling som hörande barn. Registret följer även hörselskadade barns 
teckenspråksutveckling. 
5 Telefonsamtal med verksamhetsföreträdare för Registret för hörselnedsättning hos barn 
2021-08-20.  
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tolktjänsten så att den svarar upp mot de behov som barn och unga 
med CI har.  

Även om tolkanvändare som är barn inte är en homogen grupp 
bedömer utredningen att det krävs vissa strukturella förändringar 
för att möta barns behov av tolktjänst. En sådan är att utöka utrym-
met för tolktjänst i situationer på fritiden genom att renodla regio-
nens tolktjänst (se avsnitt 7.4), vilket bedöms ge ökade möjligheter 
för barn i behov av tolk att vara delaktiga på lika villkor som andra 
barn. Även den särskilda bestämmelsen om att barnets bästa särskilt 
ska beaktas när tolktjänst erbjuds barn bedöms innebära ett ökat 
fokus på barnets särskilda behov inom tolktjänsten (se avsnitt 7.6.1). 
En annan förändring som behövs är en ökad medvetenhet och kom-
petens om barns och ungas särskilda behov av tolktjänst. Som en del 
i detta bör kunskapen om barns och ungas egna erfarenheter och be-
hov av tolktjänst öka, vilket utredningen utvecklar i avsnittet nedan.  

13.2.1 Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter 
och behov av tolktjänst 

Utredningens förslag: Den nationella funktionen för samord-
ning av tolktjänstfrågor ska i samarbete med Specialpedagogiska 
skolmyndigheten göra en fördjupad analys av barns och ungas 
behov och erfarenheter av tolk i förenings- och kulturliv, lek samt 
i fritidsaktiviteter. Analysen ska göras efter samråd med berörda 
intresseorganisationer, innefattande barn- och ungdomsorganisa-
tioner och föräldraorganisationer, samt med Svenska Dövidrotts-
förbundet. Mot bakgrund av analysen ska ett kunskapsunderlag tas 
fram och vid behov ska förslag på åtgärder lämnas för att stärka 
barnperspektivet i tolktjänstverksamheten. 

Skälen för utredningens förslag 

Utredningen anser att det behövs ökad medvetenhet och kunskap 
om barns och ungas förutsättningar och behov i tolktjänstverksam-
heten. Barns rätt till utveckling, fritid, lek och rekreation som är 
anpassad till barnets ålder samt barnets rätt att fritt delta i det kultu-
rella och konstnärliga livet slås fast i barnkonventionen (artikel 6 
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och 31). Vidare ska barnets aktiva deltagande i samhället möjliggöras 
för barn med funktionsnedsättning (artikel 23).  

Att sociala relationer, fritidsaktiviteter och känsla av samman-
hang är viktiga för alla människors hälsa och välmående är väl belagt 
i olika undersökningar. För barn och unga är fritiden en särskilt 
viktig arena som är identitetsskapande och utvecklar individens själv-
ständighet. Idrottsaktiviteter fyller även en hälsofrämjande funktion 
för barns välmående och hälsa över tid. I en kartläggning framgår 
dock att en närstående ofta behöver vara med som stöd till barn och 
unga med funktionsnedsättning i generella aktiviteter i större ut-
sträckning och högre upp i åldrarna än vad som är fallet för andra 
barn och unga.6 Att barnet är beroende av en närstående påverkar 
barnets förutsättningar och de positiva effekterna av att kunna fri-
göra sig och skapa en egen identitet på fritiden. Det kan också hindra 
barnets sociala inkludering i en grupp. Att närståendes engagemang 
blir avgörande för att kunna ha en aktiv fritid avspeglas också hos de 
barn som behöver fritidshjälpmedel. 

Att föräldrar många gånger får fungera som tolkar åt sina barn vid 
olika fritidsaktiviteter lyfts också fram av Riksförbundet för döva, 
hörselskadade och barn med språkstörning vid utredningens work-
shop med ungdoms- och föräldraorganisationer om barnperspekti-
vet i tolktjänsten.  

I utredningens samråd med intresseorganisationer och fördjupade 
behovsanalyser framgår att möjligheten till tolk på fritiden upplevs 
vara lågt prioriterad av tolkcentralerna. Av tolkcentralernas svar på 
utredningens enkät framgår att ett par tolkcentraler med hänvisning 
till barnkonventionen prioriterar tolkuppdrag som avser barn högre 
än motsvarande uppdrag som avser vuxna.7 Det går dock inte att 
utifrån enkäten dra någon slutsats om hur tolkuppdrag som avser 
barn och unga generellt prioriteras. Av utredningens workshop om 
barnperspektivet i tolktjänsten framgår vidare att det för barn och 
unga är viktigt att tolken har en god barnkompetens och en för-
ståelse för hur barn och unga kommunicerar vad avser språkbruk, 
vokabulär etc.  

Barn har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem och 
deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och 
mognad (artikel 12 i barnkonventionen). Utredningen anser därför 

 
6 Myndigheten för delaktighet (2020 a). 
7 Tolkcentralernas svar på utredningens enkät daterad den 25 november 2020. 
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att en handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten även 
bör rymma åtgärder för att inhämta barns och ungas eget perspektiv 
på tolktjänsten. Utredningen anser att den nationella funktionen för 
samordning av tolktjänstfrågor som utredningen föreslår ska inrättas 
(se avsnitt 14.2) ska få i uppdrag att i samarbete med Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en fördjupad analys av barns 
och ungas behov och erfarenheter av tolk i förenings- och kulturliv, 
lek samt i fritidsaktiviteter. Analysen ska även belysa eventuella skill-
nader mellan flickors och pojkars behov av och tillgång till tolk.  

Som huvudman för landets specialskolor har SPSM goda förut-
sättningar till en rekryteringsbas av barn och unga för en sådan 
undersökning. Samråd bör även ske med landets båda riksgymnasier 
för döva och hörselskadade för att inhämta de lite äldre ungdomar-
nas erfarenheter och syn på tolk. Analysen bör ske i nära dialog och 
samråd med berörda intresseorganisationer, innefattande barn- och 
ungdomsorganisationer och föräldraorganisationer, samt med Svenska 
Dövidrottsförbundet. Dessa aktörer har viktig erfarenhet och kun-
skap som bör tas tillvara i analysarbetet, inte minst vad avser behov 
och förutsättningar hos barn och unga som även kan ha andra funk-
tionsnedsättningar, exempelvis kognitiva eller intellektuella, samt er-
farenheter av tolkbehov inom barn- och ungdomsidrotten. Mot bak-
grund av analysen ska ett kunskapsunderlag tas fram och vid behov 
ska förslag på åtgärder lämnas för att stärka barnperspektivet i tolk-
tjänstverksamheten.  
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14 En nationell funktion för 
samordning av tolktjänstfrågor 

14.1 Behovet av samordning, uppföljning 
och information i frågor som rör tolktjänst 

I utredningens uppdrag ingår att identifiera och analysera vilka fram-
gångsfaktorer, problem och hinder som finns för att tolktjänsten ska 
utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Avsaknaden av en samlad nationell 
överblick av tolktjänsten och dess utveckling försvårar i dag väsentligt 
möjligheten till löpande uppföljning och långsiktig utveckling av tolk-
tjänsten i sina olika delar. Det saknas främst en resurs som kan samordna 
statistikinsamling och annan data om tolktjänsten samt ge samlad infor-
mation till ansvariga aktörer om hur tolktjänsten fungerar. Även med 
utredningens förslag kommer ansvaret för tolktjänst och finansieringen 
av densamma fortsatt att vara uppdelad på flera aktörer såsom regioner, 
statliga och kommunala myndigheter, arbetsgivare och andra aktörer.  

Även Tolktjänstutredningen från 2011 pekade i sitt betänkande på 
behovet av nationell statistikförsörjning och uppföljning samt ett lång-
siktigt kvalitetsutvecklingsarbete på tolktjänstområdet och menade att 
den nya statliga tolktjänstmyndighet som föreslogs kunde fylla en så-
dan funktion.1 Utredningen delar den tidigare tolktjänstutredningens 
bild av att tolktjänsten som system behöver en sammanhållande re-
surs för uppföljning och kvalitetsutveckling. Utredningen har också 
i sitt arbete kunnat konstatera att avsaknaden av en sammanhållande 
aktör med överblick över området har varit en stor utmaning under 
utredningsarbetet. Det saknas också i allt väsentligt i dag nationell 
statistik om exempelvis tolktjänstens kostnader, utvecklingen av antalet 
tolkanvändare, deras behov av tolk i olika situationer samt tolkanvänd-
ning inom olika samhällsområden. Detta gör det svårt att bedöma 

 
1 SOU 2011:83, s. 203 f. 
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såväl träffsäkerhet, kostnadseffektivitet, kvalitet som utvecklings-
behov samlat. I utredningsarbetet har därför behovet av en funktion 
som kan bistå regioner och andra huvudmän med en samlad statistik-
försörjning och även initiera datainsamling inom områden där under-
lag saknas blivit tydlig. I det ligger att följa upp verksamhetens kvali-
tet utifrån regionens ansvar för klagomålshantering på aggregerad 
nivå (se avsnitt 7.9). Utredningen ser också att det kan behövas sam-
lad information om regelverket för att tillhandahålla tolkstöd i olika 
situationer och om finansieringen av sådant tolkstöd. Det finns ock-
så behov av en aktör som kan samordna processer och frågor som 
inte har en naturlig hemvist hos en annan aktör. 

I det följande utvecklar utredningen sina överväganden om upp-
gifter för en nationell resurs för samordning av tolktjänstfrågor och 
vilken huvudman som är bäst lämpad att inneha en sådan roll. 

14.2 En nationell funktion för samordning 
av tolktjänstfrågor ska inrättas 

Utredningens förslag: En nationell funktion för samordning av 
tolktjänstfrågor för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet inrättas. Uppgiften för den nationella funktionen ska vara 
att tillhandahålla information samt sammanställa statistik och annan 
data för en samlad nationell uppföljning av tolktjänsten och dess 
målgrupp samt vid behov samordna utvecklingsinsatser som rör 
tolktjänsten och dess målgrupp. I uppgiften ingår även att i övrigt 
samordna eller hantera frågor som rör tolktjänst och som inte har 
en naturlig hemvist hos någon annan aktör, såsom att samordna 
en plan för en strategisk kompetensutveckling av tolkar, att upp-
handla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer samt 
att betala ut statsbidrag till regionerna för tolktjänst. I uppgiften 
ska även ingå att ta fram ett nationellt system för uppföljning av 
tolktjänsten samt vid behov föreslå nödvändiga författningsänd-
ringar för ett sådant system. Arbetet ska ske i samråd med regioner 
och berörda intresseorganisationer samt andra berörda aktörer. 

Den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 
ska senast år 2028 följa upp åtgärderna i handlingsplanen för en 
långsiktig utveckling av tolktjänsten. 
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Skälen för utredningens förslag 

Utredningen har i avsnittet ovan pekat på behovet av en samman-
hållande resurs för långsiktig uppföljning och kvalitetsutveckling av 
tolktjänsten. Utifrån detta är utredningens samlade bedömning att 
det behövs en funktion på nationell nivå som ansvarar för samord-
ning av statistik och datainsamling, uppföljning och samlad informa-
tion till olika aktörer inom tolktjänsten. Det behövs även en funk-
tion som vid behov samordnar utvecklingsinsatser och andra frågor 
som rör tolktjänst och som saknar en naturlig hemvist hos en annan 
aktör. Målet med en sådan funktion är att säkerställa en nationell 
uppföljning samt samlad överblick över tolktjänsten och dess mål-
grupper och därmed främja en långsiktig, kvalitativ och stabil ut-
veckling av tolktjänsten. En sådan funktion bör enligt utredningen 
även ha förutsättningar att ta emot uppdrag från regeringen i frågor 
som rör tolktjänst och hur tillgängligheten i samhället kan öka för 
tolktjänstens målgrupp. Funktionen bör också i övrigt ha förutsätt-
ningar att kunna samordna eventuella utvecklingsbehov som identi-
fieras och hålla samman dessa på nationell nivå. Det kan också finnas 
behov av en aktör som på nationell nivå bistår med att facilitera sam-
råd mellan olika berörda aktörer exempelvis genom att strukturera 
och dokumentera sådana samråd.  

Det bör i sammanhanget understrykas att en sådan nationell funk-
tion inte på något sätt ska ansvara för att tillhandahålla eller finansiera 
tolktjänst till enskilda tolkanvändare. Den huvudsakliga uppgiften 
handlar snarare om att löpande kunna följa utvecklingen av tjänsten, 
samla och sammanställa data och annan information samt genom in-
formationsinsatser och eventuellt andra utvecklingsinsatser bidra till 
att öka medvetenhet och kunskap om hur delaktigheten i samhället 
kan öka och förstärkas för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Utredningen återkommer nedan i avsnitt 14.3 om vem 
som bör vara huvudman för en sådan funktion. 
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Uppgifter för en nationell funktion för samordning 
av tolktjänstfrågor 

Information och annat stödmaterial 

En uppgift för en nationell funktion för samordning av tolktjänst-
frågor är att ta fram, sammanställa och tillhandahålla information till 
regioner, kommunala och statliga myndigheter och i förekommande 
fall arbetsgivare och andra aktörer som är ansvariga för att bekosta 
eller tillhandahålla tolk i olika situationer. Det handlar främst om att 
tillhandahålla information om den föreslagna nya lagen om tolk-
tjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet samt 
annan information av relevans, exempelvis i vilka situationer olika 
aktörer ansvarar för att tillhandahålla eller använda tolk och var när-
mare information om regelverk och ytterligare vägledning finns. En 
sådan information kan bidra till att öka likvärdigheten i tillämp-
ningen av gällande bestämmelser om tolktjänst mellan regioner samt 
mellan regioner och andra ansvariga aktörer för tolk. Vidare kan ingå 
att tillhandahålla information och goda exempel till kommunala och 
statliga myndigheter och arbetsgivare om vad tolkbehov innebär och 
hur det kan tillgodoses. I det kan också ingå att informera om vikten 
av att i verksamheter som har kostnader för tolkning för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet redovisa dessa på ett sätt som 
gör att de kan särskiljas från kostnaderna för annan tolkning eller 
andra stöd (se nedan om behovet av statistik över tolkanvändningen). 
Informationsinsatser som uppmärksammar offentliga huvudmäns an-
svar för tolk kan även bidra till en ökad tillämpning av förvaltnings-
lagens (2017:900) bestämmelse om tolk till döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet samt ett ökat ansvarstagande utifrån 
ansvars- och finansieringsprincipen och i förekommande fall förord-
ningen (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande 
av funktionshinderspolitiken. Detta kan i sin tur minska gränsdrag-
ningsproblem i förhållande till regionernas ansvar för tolktjänst och 
bidra till en ökad förutsägbarhet och ökad tillgång till tolk för den 
enskilde tolkanvändaren i olika situationer.  

Uppgiften att tillhandahålla information och goda exempel kan 
också innefatta att i samarbete med ansvariga myndigheter och andra 
aktörer, såsom intresseorganisationerna, ta fram information och 
stödmaterial om hur en verksamhet kan organiseras och planeras 
fysiskt, digitalt och praktiskt för att minska eller komplettera be-
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hovet av tolk i olika situationer och göra verksamheten tillgänglig 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Det kan 
också handla om att samla kunskap om och erbjuda information om 
behov och förutsättningar hos tolktjänstens målgrupp att kunna ge 
och få information och att kunna kommunicera på lika villkor som 
andra. Det kan innefatta frågor om teckenspråkig information eller 
andra tillgänglighetsskapande åtgärder och digitala lösningar som 
kan bidra till att minska behovet av tolk i vissa fall eller möjliggöra 
kommunikation i de fall tolk inte finns tillgänglig. Ett sådant arbete 
sker lämpligen i samarbete med de aktörer som på olika sätt har ett 
ansvar i frågor om exempelvis arbetsmiljö, digitalisering och digital 
offentlig service samt det svenska teckenspråket.  

Utredningen ser det som naturligt att uppgiften att tillhandahålla 
ovanstående information och stödmaterial främst erbjuds på digital 
väg och genom användning av olika digitala kanaler. Det är kostnads-
effektivt och lätt tillgängligt för berörda målgrupper och ger möjlig-
het att samtidigt nå många olika målgrupper och till att hålla infor-
mationen uppdaterad. 

Uppföljning och statistik  

En annan viktig uppgift för en samordnande nationell funktion är att 
ansvara för en samlad nationell uppföljning av tolktjänsten, innefat-
tande insamling av statistik, och sammanställning av aktuell forsk-
ning inom området. I dag saknas nationell statistik över tolkanvänd-
ningen i Sverige. Tillgången till sådan statistik är en förutsättning för 
att kunna arbeta med kvalitetsutveckling av tolktjänsten. Frågor som 
är viktiga att få samlad kunskap om och att följa upp är exempelvis ut-
vecklingen av antalet tolkanvändare över tid uppdelat på tolkformer 
och tolkmetoder, kön och ålder, omfattningen av tolkbehoven och 
inom vilka områden de är som störst samt hur behoven förändras 
över tid, utvecklingen av tolkbeställningar, skäl till avbokningar och 
inte utförda tolkuppdrag. Hur barns och ungas behov av tolk till-
godoses och förändras är en annan viktig aspekt samt eventuella skill-
nader i tolkanvändning mellan kvinnor och män och flickor och pojkar. 
Distanstolkning och andra tekniska lösningar är också en viktig aspekt 
som är angelägen att följa upp i förhållande till utbud av och tillgång 
till tolk samt kvalitetsaspekter. Vidare kan en samlad uppföljning på 
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aggregerad nivå av klagomål på regionernas tolktjänst vara en viktig 
del i kvalitetsutvecklingen av densamma. Omfattningen av tolkbehov 
och kostnader hos kommunala och statliga myndigheter är också an-
geläget att få en samlad uppfattning om i syfte att följa utvecklingen. 
Ytterligare en viktig aspekt är att följa utvecklingen av behovet av 
utbildnings- och arbetslivstolkning genom att samla och samman-
ställa uppgifter från ansvariga aktörer. Det kan också finnas behov 
av att identifiera data och initiera datainsamling om tolkanvändning 
och tolkbehov inom andra samhällsområden där sådan kunskap saknas. 

Behovet av ett uppföljningssystem för tolktjänsten 

Den begränsade statistik som finns i dag om tolktjänsten i regionerna 
är inte inhämtad och redovisad utifrån gemensamma riktlinjer och 
principer vilket försvårar jämförelser mellan olika regioner. År 2010 
påbörjades ett samarbete mellan ett flertal regioner och företaget 
Nysam för att sammanställa ett antal grundläggande nyckeltal rörande 
tolktjänsten och några rapporter har publicerats sedan dess.2 Enligt 
uppgifter till utredningen har detta samarbete numera upphört.  

För att en uppföljning av tolktjänsten ska vara ändamålsenlig och 
effektiv och bidra till kvalitetsutveckling av densamma anser utred-
ningen att den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 
ska få i uppdrag att ta fram ett uppföljningssystem för tolktjänsten. 
En lämplig utgångspunkt kan vara att vidareutveckla den statistik 
som en del regioner har tagit fram inom ramen för sin nyckeltals-
samverkan. Vidare kan regionernas klagomålshantering innehålla 
viktiga indikatorer för uppföljning och utvärdering som också bör 
ingå i ett sådant system. Det är också värdefullt att utveckla statistik 
om tolktjänsten inom andra områden, exempelvis arbetsliv och ut-
bildning, rättsväsende och socialtjänst. I uppdraget bör även ingå att 
föreslå eventuella författningsändringar som kan behövas för att en 
sådan nationell funktion ska kunna ta del av och hantera uppgifter 
från olika huvudmän. Arbetet bör bedrivas i samråd med regioner, 
intresseorganisationer och andra berörda aktörer och myndigheter, 
såsom Arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare samt före-
trädare för tolkprofessionen.  

 
2 Se exempelvis den senast publicerade rapporten Nysam (2020). 
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Övriga uppgifter för en samordnande funktion  

En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor kan också 
vara ett naturligt nav som mottagare av uppdrag som regeringen ser 
behov av att ge inom tolktjänstområdet och som kan kräva fördjupad 
analys, samordning eller att förslag lämnas i en viss fråga. Utredningen 
ser att det kan finnas ett mervärde i att även andra frågor som rör 
tolktjänst och frågor kopplade till tolktjänstens målgrupp samlas hos 
en sådan nationell funktion, inte minst frågor som saknar en naturlig 
hemvist hos en annan aktör. På så sätt får den samordnande funk-
tionen en bättre överblick och kunskap om frågor som rör tolk-
tjänsten och som kan vara värdefull när tolktjänsten följs upp och 
som kan bidra till kvalitetsutvecklingen av densamma. Utredningen 
ser bl.a. att en fråga som bör samordnas av en nationell funktion rör 
kompetensutvecklingsinsatser riktade till tolkprofessionen inom om-
rådet. Förslag om detta lämnas i kapitel 12 samt utvecklas närmare 
nedan. Ytterligare frågor som det kan vara ändamålsenligt att lägga 
på en samordningsfunktion är mer operativa frågor som rör utbetal-
ning av statsbidrag till regionerna samt upphandling av tjänster som 
har koppling till tolktjänsten, se närmare nedan. 

Samordnat utbud av strategisk kompetensutveckling för tolkar 

Utredningen har i kapitel 12 pekat på behovet av strategiska kompetens-
utvecklingsinsatser som en del i att säkerställa den långsiktiga kom-
petensförsörjningen av tolkar. Denna fråga rör många olika aktörer, 
såväl arbetsgivare, utbildningsanordnare som tolkprofessionen, och 
saknar därför en naturlig sammanhållande aktör. Det är därför lämp-
ligt om den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor 
får till uppgift att samordna arbetet med en plan för strategisk kom-
petensutveckling av tolkar. Arbetet föreslås ske i samverkan med be-
rörda utbildningsanordnare och arbetsgivare samt företrädare för 
tolkprofessionen och intresseorganisationerna och innefatta att ut-
veckla och sammanställa en plan för kontinuerlig och systematisk 
fortbildning och kompetensutveckling för teckenspråks-, dövblind- 
och skrivtolkar samt att föreslå hur sådan fortbildning och kom-
petensutveckling kan finansieras (se avsnitt 12.3). 



En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor SOU 2022:11 

410 

Utbetalning av statsbidraget till regionerna för tolktjänst  

I dag har Socialstyrelsen i uppgift att administrera och utbetala det 
årliga statsbidraget till regionerna för tolktjänst samt att upphandla 
tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer. Utredningens 
förslag om en ny lag om tolktjänst för döva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet (se kapitel 7) innebär att lagstiftningen ska utgå 
från ett språk- och tillgänglighetsperspektiv i stället för ett patient-
perspektiv enligt nuvarande reglering i hälso- och sjukvårdslagen. 
Utredningen ser därför inte att Socialstyrelsen på samma sätt som 
tidigare har en naturlig roll i frågor som rör tolktjänst i och med att 
tolktjänst inte längre ska ses som en hälso- och sjukvårdsfråga. 

Vidare har utredningen i avsnitt 10.4 föreslagit att den nationella 
funktionen för samordning av tolktjänstfrågor som föreslås inrättas 
även ska få i uppdrag att samordna arbetet med en förstudie om förut-
sättningar för en regiongemensam distanstolkningsfunktion. En viktig 
del i detta arbete är hur en sådan gemensam distanstolkningsfunk-
tion ska finansieras och utredningen ser att det statsbidrag som i dag 
utbetalas till regionerna kan fylla en viktig roll i kommande finan-
siering av en regiongemensam distanstolkning. Hur detta ska göras 
och vilka villkor som bör ställas i samband med finansiering är dock 
en fråga för förstudien. I anslutning till denna förstudie kan det en-
ligt utredningen också finnas andra aspekter som rör statsbidraget 
och dess fördelningsnyckel som bör ses över, bland annat frågan om 
och hur träffsäkerheten i bidragsgivningen kan öka till regionerna ut-
ifrån antalet tolkanvändare och behoven bland olika tolkanvändare samt 
om det bör ställas andra villkor i statsbidraget för att främja utveckling 
och samverkan samt bidra till kostnadseffektivitet. Utredningen ser 
sammantaget att den nationella funktionen för samordning av tolk-
tjänstfrågor är en naturlig aktör för ett sådant arbete och anser därför 
att en denna funktion även ska få till uppgift att betala ut statsbidra-
get till regionerna avseende tolktjänst samt göra en översyn av stats-
bidraget och dess fördelningsnyckel (se avsnitt 7.12).  

Upphandling av tolkservice till förtroendevalda i vissa organisationer  

Utöver utbetalning av ovan nämnda statsbidrag har Socialstyrelsen 
även till uppgift att utse en aktör med nationellt ansvar att tillhanda-
hålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer, rikstolk-



SOU 2022:11 En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor 

411 

tjänsten. Det är Stiftelsen Rikstolktjänst som efter Socialstyrelsens 
upphandling har uppdraget att tillhandahålla tolkservice åt förtroende-
valda i det intressepolitiska arbetet på riksnivå i organisationer för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.3 Socialstyrelsen 
har sedan 2012 genomfört tre upphandlingar och har vid samtliga 
tillfällen ingått avtal med Stiftelsen Rikstolktjänst. Nuvarande avtal 
löper till och med den 10 januari 2024. 

Utredningen anser att det även i dessa frågor finns ett mervärde i 
att en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor får till 
uppgift att upphandla denna aktör. På så sätt kan en sådan funktion 
samlat följa utvecklingen kring frågor som rör tolktjänst och som kan 
vara relevanta för uppgiften som samordnande funktion för tolk-
tjänstfrågor. En sådan uppgift kan bidra till ökad kunskap om in-
tresseorganisationernas och de förtroendevaldas förutsättningar att 
driva intressepolitiskt arbete, vilket kan vara värdefullt i den samlade 
uppföljningen av samhällets tolktjänst. 

Att samla denna fråga hos en nationell funktion kan också bidra 
till en bättre överblick och ge underlag för eventuella behov av för-
ändringar för ökad likvärdighet och tillgång till tolktjänst för samt-
liga tolktjänstens målgrupper.  

Uppföljning av handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

Den handlingsplan med förslag till åtgärder för en långsiktig utveck-
ling av tolktjänsten som utredningen redovisar i detta betänkande, 
kapitel 7–14, föreslås följas upp en tid efter åtgärdernas planerade 
genomförande. Den nationella funktionen för samordning av tolk-
tjänstfrågor är en lämplig aktör för en sådan uppföljning som före-
slås ske senast år 2028.   

 
3 Redovisning av Stiftelsen rikstolktjänsts och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors 
verksamhet 2020, Socialstyrelsen 2021-04-06, dnr 6456/2020, 6444/2020.  
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14.3 Huvudmannaskap för en nationell funktion 
för samordning av tolktjänstfrågor  

Utredningens bedömning: Tolktjänsten fyller en viktig funktion 
för att döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska 
kunna delta i samhällslivet och kommunicera på lika villkor som 
andra. Tolktjänsten är både en språkpolitisk och funktionshinders-
politisk fråga. Det finns flera skäl som talar för att Myndigheten 
för delaktighet, som är en kunskapsmyndighet inom funktions-
hinderområdet, är lämplig att inneha uppgiften som en nationell 
funktion för samordning av tolktjänstfrågor. De närmare förut-
sättningarna för och konsekvenserna av att inordna en sådan funk-
tion i Myndigheten för delaktighet bör dock närmare analyseras.  

Skälen för utredningens bedömning 

Utredningen har ovan utvecklat skälen för en nationell funktion för 
samordning av tolktjänstfrågor och uppgifter för en sådan funktion. 
En sådan resurs ska både tillhandahålla information och visst stöd-
material till berörda aktörer och ansvara för en samlad nationell upp-
följning för att främja en långsiktig utveckling av tolktjänsten.  

När det gäller huvudmannaskapet för en sådan funktion har ut-
redningen övervägt olika alternativ. Utredningen ser inte att upp-
byggnaden av en helt ny, fristående funktion för samordning av tolk-
tjänstfrågor vare sig är ett kostnadseffektivt eller ändamålsenligt 
alternativ, utan ser i stället att det finns mervärden och synergier i att 
inordna en sådan funktion inom befintlig verksamhet. Utredningen 
har med detta som utgångspunkt övervägt om en sådan resurs bör 
vara ett regionalt eller statligt ansvar samt inom vilken befintlig verk-
samhet en sådan funktion kan inordnas.  

Utredningen har i första hand övervägt om en funktion för sam-
ordning av tolktjänstfrågor bör ligga på en region, exempelvis genom 
att staten genom villkor i det årliga statsbidrag som betalas ut till 
regionerna för tolktjänst skulle kunna stimulera utveckling av en så-
dan funktion som samtliga regioner bidrar till att samfinansiera. Ett 
regionalt huvudmannaskap kan ses som naturligt och lämpligt då 
tolktjänsten huvudsakligen är ett regionalt ansvar som med utred-
ningens förslag ytterligare kommer att utvecklas (se kapitel 7). Det 
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finns dock vissa begränsningar med en regional aktör som huvud-
man för en sådan nationellt samordnande funktion. Ett av huvud-
syftena med en nationell funktion är att göra en samlad uppföljning 
av tolktjänsten, samla data och annan statistik från olika huvudmän 
och aktörer inom olika samhällsområden samt inneha en samlad 
överblick över tolktjänsten och dess målgrupp. Vidare finns det ett 
mervärde i att en nationell funktion vid behov kan samordna utveck-
lingsarbete i olika frågor som rör tolktjänst, tolkprofessionen eller 
målgruppens behov och förutsättningar att kunna kommunicera på 
lika villkor som andra, till exempel genom olika kunskapshöjande 
eller tillgänglighetsskapande åtgärder som kan fungera som ett kom-
plement till tolktjänst i vissa fall. Utredningen anser också att det 
finns ett ytterligare mervärde i att en nationell funktion ska kunna 
bidra i samordning av kompetensutveckling för tolkar i nära sam-
arbete med tolkutbildningsanordnarna samt operativt hantera vissa 
frågor kopplade till tolktjänsten. Samtliga dessa uppgifter förutsätter 
både ekonomiska och personella resurser samt mandat, kunskap och 
kapacitet att samarbeta med och stödja samtliga aktörer för tolk-
tjänsten, att inhämta nödvändiga uppgifter om tolktjänsten, dess an-
vändare och olika aktörer samt att vid behov främja utveckling av 
frågor som rör tolktjänsten. Det förutsätter i sin tur en långsiktig, 
sammanhållen finansiering och enhetlig styrning av verksamheten, 
vilket utredningen bedömer är svårt att åstadkomma på regional nivå. 
Det förutsätter också en möjlighet för regeringen att vid behov kunna 
ge uppdrag till en sådan funktion – en möjlighet som saknas med ett 
huvudmannaskap som består av självstyrande regioner. 

Utredningen har vidare övervägt om Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor i Sverige AB, Nkcdb4, skulle kunna vara lämplig 
att fungera även som en nationell funktion för samordning av frågor 
om tolktjänst. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag5 att upp-
handla en aktör med uppgiften att ha nationellt ansvar för expertstöd 
för dövblindfrågor och har sedan den 1 januari 2013 upphandlat och 
tecknat avtal med Nkcdb med uppgift att vara en sådan nationell 
aktör. Nuvarande avtal löper fram till och med den 31 december 
2022. Verksamheten är statsbidragsfinansierad. För budgetåret 2021 

 
4 Nkcdb är ett helägt dotterbolag till Mo Gård AB, som är ett stiftelseägt idéburet kunskaps-
företag som arbetar med kompetens- och stödinsatser i frågor som rör människor med kom-
binerade funktionsnedsättningar, till exempel personer med dövblindhet. 
5 Regeringens beslut II:1, 2012-08-09, dnr S2012/5379/FST (delvis). 
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har Socialstyrelsen betalat ut cirka 13 miljoner kronor till Nkcdb för 
verksamheten.6 

Nkcdb har till uppgift att ge expertstöd till regionerna i deras 
arbete med att organisera stödet till personer med dövblindhet och 
även att ge expertstöd till andra ansvariga huvudmän, att samla, ut-
veckla och sprida information om dövblindhet, att verka för syste-
matisk metodutveckling inom dövblindområdet, att stödja relevanta 
aktörer i framtagandet av kurser och utbildningar på dövblindområdet 
samt att upprätta samarbetsformer för fördjupad brukarsamverkan, 
särskilt vad gäller identifiering och utveckling av teknik och tjänster 
inom information och kommunikation för personer med dövblindhet.  

De frågor som Nkcdb arbetar med har i vissa avseenden sam-
hörighet med och koppling till de uppgifter som utredningen anser 
att en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor bör ha. 
Nkcdb har vidare ett upparbetat samarbete med regionerna i frågor 
som rör dövblindhet och äger en unik kunskap och kompetens om 
en av tolktjänstens målgruppers förutsättningar och behov. Detta 
talar för att Nkcdb skulle kunna ha förutsättningar att även vara en 
nationell samordningsresurs för tolktjänstfrågor. Utredningens slut-
sats är dock att den organisations- och finansieringsform samt den 
begränsade möjlighet till styrning som i dag gäller för Nkcdb inte 
tillåter att ytterligare utöka verksamheten med uppgifter som in-
begriper nationell samordning och uppföljning av tolktjänsten och 
dess målgrupp. Regeringen kan inte lägga nya uppgifter på eller styra 
en aktör som är en från staten självständig juridisk person, i detta fall 
ett aktiebolag. Ett alternativ till Nkcdb skulle visserligen kunna vara 
att regeringen ger en myndighet i uppdrag att även upphandla en 
nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor. Även med 
detta alternativ skulle dock regeringens möjlighet till styrning vara 
begränsad liksom möjligheten att ge uppdrag till den upphandlade 
aktören. Det kan också vara svårt att bygga upp långsiktiga system 
för uppföljning hos en aktör som ska upphandlas med viss regel-
bundenhet och det kan också finnas juridiska hinder för en sådan 
aktör att hantera data och annan information.  

Utredningen har därför övervägt om det finns förutsättningar 
hos en statlig myndighet att inneha uppgiften som en nationell funk-
tion för samordning av tolktjänstfrågor. I dag finns det ingen statlig 

 
6 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinders-
området, anslagspost 8 Övrig verksamhet, punkten 2.  
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myndighet som har till ansvar att samlat följa tolktjänstens utveckling 
eller att ge samlad information till tolktjänstens aktörer. Socialstyrelsen 
ansvarar visserligen för att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och 
statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar inom hälso- och 
sjukvårdens och den sociala omsorgens områden. Socialstyrelsen 
administrerar även utbetalningen av statsbidraget till regionernas 
tolktjänst och statsbidraget till rikstolktjänsten för förtroendevalda 
i vissa organisationer som genomför intressepolitiskt arbete på riks-
nivå för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Med 
utredningens förslag till åtgärder för en förstärkt tolktjänst tydlig-
görs emellertid att tolktjänsten inte är en hälso- och sjukvårdsfråga 
utan ett kommunikationsstöd för att döva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet ska kunna delta på jämlika villkor i samhället. 
En funktion för samordning av tolktjänstfrågor hör med utredningens 
förslag därför inte längre till de områden som Socialstyrelsen an-
svarar för.  

Utredningen har vidare övervägt andra myndigheter som på något 
sätt arbetar med frågor som rör tolktjänstens målgrupp och därvid 
övervägt om någon av myndigheterna Specialpedagogiska skolmyndig-
heten (SPSM), Institutet för språk och folkminnen (Isof), Myndig-
heten för tillgängliga medier (MTM) eller Myndigheten för delaktig-
het (MFD) skulle kunna vara lämplig att ha uppgiften som en nationell 
samordnande resurs för tolktjänstfrågor. SPSM har stor kunskap om 
dövas, hörselskadades och personer med dövblindhets förutsättningar 
och behov av tolk och om teckenspråk. Samtidigt är SPSM en uttalad 
utbildningsmyndighet som enbart verkar inom utbildningsområdet 
med frågor som rör specialpedagogiskt stöd och som huvudman för 
specialskolan. Detta talar därför mot SPSM som lämplig att inneha 
uppgiften som en nationell resurs för tolktjänstfrågor. Liknande skäl 
kan anföras mot MTM som arbetar med produktion och distribution 
av tillgänglig litteratur, tidningar och annan samhällsinformation för 
personer med funktionsnedsättning, innefattande teckenspråkig litte-
ratur. Enligt utredningen är MTM:s ansvarsområde både specifikt 
och begränsat och har få beröringspunkter med dövas, hörselskadades 
och personer med dövblindhets behov av tolktjänst och utvecklingen 
av tolktjänst. Isof är en statlig myndighet med uppdraget att samla 
in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i Sverige.  
I detta ingår att ansvara för språkvården av det svenska teckenspråket 
och att bl.a. arbeta med språkteknologiska frågor. Isofs arbete utgår 
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från ett språkpolitiskt perspektiv, vilket visserligen hänger samman 
med en viktig funktion hos tolktjänsten. Isof har dock ingen när-
mare kunskap om behov och förutsättningar för delaktighet och till-
gång till tolktjänst för den berörda målgruppen. Utredningen har 
slutligen övervägt MFD som en lämplig myndighet att inneha funk-
tionen som nationell resurs för samordning av tolktjänstfrågor. Ut-
redningen ser att det finns flera skäl som talar för MFD som lämplig 
för en sådan uppgift, vilka utvecklas i det följande. 

MFD är en sektorsövergripande kunskapsmyndighet inom funk-
tionshinderområdet. Myndigheten har ett brett uppdrag som syftar 
till att stödja genomförandet av det nationella funktionshinderspolitiska 
målet och konventionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Myndighetens huvudsakliga arbete handlar om att sprida 
och utveckla kunskap om funktionshinderspolitiken och om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten erbjuder 
även stöd till statliga myndigheter, regioner och kommuner i deras 
arbete för ett effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken 
samt i förekommande fall till privata aktörer i deras egenskap av 
arbetsgivare. Det kan handla om att ta fram stödmaterial, checklistor 
och andra verktyg för att arbeta med tillgänglighet samt om olika 
kunskapshöjande aktiviteter. Myndigheten följer också upp utveck-
lingen av funktionshinderspolitiken samt utvecklingen av levnads-
villkoren för personer med funktionsnedsättning genom att samman-
ställa statistik och annan data inom exempelvis arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet, genomföra egna undersökningar och skriva tema-
tiska rapporter. Utgångspunkten för myndighetens arbete är aktiv 
involvering av organisationer som företräder personer med funktions-
nedsättning samt personer med egen funktionsnedsättning. Myndig-
heten har som stöd i sitt arbete bl.a. ett funktionshindersråd som 
består av ett antal funktionshinderorganisationer och en webbunder-
sökningspanel med personer med funktionsnedsättning som regel-
bundet svarar på frågor om funktionshinder i samhället. Myndigheten 
arbetar även för att integrera ett barnrätts- och jämställdhetsperspek-
tiv i verksamheten.7 Samtliga dessa aspekter av myndighetens verk-
samhet talar enligt utredningen för att MFD även skulle kunna an-
svara för samordning av tolktjänstfrågor.  

 
7 Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet och myndighetens 
årsredovisning för 2020. 
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Ett skäl som kan anföras mot att MFD ska vara en samordnande 
nationell resurs för tolktjänstfrågor är att myndigheten inte har till 
uppgift att operativt ansvara för frågor som rör en särskild målgrupp 
av personer med funktionsnedsättning. Myndigheten följer dock upp 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och bedriver 
sedan något år tillbaka ett utvecklingsarbete kring att utveckla stati-
stiken så att det bättre går att följa utvecklingen av levnadsvillkoren 
inom olika områden uppdelat på ålder, kön och olika typer av funk-
tionsnedsättning. Vidare har regeringen aviserat att myndigheten 
ska överta ansvaret för tilldelning och återtagande av ledarhundar till 
personer med grav synnedsättning från Synskadades Riksförbund 
(SRF), vilket kommer att innebära ett nytt verksamhetsområde för 
myndigheten som innebär uppgifter av mer operativ karaktär riktad 
till en specifik målgrupp.8 Myndigheten har redan i dag till uppgift 
att upphandla ledarhundar. Ett förberedelsearbete avseende övertag-
ande av ledarhundsverksamheten från SRF pågår på myndigheten.9 
Det finns ännu ingen tidpunkt beslutad om när övertagandet ska ske.  

Sammantaget kan MFD sägas ha en mycket god och bred kun-
skap och förståelse om tillgänglighet och hinder för delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, innefattande döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. Myndigheten arbetar utifrån ett rättig-
hetsperspektiv för full delaktighet i samhället för personer med funk-
tionsnedsättning. Myndigheten har således både förståelse för och 
kunskap om rättighets-, tillgänglighets- och språkperspektivet i frågor 
som rör tolktjänstens målgrupper. Myndigheten har även etablerade 
relationer med både statliga myndigheter, kommuner och regioner 
och en etablerad dialog med funktionshindersrörelsen, innefattande 
intresseorganisationer för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet. Dessa aspekter och fördelar med MFD har även lyfts fram 
av intresseorganisationerna i samband med deras resonemang och 
överväganden om vilken statlig myndighet som vore bäst lämpad att 
vara en tolktjänstmyndighet utifrån tidigare förslag från tolktjänst-
utredningen från 2011.10 Även om utredningen inte föreslår att MFD 
ska vara en nationell tolktjänstmyndighet menar utredningen att dessa 
skäl även är giltiga för uppgiften som en nationell funktion för sam-
ordning av tolktjänstfrågor.  

 
8 Prop. 2017/18:01, utgiftsområde 9, s. 146. 
9 Myndigheten för delaktighet (2019). 
10 Skuggutredningen (2020), s. 33 f. 
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Utredningens slutsats är därför att MFD bedöms ha goda förut-
sättningar att vara en nationell funktion för samordning inom tolk-
tjänstområdet. Det har dock inte varit möjligt för utredningen att 
inom ramen för utredningsarbetet närmare bedöma vilka förutsätt-
ningar som krävs i form av exempelvis personella och ekonomiska 
resurser av att inrätta en sådan funktion i MFD. Det har heller inte 
varit möjligt att bedöma konsekvenserna av att inrätta en sådan funk-
tion i MFD och hur det kan påverka myndighetens övriga uppgifter. 
Sådana analyser behöver därför göras inför fortsatta överväganden 
om att ge Myndigheten för delaktighet i uppgift att vara nationell 
funktion för samordning av tolktjänstfrågor.  
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15 Konsekvenser  
av utredningens förslag 

15.1 Utredningens uppdrag att redovisa konsekvenser 

Av direktiven till utredningen framgår att utredningen ska analysera 
de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av författ-
ningsförslagen. Analysen ska visa på hur förslagen påverkar mål-
gruppen, dvs. döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
samt aktörer som statliga myndigheter, kommuner och regioner. 
Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de sär-
skilda överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regerings-
formen redovisas. Konsekvenser för den ekonomiska självstyrelsen 
samt ekonomiska konsekvenser för stat, regioner och kommuner ska 
beskrivas och beräknas. Om förslagen innebär offentligfinansiella 
kostnader, ska förslag till finansiering lämnas. De förslag som lämnas 
ska föregås av en analys av de samhällsekonomiska effekter som tar 
hänsyn till och beskriver de effekter som uppstår vid omfördelning 
av ansvar och kostnader mellan stat, kommuner och individer. Ut-
redningen ska även redovisa hur förslagen förhåller sig till Sveriges 
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Utredningen 
ska även belysa om det finns omotiverade skillnader mellan män och 
kvinnor med funktionsnedsättning när det gäller tolktjänster. I det 
ingår att även analysera om förslagen påverkar möjligheten att i möten 
med myndigheter eller andra berörda på ett tryggt sätt kunna berätta 
om känsliga situationer, t.ex. våldsutsatthet.  

Av 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) följer att utred-
ningen även ska bedöma vissa övriga konsekvenser av utredningens 
förslag. Eftersom utredningen lämnar författningsförslag ska kon-
sekvensanalysen också göras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (jämför 15 a § 
kommittéförordningen). 
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15.1.1 Närmare om de förslag som analyseras och disposition 

Eftersom utredningen redovisar en handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten omfattar vissa konsekvensbeskrivningar 
utredningens samlade förslag, dvs. effekten av samtliga förslag som 
lämnas i handlingsplanen. De förslag som annars främst analyseras 
är de som redogörs för i kapitel 7 som bl.a. innefattar en ny lag om 
tolktjänst och de som redogörs för i kapitel 8 som utgörs av en för-
ordningsstyrd insats i form av ett bidrag för tolkkostnader som ska 
administreras av Arbetsförmedlingen. Sammanfattningsvis handlar 
dessa två kapitel om det allmännas ansvar för tolktjänst i vardags-
situationer och i arbetslivet. Utredningen redovisar även de kostnads-
mässiga konsekvenserna av övriga förslag. Utredningen vill under-
stryka att det finns stora tolkbehov även på utbildningsområdet som 
inte omfattas av denna konsekvensbeskrivning eftersom utredningen 
har bedömt att frågan behöver utredas vidare (se kapitel 9).  

Kapitlet är disponerat så att förslagen samlas under rubriker som 
tar sikte på konsekvenserna för specifika aktörer. Därutöver samlas 
konsekvenserna av de olika förslagen ur vissa specifika aspekter under 
andra rubriker. Inledningsvis redogörs för bakgrund och syfte med 
utredningens förslag (avsnitt 15.2). Därefter redogörs för förutsätt-
ningar för beräkningar och konsekvenser (avsnitt 15.3). Efter det föl-
jer konsekvenser för enskilda (avsnitt 15.4), konsekvenser för kom-
munerna (avsnitt 15.5), konsekvenser för regionerna (avsnitt 15.6), 
konsekvenser för staten (avsnitt 15.7) och samhällsekonomiska kon-
sekvenser (avsnitt 15.8). Därefter redogörs för konsekvenserna för 
små företag och företagande i allmänhet vilket inbegriper frågor om 
marknad och konkurrens samt för vårdgivare inom hälso- och sjuk-
vården och tandvården (avsnitt 15.9). Vidare redogörs i samma av-
snitt för konsekvenserna för sysselsättning och offentlig service, för 
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för domstolarna, 
för Sveriges internationella åtaganden och för EU-rätten. Eftersom 
det statistiska underlaget är begränsat och analyserna därmed är be-
häftade med osäkerhet redogörs slutligen för vissa känslighetsberäk-
ningar (avsnitt 15.10). 
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15.2 Bakgrund och syfte med utredningens förslag 

Som utredningen har pekat på i kapitel 6 tillgodoser dagens system 
för tolktjänst inte fullt ut de behov av kommunikativt stöd som finns 
hos döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den sam-
lade bild som framkommit både i denna utredning och i tidigare ut-
redningar är att systemet för tolktjänst är splittrat och därmed svår-
överskådligt för både enskilda tolkanvändare och aktörer med ansvar 
att finansiera tolk. Tolktjänsten har många olika regleringar och olika 
ansvariga aktörer beroende på situation och vem som beställer tolk. 
Inte sällan får tolkanvändaren själv agera samordnare genom att vända 
sig till olika aktörer för att reda ut ansvarsfrågan. Tolktjänst för var-
dagstolkning som regionen har ansvar för prioriteras enligt regionens 
prioriteringsordning för hälso- och sjukvården vilket innebär att tolk-
ning inom vården i princip alltid prioriteras först. För låg prioritet 
och för lite resurser läggs enligt tolkanvändarna på tolkning i situa-
tioner som rör den enskilde tolkanvändarens privata liv, fritidsintressen 
och föreningsliv. Systemet för arbetslivstolkning lyfts fram som det 
område där gränsdragningsproblemen mellan olika ansvariga aktörer 
är störst. Det har även framkommit att behoven av tolkstöd i arbets-
livet inte tillgodoses eftersom stöden är för begränsade både belopps-
mässigt och i sitt användningsområde.  

Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar tolktjänst påverkas 
även av utbildnings- och arbetssituationen samt framtidsutsikterna 
för tolkarna. Dagens utbildningar vid folkhögskolorna och inom hög-
skolan har svårt att rekrytera studenter och många studenter avslutar 
studierna i förtid. Arbetssituationen för färdigutbildade tolkar är för-
hållandevis svår med oregelbundna arbetstider, alltmer kvalificerade 
och därmed krävande tolksituationer, låga ingångslöner i förhållande 
till den långa utbildningen och stor osäkerhet för den egna försörjningen 
genom att flera regioner nästan uteslutande upphandlar tolkbolag. 

Utgångspunkten för utredningens samlade förslag är således att 
åtgärder behöver vidtas för att döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet ska få sina grundläggande tolkbehov tillgodosedda på ett 
likvärdigt sätt av en kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv tolktjänst. 
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15.2.1 Syftet med utredningens förslag 

Syftet med förslaget om en ny lag om tolktjänst för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet (kapitel 7) är att ge regionerna 
bättre förutsättningar än i dag att tillgodose målgruppens behov av 
grundläggande tolktjänster i vardagen (vardagstolkning) samtidigt 
som gränsdragningsproblemen i förhållande till andra aktörers an-
svar för tolkstöd minskar. Syftet är även att skapa en väg in för en-
skilda tolkanvändare genom att regionen får ansvar för att hjälpa 
tolkanvändare som vänder sig till regionen att i möjligaste mån få 
sina tolkbehov tillgodosedda, även när det inte är vardagstolkning. 
Hjälpen ska ges genom att regionen ska samråda med den aktör som 
ska bekosta tolkning. Att regionen även får erbjuda tolktjänst i en 
sådan situation skapar enligt utredningen en ökad samordning i det 
ovan nämnda splittrade ansvaret för tolktjänst och bidrar till en mer 
samordnad och ändamålsenlig tolktjänst.  

Förslaget om att regionen får inrätta valfrihetssystem enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i avsnitt 7.8 syftar till att skapa 
ett alternativ för regionen till att anställa tolkar eller att upphandla 
tolkar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). För-
slaget syftar också till att ge enskilda tolkanvändare ökad egenmakt 
och större inflytande över sin tolktjänst genom att de kan välja ut-
förare. 

Förslaget om en ny insats om bidrag till tolk i arbetslivet som ska 
administreras av Arbetsförmedlingen (kapitel 8) ersätter regionens 
ansvar för vardagstolkning i arbetslivet och Arbetsförmedlingens in-
sats bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel-
nedsättning i den del det avser tolk. Förslaget om en ny insats om 
bidrag till tolk i arbetslivet innebär en ökad tydlighet eftersom det 
allmännas tolkstöd i arbetslivet endast kommer att utgå från en 
offentlig aktör. Förslaget innebär även ökad förutsägbarhet efter-
som beloppet är fastställt på förhand och lika för alla. Det innebär 
även ökat självbestämmande för den enskilde tolkanvändaren efter-
som tolkstödet kan gå till alla situationer i arbetslivet. Med förslaget 
införs en tydlig gräns mellan det allmännas ansvar för tolkstöd i arbets-
livet och arbetsgivarens ansvar för motsvarande stöd. Syftet med för-
slaget är att stärka jämlika villkor i arbetslivet för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet och förbättra den enskildes förutsätt-
ningar att få, behålla och utvecklas i ett arbete.  
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Utredningen föreslår vidare att en nationell funktion för samord-
ning av tolktjänstfrågor inrättas (kapitel 14). I kapitlet redogör ut-
redningen för behovet av en sådan nationell funktion som ansvarar 
för samordning av statistik och datainsamling, uppföljning samt in-
formation till olika aktörer inom tolktjänsten. En sådan resurs kan 
också fylla funktionen som mottagare av uppdrag som regeringen ser 
behov av att ge inom tolktjänstområdet och som kan kräva fördjupad 
analys, samordning eller att förslag lämnas i en viss fråga. Syftet med 
en nationell samordnande funktion är att säkerställa en nationell upp-
följning och att främja en långsiktig och stabil utveckling av tolk-
tjänsten.  

Syftet med de samlade förslag som lämnas i handlingsplanen och 
som även innefattar andra åtgärder för att stärka tolktjänsten (se kapi-
tel 10, 11, 12 och 13) är att skapa ett system som är bättre anpassat 
för att tillgodose dövas, hörselskadades och personer med dövblind-
hets behov av tolktjänst. Förslagen om regionens ansvar för tolk-
tjänst och Arbetsförmedlingens ansvar för bidrag till tolk i arbetslivet 
bedöms sammantaget innebära ett tydligare regelverk med ökat ut-
rymme för tolktjänst i det privata livet, i situationer som är fritids-
relaterade och i föreningsliv samt i arbetslivet. Förslagen bedöms även 
innebära ökade möjligheter för enskilda tolkanvändare att få hjälp 
och stöd med sitt samlade tolkbehov.  

Syftet med utredningens samlade förslag är således att genom en 
samordnad och ändamålsenlig tolktjänst öka möjligheterna till jäm-
likhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. 

15.2.2 Alternativa lösningar 

När det gäller utredningens förslag att reglera regionens ansvar för 
tolktjänst i en särskild lag (kapitel 7) har även andra lösningar över-
vägts. En alternativ lösning till utredningens förslag är att regionens 
ansvar alltjämt regleras i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, 
och att de författningsändringar som föreslås görs i HSL. I av-
snitt 7.2 argumenterar utredningen om varför detta inte bedöms vara 
ett lämpligt alternativ. Ett skäl är att det inte är ändamålsenligt att 
tolktjänsten utgår från ett patientperspektiv. Ett annat skäl är att de 
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regleringar som utredningen menar krävs för att förtydliga och sam-
ordna tolktjänsten inte är lämpliga att införa i en ramlag som HSL. 

Ett alternativ som också har övervägts i stället för förslaget att 
Arbetsförmedlingen ska få ansvar det allmännas tolkstöd i arbets-
livet (kapitel 8) är att ansvaret i stället läggs på regionen. Det skulle 
innebära en ännu mer samlad tolktjänst där tolksituationer på fri-
tiden, i föreningslivet, i hälso- och sjukvården och i arbetslivet samlas 
hos en huvudman. Utredningens bedömning är dock att det finns 
utmaningar med en sådan ordning. Ett förstärkt tolkstöd i arbets-
livet är resurskrävande och behöver dels ökad finansiering, dels bättre 
förutsägbarhet och kostnadskontroll än vad som bedöms möjligt 
inom ramen för regionens tolktjänst. Regionens tolktjänst erbjuds i 
mån av tillgång på tolk och är därmed mindre förutsägbart för den 
enskilde tolkanvändaren. Regionens tolktjänst har med sin utform-
ning ingen övre gräns för hur mycket tolkning som kan erbjudas en 
viss person, eftersom tjänsten erbjuds utifrån behov. Arbetslivstolk-
ning inom regionen blir därför svårare än motsvarande bidrag till  
kostnader för tolk hos Arbetsförmedlingen att ha kostnadskontroll 
över. Därutöver hanteras övriga arbetsmarknadspolitiska insatser för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga av staten, inom vilka tolkstöd i arbetslivet kan anses ingå. I av-
snitt 8.2.1 redogör utredningen mer utförligt för varför regionerna 
inte bedöms lämpa sig lika väl som en statlig aktör för att ha det sam-
lade ansvaret för tolkstöd i arbetslivet.  

Ett annat alternativ som utredningen har övervägt och som redo-
görs för i avsnitt 8.2.3 är att nuvarande ansvarsfördelning för tolkstöd 
i arbetslivet bibehålls men att Arbetsförmedlingen får ett förstärkt an-
svar genom en ny och mer ändamålsenlig insats för tolkstöd i arbets-
livet. Utredningen bedömer dock sammanfattningsvis att detta alter-
nativ inte löser de utmaningar som identifierats för tolktjänsten och 
som rör den otydliga ansvarsfördelningen för arbetslivstolkning och 
behovet av ökad tillgång till tolktjänst på fritiden och i föreningslivet. 

I avsnitt 14.3 redogör utredningen för varför en statlig myndig-
het har bäst förutsättningar att inneha ett nationellt ansvar för sam-
ordning av tolktjänstfrågor samt varför det bör övervägas att ge 
Myndigheten för delaktighet denna uppgift. Utredningen har även 
övervägt ett regionalt huvudmannaskap för ett sådant samordnings-
ansvar som ett alternativ till ett statligt huvudmannaskap. Ett regio-
nalt huvudmannaskap kan ses som naturligt och lämpligt då tolk-
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tjänsten huvudsakligen är ett regionalt ansvar som med utredningens 
förslag ytterligare kommer att utvecklas. Utredningen samlade be-
dömning är emellertid att en regional huvudman framför allt saknar 
ekonomiska och personella resurser samt det nationella mandat som 
behövs för en sådan funktion. Vidare innebär ett regionalt huvud-
mannaskap begränsade möjligheter till statlig styrning av verksam-
heten. Utredningen har även övervägt andra alternativ, däribland andra 
statliga myndigheter, vilket redogörs för närmare i avsnitt 14.3.  

Utredningen föreslår även att den nationella funktionen för sam-
ordning av tolktjänstfrågor får till uppgift att utbetala statsbidraget 
till regionerna för tolktjänst samt upphandla tolkservice för förtro-
endevalda i vissa organisationer (rikstolktjänst). Uppgifter som i dag 
utförs av Socialstyrelsen. I avsnitt 15.7.1 redovisas en uppskattning 
av kostnaderna för staten att inrätta en nationell funktion för sam-
ordning av tolktjänstfrågor samt kostnader för att analysera förut-
sättningarna för och konsekvenserna av att denna funktion inrättas 
i Myndigheten för delaktighet.  

15.2.3 Effekter om inga förändringar görs 

Utredningen har i betänkandet redogjort för de mest utmärkande 
problemen och utmaningarna med nuvarande tolktjänstsystem. Sam-
manfattningsvis handlar utmaningarna om det svåröverblickbara och 
splittrade regelverket med flera ansvariga aktörer, om att behoven av 
tolktjänst på fritiden inte får tillräckligt utrymme och om att den 
enskilde tolkanvändaren får samordna sin egen tolktjänst. Ytterst 
kan tolkbehov som inte tillgodoses i t.ex. arbetslivet hindra den en-
skilde från att få, behålla och utvecklas i arbete. Utredningen kon-
staterar vidare att det saknas kunskap om hur behovet av tolk till-
godoses inom vissa delar av utbildning för vuxna varför det behöver 
göras en översyn av hur behov och tillgång till tolk ser ut bland olika 
utbildningsanordnare och det behöver utredas om det finns förutsätt-
ningar att samla samhällets resurser för tolkstöd i utbildning för vuxna.  

Baserat på det ovan anförda är utredningens bedömning att om 
inga förändringar görs kommer systemet för tolktjänst alltjämt vara 
svåröverblickbart och splittrat och konsekvenserna av detta kommer 
fortsatt att få hanteras av de enskilda tolkanvändarna. Dessutom kom-
mer döva, hörselskadade och personer med dövblindhet även fram-



Konsekvenser av utredningens förslag SOU 2022:11 

426 

över ha svårigheter att få sina grundläggande behov av tolktjänst till-
godosedda på centrala områden som rör den enskildes liv, såsom på 
fritiden och i arbetslivet. Ett oförändrat system innebär vidare en 
fortsatt begränsad möjlighet för det allmänna att erbjuda en resurs-
effektiv tolktjänst av god kvalitet, vilket riskerar att vara särskilt tyd-
ligt för arbetslivstolkning där ansvaret i dag är både splittrat och upp-
delat på många olika tjänster och insatser. 

15.3 Förutsättningar för beräkningar 
och konsekvensanalyser 

Det saknas tillförlitlig statistik om antalet personer som tillhör mål-
gruppen för utredningens uppdrag. Det gäller såväl det totala antalet 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som hur många 
av dessa som är i behov av eller använder tolktjänst i vardagslivet, i 
utbildningsväsendet och i arbetslivet. Det saknas vidare en samman-
hållen och tillförlitlig statistik kring såväl regioners som myndig-
heters kostnader för tolktjänst till målgruppen.  

De underlag som ligger till grund för utredningens beräkningar 
och konsekvensanalyser baseras således på ett antal olika källor med 
varierande grad av tillförlitlighet. Utredningen har även genomfört 
en strukturerad insamling av uppgifter från regionernas tolkcentraler 
genom en enkät. Av landets totalt 21 tolkcentraler var det 19 som 
återkom med svar. På grund av ett relativt stort partiellt svarsbortfall 
ger underlaget dock endast begränsad information kring regionernas 
tolktjänst. Utredningen har därför behövt komplettera underlagen 
för beräkningarna och analyserna med antaganden om bl.a. målgrup-
pens storlek, sammansättning, behov och nyttjande av tolktjänst. Dessa 
antaganden har baserats på tidigare utredningar och analyser och på 
dialoger med intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, regio-
ner och experter.  

Den stora brist på statistik och annan data som råder inom tolk-
tjänstområdet gör att det heller inte går att göra hållbara effektivi-
tetsberäkningar kring digitaliseringens påverkan på kostnaderna i 
systemet. Det bör dock vara rimligt att anta att digitaliseringen har 
liknande potential och risker för tolktjänsten och dess användare 
som den har i relation till andra samhällstjänster. Utredningen har 
särskilt i kapitel 7, 10 och 11 redogjort för digitaliseringens möjlig-
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heter och vissa utmaningar samt hur den kan komplettera utbudet 
av och tillgången till tolk i vissa situationer. Digitaliseringen spelar 
därmed en viktig roll genom att öka möjligheten till kommunikation 
och utbudet av information i olika sammanhang. Några exempel på 
situationer där tolkning på distans genom digitala kanaler kan vara ett 
särskilt viktigt kompletterande stöd är när de geografiska avstånden 
mellan tolk och tolkanvändare inte är rimliga i relation till tolksitua-
tionens omfattning, när det finns behov av specialiserad tolkkompe-
tens eller när tidsplanering med tolk är svår att göra, exempelvis i 
samband med läkarrond. Erfarenheterna från covid-19-pandemin visar 
också att den digitala tolkningen har spelat en avgörande roll för att 
möjliggöra kommunikation och information under en tid då fysisk 
tolkning inte har varit möjlig på grund av behovet av social distan-
sering. För att tolkning på digital väg ska kunna tillhandahållas med 
kvalitet och ge rimliga förutsättningar för både tolk och tolkanvändare 
krävs dock fortsatt utveckling och innovation av tekniska lösningar, 
vilket i sin tur kommer att kräva resurser. Det kräver också att integ-
ritetsskyddande åtgärder kan säkerställas. Det kräver vidare kunskap 
och kompetens kring användning av olika tekniska lösningar liksom 
samverkan mellan olika huvudmän och aktörer. Distanstolkning och 
eventuell annan digital tolkning och utveckling av olika kommunika-
tionslösningar kan dock aldrig fullt ut ersätta tolk på plats utan utgör 
ett viktigt komplement. I många situationer behövs en tolk på plats 
för att säkerställa en kvalitativ kommunikation och ett fungerande 
samspel mellan tolk och tolkanvändare. Teckenspråket är ett tre-
dimensionellt språk och innefattar således mer än översättning av det 
talade språket. För många personer med dövblindhet är tolken dess-
utom nödvändig att ha på plats för att säkerställa samspel och kom-
munikation, exempelvis genom att med haptiska signaler kunna kom-
plettera det som sägs med tilläggsinformation om det som händer i 
omgivningen eller genom ledsagning.  

15.4 Konsekvenser för enskilda  

15.4.1 Döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 

Som redogörs för i kapitel 7 och 8 är utredningens bedömning att 
effekten av förslagen innebär att tolktjänsten som samhällsservice 
kommer att vara tydligare reglerad med färre gränsdragningsproblem 
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samt bättre samordnad och därmed mer ändamålsenlig och förutsäg-
bar för döva och hörselskadade personer och personer med döv-
blindhet. Med den nya lagen om tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet förtydligas målen för och kraven på 
verksamheten, vilket kan antas leda till en mer förutsägbar tolktjänst. 
Förslagen innebär även att de samlade resurserna som det allmänna 
avsätter till tolktjänst ökar, vilket bedöms innebära förbättrade möj-
ligheter att få tillgång till tjänsten. Nedan redogörs för de förslag 
som bedöms innebära störst förändringar för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. 

Utredningens förslag om att begreppet vardagstolkning föränd-
ras och förtydligas (avsnitt 7.4) bedöms innebära att resurser frigörs 
för tolktjänst i situationer på fritiden och i föreningslivet eftersom 
ansvaret för tolktjänst i arbetslivet lyfts bort från regionerna. Även 
förtydligandet att ärenderelaterad tolkning vid myndigheter inte är 
vardagstolkning kan i viss mån förväntas bidra till en sådan utveck-
ling eftersom vissa regioner tycks ha utfört sådan tolkning. Detta bör 
enligt utredningen leda till att fler personer kommer att kunna erbju-
das tolktjänst i situationer som tidigare prioriterades bort till förmån 
för t.ex. tolkning i arbetslivet. 

Utredningens förslag om att regionen ska utgöra navet för all 
tolktjänst för den enskilde (avsnitt 7.5) innebär en mer samordnad 
och ändamålsenlig tolktjänst för den enskilde. Förslaget innebär att 
den enskilde inte själv behöver samordna sin egen tolktjänst genom 
att reda ut vilken aktör som är betalningsansvarig för ett enskilt tolk-
uppdrag. Det bedöms innebära mindre administration för den en-
skilde. Att den enskilde alltid kan vända sig till ”sin” tolkcentral för 
att få hjälp och stöd med sin tolktjänst, oavsett vilken aktör som har 
ansvar för eller är betalningsansvarig för den, bedöms även öka för-
utsägbarheten för den enskilde.  

Utredningens förslag om att viss ledsagning ska ingå i tolktjänst 
för vardagstolkning för personer med dövblindhet (avsnitt 7.4.2) be-
döms innebära en mer samordnad och kvalitativ tjänst för personer 
med dövblindhet som har behov av ledsagning. Förslaget innebär att 
personer med dövblindhet som har behov av ledsagning i anslutning 
till tolktillfället inte behöver ansöka om eller använda sin beviljade 
ledsagarservice från kommunen för detta. Även om den ledsagning 
som ingår från regionens sida är begränsad och inte får utgöra det 
dominerande inslaget i tolktjänsten bedöms förslaget innebära en klar 
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förbättring för personer med dövblindhet genom ökad tydlighet och 
att de erbjuds en mer sammanhållen tolktjänst. 

Utredningens förslag om att regionen får inrätta valfrihetssystem 
enligt LOV (avsnitt 7.8) kan, om regionen väljer att inrätta ett sådant 
system, innebära ökad valfrihet och ökat inflytande för den enskilde 
tolkanvändaren då denne får välja utförare/tolkbolag. Det bedöms 
inte medföra några negativa konsekvenser för den tolkanvändare som 
inte vill göra ett aktivt val eftersom regionen alltid är skyldig att till-
handahålla ett s.k. ickevals-alternativ. 

Utredningens förslag om en särskild insats om bidrag till tolk för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (kapitel 8) inne-
bär ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet. Förslaget bedöms 
innebära ökad tydlighet, förutsägbarhet och trygghet för den en-
skilde. Att insatsen är förutsägbar bedöms i sin tur förbättra den 
enskildes möjligheter till framförhållning och långsiktig planering av 
utbildning och karriär. Förslaget innebär även en förstärkning av de 
allmänna medel som i dag får gå till tolkstöd i arbetslivet, varför den 
enskilde bör kunna får mer tolkstöd och därmed bättre förutsätt-
ningar att få eller behålla ett arbete eller att utvecklas i sitt arbete 
som anställd, företagare eller fri yrkesutövare. Eftersom bidraget 
räknas upp varje år med prisbasbeloppet har det förutsättningar att 
även vara ändamålsenligt över tid. Bidraget kan även gå till fler situa-
tioner i arbetslivet än vad som är möjligt i dag då både regionens 
tolktjänst och insatsen bidrag till litteratur och tolk för personer 
med hörsel- eller synnedsättning är begränsade till vissa situationer i 
arbetslivet. Det bedöms medföra att den enskildes självbestämmande 
ökar. Vidare kan förslaget, då fler i målgruppen kan förväntas ta del 
av insatsen och det dessutom innebär en förstärkning av stödet, bi-
dra till ett ökat deltagande i arbetslivet samt ett minskat behov av 
bidrag och transfereringar från det allmänna. Givet bristen på tillför-
litlig statistik är det dock inte möjligt att beräkna de effekter som 
ovanstående förslag bedöms få. Det är därför av avgörande vikt att 
insatsen följs, vilket föreslås i kapitel 8.  
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15.4.2 Barn och unga 

Utredningens förslag om en bestämmelse om att barnets bästa ska 
beaktas särskilt när tolktjänst erbjuds till barn (avsnitt 7.6.1) som 
införs i den nya lagen om tolktjänst för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet bedöms innebära ett stärkt barnrätts-
perspektiv i tolktjänsten. Förslaget bedöms få effekter på verksam-
hetsnivå som sammantaget innebär en bättre tolktjänst för barn. 
Vidare bedöms utredningens förslag om att vardagstolkning inte ska 
omfatta arbetslivstolkning och tolk vid ärenderelaterade myndighets-
kontakter få positiva effekter för barn eftersom möjligheterna att till-
godose behov av tolktjänst i situationer på fritiden och i förenings-
livet blir större.  

Därutöver bedöms utredningens förslag om ett samlat och för-
stärkt tolkstöd i arbetslivet (kapitel 8) vara positivt för barns och ungas 
förutsättningar att planera sin framtid för att så småningom delta i 
arbetslivet, eftersom stödet är förstärkt och förutsägbart samtidigt 
som det räknas upp med prisbasbeloppet och därmed bedöms ha förut-
sättningar att följa med i kostnadsutvecklingen. 

Vidare bedöms de effekter som beskrivits i föregående avsnitt också 
få positiva konsekvenser för barn vars föräldrar tillhör målgruppen för 
utredningens förslag eftersom föräldrarnas förutsättningar att delta på 
jämlika villkor i samhällslivet indirekt även påverkar barnens villkor. 

Därutöver bedöms förslaget om att den nationella funktionen för 
samordning av tolktjänstfrågor i samarbete med Specialpedagogiska 
skolmyndigheten ska göra en fördjupad analys av barns och ungas 
behov och erfarenheter av tolk i förenings- och kulturliv, lek samt i 
fritidsaktiviteter (avsnitt 13.2.1) bidra till en ökad medvetenhet och 
kunskap om barns och ungas förutsättningar och behov i tolktjänst-
verksamheten. 

15.4.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Enligt direktiven ska utredningen belysa om det finns omotiverade 
skillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning när det 
gäller tolktjänster. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken 
är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Som konstateras i avsnitt 15.3 saknas tillförlitlig statistik 
för samtliga tolktjänstens delar vilket också gör att det är svårt att 
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uttala sig kring rådande skillnader mellan kvinnor och män. Uppgif-
ter som utredningen har tagit del av från regionernas tolkcentraler 
antyder att kvinnor utgör en majoritet av målgruppen tolktjänst-
användare. Detsamma gäller för Arbetsförmedlingens insats bidrag 
till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning 
(se avsnitt 8.2.8). Däremot tar något fler män del av Arbetsförmed-
lingens insats bidrag för personligt biträde (se avsnitt 8.2.8), som 
enligt Arbetsförmedlingens praxis kan användas för att kompensera 
för tolkkostnader. Det är emellertid oklart hur stor andel av de medel 
som utgår för denna insats som går till att kompensera för tolk-
kostnader, varför statistiken om denna insats får bedömas med för-
siktighet. Sammantaget visar ändå den statistik som finns att försla-
gen kommer att nå fler kvinnor än män i målgruppen.  

Eftersom det statistiska underlaget för tolktjänst i arbetslivet är 
bristfälligt då det inte samlar eller ger en bild av det totala tolkstöd 
som samhället bidrar med föreslår utredningen i avsnitt 8.2.7 att för-
slaget också följs upp utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Utredningen ska även analysera om förslagen påverkar möjlig-
heten att i möten med myndigheter eller andra berörda på ett tryggt 
sätt kunna berätta om känsliga situationer, t.ex. våldsutsatthet.  

Utredningens förslag i kapitel 7 och 8 om regionens ansvar för 
vardagstolkning och för samordning av övrig tolkning genom en ny 
lag om tolktjänst och Arbetsförmedlingens förordningsstyrda ansvar 
för bidrag till tolk i arbetslivet innebär sammantaget en tydligare, mer 
ändamålsenlig och effektiv tolktjänst för målgruppen döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet. Förslaget om en ny lag om 
tolktjänst innebär i sig ingen förändring av ansvaret när det gäller s.k. 
myndighetstolkning utan enbart ett förtydligande att sådan tolkning 
som myndigheten är ansvarig för enligt 13 § förvaltningslagen 
(2017:900) inte är regionens ansvar för vardagstolkning. Tillsammans 
med förslaget om en nationell funktion för samordning av tolktjänst-
frågor, som kommer att utgöra navet för informationsinhämtning 
för t.ex. myndigheter och andra aktörer som har ansvar för tolk i 
olika situationer, kan det leda till att fler myndigheter tar sitt ansvar 
att använda tolk i känsliga situationer. I den mån tolkningen sker inom 
ramen för socialtjänstens eller polisens försorg omfattas tolkarna 
både under nuvarande förhållanden och med utredningens förslag av 
tystnadsplikt.  
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Utredningen pekar vidare i avsnitt 13.1.1 på behovet av att kart-
lägga och analysera de skillnader mellan kvinnor och män i tillgång 
till och träffsäkerhet i olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder 
riktade till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som 
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och har nedsatt arbetsförmåga. 
De skillnader som finns mellan kvinnor och män med funktionsned-
sättning vad avser möjligheten till sysselsättning och försörjning ser 
utredningen som särskilt allvarliga. Utredningens förslag att Arbets-
förmedlingen ska kartlägga och analysera skillnader i detta hänseende 
bedöms öka kunskapen på området och därmed skapa förutsättningar 
för ändamålsenliga åtgärder. 

Förslaget om att en lämplig myndighet ska utreda om och hur 
kompetensen och stödet till våldsutsatta döva och hörselskadade 
kvinnor och kvinnor med dövblindhet kan stärkas och organiseras 
nationellt (avsnitt 13.1.2) bedöms innebära bättre kunskap och där-
med ge förutsättningar för förändring och förbättring för denna grupp.  

Förslaget om en plan för kontinuerlig och systematisk fortbild-
ning och kompetensutveckling av tolkar (avsnitt 12.3) kan förväntas 
leda till fler tolkar som är specialiserade i att hantera svåra eller käns-
liga tolksituationer.  

Utredningens samlade förslag bedöms bidra till att öka förutsätt-
ningarna för enskilda att i möten med myndigheter eller andra be-
rörda på ett tryggt sätt kunna berätta om känsliga situationer. 

15.5 Konsekvenser för kommunerna 

15.5.1 Administrativa konsekvenser  

Utredningens förslag om att regionerna ska utgöra navet för all 
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
(avsnitt 7.5) dit enskilda tolkanvändare alltid kan vända sig för att få 
hjälp med sitt tolkbehov kan förväntas avlasta kommunerna från viss 
administration. Detta eftersom döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet kan vända sig till regionerna i stället för till den 
aktuella kommunala myndigheten när de behöver tolk. Samtidigt 
innebär förslaget att regionerna i sin tur kan vända sig till den kom-
munala myndigheten för att reda ut frågan om tolkstöd för den en-
skilde. Sammantaget bedöms förslaget om regionens serviceskyldig-
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het gentemot enskilda tolkanvändare inte innebära några mätbara 
effekter för kommunernas administrativa verksamhet.  

När det gäller förslaget (avsnitt 7.5) om att regionerna får erbjuda 
tolktjänst även när en annan aktör bekostar den (t.ex. en kommun 
som är ansvarig för att använda tolk enligt 13 § förvaltningslagen) 
kan det underlätta för kommuner som har små behov av tolk för mål-
gruppen och därför har behov av hjälp med att tillhandahålla tjänsten. 
Dessa kommuner kan efter överenskommelse med regionen och 
mot betalning få hjälp med organisering och tillhandahållande av den 
tolktjänst som de behöver för målgruppen. Eftersom det är frivilligt 
för både regionerna och kommunerna att ingå sådana överenskom-
melser är det oklart om och i så fall hur stor nytta förslaget medför 
för kommunerna. 

Utredningens förslag om en nationell funktion för samordning 
av tolktjänstfrågor (kapitel 14) kan leda till att stödet för kommu-
nerna kring tolktjänstfrågor förbättras, eftersom informationen om 
tolktjänst för målgruppen samlas på en plats. 

När det gäller konsekvenser för kommunen i egenskap av vård-
givare hänvisas till avsnitt 15.9.2. 

15.5.2 Den kommunala självstyrelsen 

Utredningen lämnar inga förslag som innebär någon förändring av 
kommunernas ansvar för tolkstöd för döva, hörselskadade eller per-
soner med dövblindhet. Utredningens bedömning är därför att för-
slagen inte har någon påverkan på den kommunala självstyrelsen. 

15.5.3 Ekonomiska konsekvenser  

Som redogörs för i avsnitt 7.4 bedömer utredningen att begreppet 
vardagstolkning inte omfattar sådana besök hos myndigheter där 
myndigheten enligt 13 § förvaltningslagen ska använda tolk, efter-
som det hade inneburit en dubbelreglering av ansvaret. I och med 
den nya lagen om tolktjänst för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet förtydligas att sådan ärenderelaterad tolkning inte 
heller framöver ska innefattas i det som är vardagstolkning. Även om 
utredningens förslag således inte innebär någon förändring av kom-
munernas ansvar för att använda och bekosta tolk kan den nya lagen 
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i praktiken innebära att de faktiska kostnaderna för tolkning vid 
kommunala myndigheter ökar eftersom regionerna i viss utsträckning 
tar ansvar för denna typ av tolksituationer i dag.  

Regionerna har i statistikunderlag till Nysam AB redovisat en kate-
gori tolkuppdrag som ”samhällsservicerelaterade”. Till samhällsservice-
relaterade uppdrag räknas bl.a. kontakter med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, socialtjänsten, Migrationsverket, Polismyndig-
heten, Kriminalvården, besök vid medborgarkontor, rikstolktjänst, 
juridisk rådgivning, samtal med god man, bankärenden, utvecklings-
samtal, föräldramöten och sociala aktiviteter i skolan, akuta händel-
ser som inte är hälso- och sjukvård, exempelvis låssmed, rörmokare, 
snickare m.m. Regionernas kostnader för samhällsservicerelaterade 
tolkuppdrag kan utifrån Nysams underlag för 2019 uppskattas till 
14 procent av regionernas nettokostnader eller till cirka 36 000 000 kro-
nor. Det är enligt utredningen rimligt att anta att en viss del av dessa 
kostnader kan härledas till sådana tolkuppdrag som det med utred-
ningens förslag blir tydligare att det är kommunernas ansvar att be-
kosta. I den mån regionerna i dag bekostar tolktjänst i sådana situa-
tioner då kommunerna i enlighet med förvaltningslagen ska använda 
tolk, kan kommuners tolkkostnader i viss utsträckning komma att 
påverkas av utredningens förslag. Skälet för det är att utredningens 
förslag innebär ett tydliggörande av regionens respektive andra myn-
digheters ansvar vilket kan påverka tillämpningen av aktuella bestäm-
melser. Eftersom de kommunala myndigheternas ansvar för tolk inte 
förändras bedömer utredningen att det inte finns skäl för att närmare 
redovisa de eventuella ekonomiska konsekvenserna av detta. 

Utredningens förslag om att viss ledsagning i anslutning till tolk-
tillfället ska ingå i tolktjänst för personer med dövblindhet (av-
snitt 7.4.2) bedöms inte innebära någon inskränkning i det kommunala 
ansvaret för ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), LSS, eller socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, eftersom den insatsen har ett annat syfte än tolktjänsten. Enligt 
tolkcentralernas enkätsvar framgår också att alla regioner tar ansvar 
för ledsagning inom ramen för den tolktjänst som erbjuds för per-
soner med dövblindhet, dock i något olika omfattning. En klar majo-
ritet av regionerna beskriver att ledsagning ingår även i anslutning 
till tolktillfället och endast ett fåtal regioner uppger att sådan led-
sagning inte ingår. Vidare anför ett fåtal regioner att de har en över-
enskommelse med kommunerna om att dela på kostnaderna för led-



SOU 2022:11 Konsekvenser av utredningens förslag 

435 

sagning. Såvitt utredningen kan erfara bör en sådan överenskommelse 
endast gälla för de tolkanvändare som också är beviljade insatsen led-
sagarservice inom ramen för LSS eller SoL. Enligt tolkcentralernas 
svar på utredningens enkät har 13 regioner anfört att de inte vet hur 
många av deras tolkanvändare med dövblindhet som också har insat-
sen ledsagarservice från kommunen. Vidare uppger två regioner att 
ingen av deras tolkanvändare med dövblindhet har insatsen och ytter-
ligare två regioner uppger att ungefär hälften av deras tolkanvändare 
med dövblindhet har insatsen ledsagarservice. De två sistnämnda re-
gionerna uppger att tre tolkanvändare respektive 10–15 procent av 
deras tolkanvändare med dövblindhet har insatsen ledsagarservice 
från kommunen. Vid dessa förhållanden bedömer utredningen att de 
ekonomiska konsekvenserna av förslaget att regionerna ska få ett 
visst utökat ansvar för ledsagning för personer med dövblindhet för 
kommunerna är försumbara. I den mån det blir några konsekvenser 
för kommunerna till följd av utredningens förslag om tolktjänst för 
personer med dövblindhet bör de emellertid innebära en marginell 
minskning av kostnaderna.  

15.6 Konsekvenser för regionerna 

Förslaget om att regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolkning 
ska regleras i en särskild lag (kapitel 7) syftar till att förtydliga och 
förstärka det ansvar som regionen har enligt 8 kap. 7 § första stycket 3 
hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Även med den nya lagen ska led-
ningen över verksamheten utövas av en nämnd, i enlighet med be-
stämmelserna om nämnder i kommunallagen (2017:725). Den nya 
lagens bestämmelse om tolktjänst för vardagstolkning är, liksom nu-
varande bestämmelse i HSL, utformad som en skyldighet för regionen 
och inte som en rättighet för den enskilde. Det innebär att regionen 
på samma sätt som i dag kan anpassa verksamheten utifrån förutsätt-
ningarna inom den egna regionen. Samtidigt innebär de uttryckliga 
kraven på verksamheten som föreslås en ökad tydlighet i förhållande 
till nuvarande förhållanden där de allmänna bestämmelserna om hälso- 
och sjukvårdsverksamhet tillämpas i olika utsträckning.  
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15.6.1 Administrativa konsekvenser  

Förslagen i kapitel 7 kan förväntas få delvis olika administrativa kon-
sekvenser för regionerna.  

När det gäller förslaget om att begreppet vardagstolkning ska för-
ändras och förtydligas (avsnitt 7.4) kan det förväntas leda till mindre 
administration för tolkcentralerna eftersom arbetslivstolkning inte 
längre ska ingå i vardagstolkning och det tydliggörs vilka myndig-
hetsbesök som inte är vardagstolkning. Att det görs förändringar 
och förtydliganden på dessa områden kan förväntas minska tolk-
centralernas administrativa börda eftersom de har lyfts fram som de 
mest problematiska områdena när det kommer till administration 
kring tolkbokningar kopplat till gränsdragningsproblem.  

Förslaget om samordning av övrig tolktjänst för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet (avsnitt 7.5) kan däremot 
förväntas leda till viss ökad administration för tolkcentralerna efter-
som de får ett uttryckligt uppdrag att hjälpa och stödja enskilda 
tolkanvändare med deras tolkbehov, dvs. även när andra aktörer är 
ekonomiskt ansvariga för tolkningen. Dock är ju gränsdragningarna 
tydligare med utredningens förslag, vilket förbättrar förutsättning-
arna för uppdraget jämfört med om nuvarande förhållanden kring 
ansvaret för tolktjänst skulle kvarstå. Det ska dock understrykas att 
tolkcentralerna i egenskap av förvaltningsmyndigheter redan i dag har 
en tämligen långtgående serviceskyldighet enligt förvaltningslagens 
bestämmelser och att många tolkcentraler redan i dag tar ett stort 
ansvar i detta hänseende. 

När det gäller konsekvenser för regionen i egenskap av vårdgivare 
hänvisas till avsnitt 15.9.2. 

15.6.2 Den kommunala självstyrelsen  

Den kommunala självstyrelsen innebär att det ska finnas en själv-
ständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner 
och regioner. Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nöd-
vändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den.  

Utredningen bedömer att förslaget om att viss ledsagning ska 
ingå i tolktjänst för vardagstolkning för personer med dövblindhet 
(avsnitt 7.4.2) innebär ett nytt åliggande för regionerna och därmed 
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en inskränkning i deras självstyrelse. Utredningen bedömer dock att 
det rör sig om en begränsad inskränkning. Ändamålet med förslaget 
är att regionerna ska få ett visst utökat ansvar för ledsagning för per-
soner med dövblindhet i syfte att dessa personer ska få en mer sam-
ordnad och ändamålsenlig tolktjänst. Samtidigt är syftet att tydliggöra 
gränsdragningen mellan regioner och kommuner och att undvika 
onödig dubbelbemanning. Med hänsyn till de negativa effekter som 
den nuvarande ordningen kan innebära för både enskilda och verk-
samheterna får den begränsade inskränkningen som serviceskyldig-
heten innebär anses vara proportionerlig. 

Utredningen bedömer att förslaget om samordning av övrig tolk-
tjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (av-
snitt 7.5), i den del det avser serviceskyldigheten, också innebär ett 
nytt åliggande för regionerna och därmed en inskränkning i den kom-
munala självstyrelsen. Utredningen bedömer dock att det rör sig om 
en begränsad inskränkning. Ändamålet med förslaget är att regionerna 
ska få en utökad serviceskyldighet gentemot döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet i syfte att de ska få en mer samordnad och 
förutsägbar tolktjänst. Med hänsyn till de negativa effekter som det 
splittrade ansvaret för tolktjänst har för döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet får den inskränkning som förslaget medför 
anses vara proportionerlig. 

Utredningen kan inte se att några av de övriga förslagen innebär 
någon påvisbar inskränkning av den kommunala självstyrelsen för 
regionerna. 

15.6.3 Ekonomiska konsekvenser  

Att det införs en ny lag om tolktjänst för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet (kapitel 7) bedöms endast få begränsade 
ekonomiska konsekvenser för regionerna eftersom det i stor utsträck-
ning finns motsvarande krav i dag. Av de skäl som redogörs för i 
avsnitt 7.12 föreslår utredningen att statsbidraget till regionerna räknas 
upp med 41 070 000 kronor från 2024 (se tabell 15.1). Statsbidraget 
ska tills vidare, på samma sätt som i dag, utges utifrån den fördel-
ningsnyckel som infördes 20081 och som tar sikte på regionernas 
faktiska kostnader för tolktjänsten. Utredningen ser dessutom att 

 
1 Fördelningsmodellen redogörs för i SOU 2006:54, s. 245. 
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det mot bakgrund av föreslagna förändringar och regionernas förut-
sättningar kan finnas skäl att efter en tid se över statsbidragets för-
delning (se avsnitt 7.12). 

Eftersom den föreslagna lagen innebär att begreppet vardags-
tolkning förändras och förtydligas bedöms förslaget öka tydligheten 
kring vad som ingår i regionens ansvar för vardagstolkning och där-
med minska gränsdragningsproblemen om bland annat betalnings-
ansvar i förhållande till andra huvudmän och aktörer. En ökad tyd-
lighet bör enligt utredningen bidra till en mer kostnadseffektiv och 
förutsägbar tolktjänst, vilket kan förväntas leda till minskade kost-
nader för regionerna.  

Den materiella förändringen av begreppet vardagstolkning – att 
arbetslivstolkning tas bort och att ansvaret för myndighetstolkning 
förtydligas – bedöms innebära att regionen får ett mer begränsat an-
svar för vardagstolkning än vad som gäller i dag. Det borde i sig ock-
så innebära en kostnadsminskning för regionen. Utredningen har gjort 
bedömningen att regionernas avsätter cirka 50 000 000 kronor för 
tolktjänst i arbetslivet (se avsnitt 8.2.4).  

Utredningen lämnar även ett förslag om att regionen ska utgöra 
navet för all tolktjänst för målgruppen döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet (avsnitt 7.5) genom att man alltid ska kunna 
vända sig till sin tolkcentral för att få hjälp med samordning av sin 
tolktjänst, dvs. även när det inte rör vardagstolkning. Förslaget inne-
bär ett utökat ansvar för regionen och bedöms innebära ökade kost-
nader då fler personer bedöms behövas i det administrativa arbetet. 
Utredningen bedömer att förslaget medför ökade kostnader motsva-
rande i genomsnitt cirka två årsarbetskrafter per region eller totalt 
cirka 42 000 000 kronor (se tabell 15.1). Utredningens förslag om att 
regionen i sådana situationer får erbjuda tolktjänst mot betalning av 
den aktör som bekostar tolkningen bedöms inte innebära några kost-
nader för regionen eftersom regionen får ta ut ersättning för tjänsten 
motsvarande kostnaden för densamma. 

Även förslaget om att regionen ska få ansvar för viss ledsagning i 
anslutning till tolktillfället för personer med dövblindhet (avsnitt 7.4.2) 
innebär ett utökat åtagande för regionen. Förslaget avser endast var-
dagstolkning och bedöms medföra en ökad kostnad för regionerna.  

Eftersom det saknas statistik kring användningen av ledsagning i 
anslutning till vardagstolkning baseras utredningens uppskattning av 
kostnaderna på uppgifter från Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), 
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se avsnitt 5.5. Enligt FSDB använder mellan 250 och 500 personer 
med dövblindhet tolk alltifrån någon enstaka gång till mer regelbun-
det. FSBD uppskattar att mellan 25 och 50 personer av dessa använ-
der tolk mellan två och tio gånger per vecka. Uppgifter saknas kring 
hur användningen är fördelad samt i vilken grad det i dessa timmar 
även innefattas ledsagning. Utredningens bedömning är dock att det 
är relativt få som använder ledsagning tio gånger per vecka och rela-
tivt fler som använder ledsagning mer sällan. Utredningens uppskatt-
ning kring tillkommande kostnader av förslaget för regionerna base-
ras därför på följande antaganden. För det första görs antagandet att 
30 personer i genomsnitt använder ledsagning fem gånger per vecka 
samt att 300 personer i genomsnitt använder ledsagning två gånger 
per månad vilket summerar till totalt 15 000 gånger per år. För det 
andra antas att en tredjedel av dessa tillfällen redan inbegriper att led-
sagning erbjuds av regionerna och att deras ansvar således endast kan 
antas öka med cirka 10 000 tillfällen. Vid ett antagande om att varje 
tillfälle i genomsnitt medför en timmes ledsagning och med ett an-
tagande om en timkostnad på 1 000 kronor är uppskattningen att 
förslaget medför 10 000 000 kronor i ökad kostnad för regionerna. 
På grund av osäkerheten i beräkningsunderlaget redovisas i av-
snitt 15.10 känslighetsberäkningar av kostnaderna baserat på antagan-
den om högre respektive lägre antal användare. 

Förslaget om att regionen ska få möjlighet att inrätta valfrihets-
system för tolktjänster (avsnitt 7.8) bedöms inte innebära några eko-
nomiska konsekvenser för regionen. Inte heller övriga förslag bedöms 
medföra några ekonomiska konsekvenser för regionerna. 

I tabellen nedan redogörs för förslagens effekter på regionernas 
kostnader. 

Tabell 15.1 Effekter på regionernas kostnader 

Beloppen återges i miljoner kronor 

 2024 2025 2026 2027 

Utökat ansvar för samordning av tolktjänst 42 42 42 42 

Höjt statsbidrag  −41 −41 −41 −41 

Kostnad för ledsagning 10 10 10 10 

Borttaget ansvar för tolktjänst i arbetslivet −50 −50 −50 −50 

Totalt −39 −39 −39 −39 
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15.7 Konsekvenser för staten 

I detta avsnitt redogörs för förslagens effekter på kostnader och in-
täkter för staten. Utredningens förslag om att Arbetsförmedlingen 
ska ha ansvar för det allmännas ekonomiska stöd till tolk i arbetslivet 
samt förslaget om regionernas tolktjänst medför såväl verksamhets-
mässiga som ekonomiska konsekvenser. Som beskrivs i kapitel 7 och 
8 innebär de två förslagen sammantaget en omfördelning av ansvar 
för tolkstöd i arbetslivet, från regionerna till Arbetsförmedlingen, 
samtidigt som utredningens bedömning är att regionernas ansvar för 
vardagstolkning förtydligas och förstärks. 

Utredningens förslag i kapitel 14 om att inrätta en nationell funk-
tion för samordning av tolktjänstfrågor medför kostnader för staten. 
Utredningen anser att Myndigheten för delaktighet är mest lämpad 
att vara huvudman för en sådan funktion. Utredningen bedömer 
dock att förutsättningarna för och konsekvenserna av att inordna en 
sådan funktion i Myndigheten för delaktighet närmare bör analyseras, 
varför det i avsnittet nedan endast redovisas en uppskattning av de 
kostnadsmässiga konsekvenserna för staten.  

I kapitel 10 redogör utredningen för sina överväganden och för-
slag om hur en utveckling av distanstolkning kan bidra till en för-
stärkt tolktjänst. Utredningen föreslår därför att det på lämpligt sätt 
i Post- och telestyrelsens förordning med instruktion ska framgå att 
obokad distanstolkning med teckenspråkstolk i Bildtelefoni.net är 
en del av myndighetens uppdrag och att medel för tjänstens lång-
siktiga finansiering ska säkerställas. Utredningen föreslår vidare att 
Post- och telestyrelsen får i uppdrag att analysera behovet av en obo-
kad distanstolkningsfunktion med skrivtolk och möjligheterna att 
tillhandahålla en sådan funktion på nationell nivå. Vidare föreslås att 
den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor i sam-
råd med Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, 
intresserade regioner samt Inera genomför en förstudie om hur ut-
vecklingen av en regiongemensam distanstolkningsfunktion kan orga-
niseras, regleras och finansieras. Dessa förslag innebär vissa kostna-
der för staten. 

I kapitel 11 pekar utredningen på behovet av insatser för att stärka 
och främja språkteknologisk utveckling och innovation inom tecken-
språksområdet genom uppdrag till Institutet för språk och folkminnen 
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och (Verket för innovationssystem) Vinnova. Dessa uppdrag bedöms 
medföra kostnader för staten.  

Utredningen pekar vidare i kapitel 13 på behovet av ytterligare 
kartläggning och analys kring målgruppen ur ett jämställdhetsper-
spektiv samt ur ett barnperspektiv och föreslår att konkreta uppdrag 
ges till lämplig myndighet respektive den nationella funktionen för 
samordning av tolktjänstfrågor. Dessa uppdrag bedöms medföra kost-
nader för staten.  

15.7.1 Ekonomiska konsekvenser  

Både regionerna och Arbetsförmedlingen avsätter i dag medel för tolk 
i arbetslivet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 
När det gäller regionernas tolktjänst i arbetslivet är det svårt att upp-
skatta både hur många personer som nyttjar den och hur stora medel 
som avsätts sammanlagt för ändamålet. Utifrån den information som 
utredningen har fått i de enkätsvar som inkommit från regionernas 
tolkcentraler är cirka 17 procent av regionernas samlade tolktjänst 
arbetsplatsrelaterad.2 Den andelen är lägre än den som återges i Nysams 
rapport för 2019 där 22 procent av utförda tolkuppdrag uppges vara 
arbetsplatsrelaterade.  

Av tolkcentralernas enkätsvar framgår att de under 2019 utförde 
187 000 tolktimmar (se avsnitt 5.1.2). Av Nysams rapport framgår 
att tolkcentralerna under 2019 utförde 222 769 tolktimmar. Av rap-
porten framgår även att tolkcentralernas nettokostnad för tolktjänsten 
för 2019 var 258 732 442 kronor. Nettokostnaden är exklusive sålda 
tjänster. Även utifrån utredningens enkätsvar hamnar regionernas 
sammanlagda nettokostnader för tolktjänsten för 2019 på omkring 
260 000 000 kronor. 

Vid en beräkning utifrån att 17 procent av tolkcentralernas netto-
kostnad för tolktjänst är arbetsplatsrelaterade avsätter tolkcentralerna 
44 200 000 kronor, beräknat utifrån enkätsvaren. Vid en beräkning ut-
ifrån att 22 procent av nettokostnaden är arbetsplatsrelaterade av-
sätter tolkcentralerna 57 200 000 kronor till arbetslivstolkning. Ut-
redningen bedömer att det är rimligt att utgå ifrån att regionernas 
tolkcentraler för närvarande avsätter 19,5 procent (vilket är snittet 
mellan 17 och 22) eller cirka 50 000 000 kronor sammanlagt för arbets-

 
2 Svaret baseras på elva regioner och utgör både median- och medeltal. 
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livstolkning. Det varierar förstås hur mycket respektive region av-
sätter för tolktjänst i arbetslivet utifrån antalet tolkanvändare och 
deras ålder, förvärvsarbete och behov. 

Arbetsförmedlingen bedöms för närvarande avsätta cirka 
63 049 602 kronor för de insatser som kan finansiera tolkkostnader 
i arbetslivet (bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller 
hörselnedsättning och bidrag för personligt biträde).3 Det är dock 
oklart hur stor andel av detta som går till just tolkkostnader, utöver 
de 4 098 234 kronor som avsattes 2020 för bidrag till tolk för utbild-
ning där hela beloppet går till tolkkostnader. Utredningens anta-
gande är att Arbetsförmedlingen avsätter cirka 50 000 000 kronor 
för tolkkostnader inom ramen för sina olika insatser som kan gå till 
bidrag för kostnader för tolk åt döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet. Sammanlagt bedöms det allmänna i dag avsätta cirka 
100 000 000 kronor för olika tolkstöd i arbetslivet. 

Hur många personer som kan aktualiseras för den nya insatsen 
hos Arbetsförmedlingen 

Antalet personer som kan bedömas vara i behov av tolk i arbetslivet 
och som således kan vara aktuella för den nya insatsen bidrag till tolk 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet kan inte med 
säkerhet fastställas eftersom det saknas statistiska underlag som be-
skriver omfattningen av behoven av tolk i arbetslivet. Utredningen 
får således göra en uppskattning av antalet utifrån de underlag som 
finns. En utgångspunkt för en sådan uppskattning kan vara att utgå 
från dels det antal personer som tagit del av Arbetsförmedlingens 
insatser som får användas till tolkkostnader, dels regionernas aktiva 
tolkanvändare i arbetsför ålder (efter hänsyn tagen till sysselsättnings-
grad). I uppskattningen bör även beaktas antalet inskrivna personer 
vid Arbetsförmedlingen som har någon av de koder som indikerar 
att de kan vara i behov av tolkstöd.4 

Enligt Arbetsförmedlingen hade 958 personer som är registrerade 
som barndomsdöva och/eller teckenspråkiga, hörselskadade eller med 
en synnedsättning insatsen bidrag för personligt biträde i januari 2021.5 

 
3 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-04-14. 
4 Barndomsdöva och/eller teckenspråkig, hörselskadade personer och personer med synned-
sättning. 
5 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-02-11. 
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Antalet personer som fick insatsen bidrag till litteratur och tolk för 
personer med syn- eller hörselnedsättning var under 2020 samman-
lagt 275.6 Samtidigt var 5 082 personer som är barndomsdöva och/eller 
teckenspråkiga, personer med hörselnedsättning eller synnedsättning 
inskrivna på Arbetsförmedlingen i december 2020.7 Samtliga av de 
sist nämnda bedöms dock inte ha behov av tolk eftersom många i 
gruppen med hörselnedsättning, vilka utgör 3 206, inte har sådana 
behov. Andelen tolkanvändare som nyttjar vardagstolkning i ålders-
gruppen 19–64 år var under 2019 enligt tolkcentralernas enkätsvar cirka 
54 procent av samtliga aktiva tolkanvändare (som bedöms uppgå till 
8 200 personer), se avsnitt 5.1. Det skulle innebära att 4 400 personer 
av regionernas samtliga tolkanvändare är i det åldersintervallet. Det 
går inte att utläsa ur enkätsvaren hur många av dessa personer som 
använder sig av tolk i arbetslivet. Inte heller går det att uppskatta hur 
många av dessa som skulle ha ett utökat behov av tolk i arbetslivet. 
När 1989 års handikapputredning lämnade sina förslag 1991 räknade 
man med att 500 personer hade behov av tolk i arbetslivet i skiftande 
grad.8 Detta är emellertid en uppskattning som är gjord för över 
trettio år sedan och betydligt fler i målgruppen bedöms delta i arbets-
livet i dag. Tolktjänstutredningen från 2011 gjorde inte någon be-
dömning av hur många personer som kunde tänkas vara i behov av 
tolk i arbetslivet.9  

Eftersom det är svårt att uppskatta hur många som kommer att 
bli aktuella för den nya insatsen bidrag till tolk för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet gör utredningen följande antaganden 
som de ekonomiska konsekvenserna baserar sig på. Utredningen upp-
skattar att antalet personer som kan bli aktuella för den nya insatsen 
är mellan 1 500 och 3 000 personer. Det lägre intervallet innebär ett 
antal i nivå med de individer som i dag har insatserna bidrag till 
litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning 
(275 personer) och bidrag för personligt biträde (958 personer). Upp-
skattningen innebär samtidigt ett lägre antal än tolkcentralernas samtliga 
aktiva tolkanvändare som är i åldersspannet 19–64 år (4 400 personer). 
Emellertid bedöms inte samtliga av dessa finnas på arbetsmarknaden. 
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) senaste uppgifter om syssel-
sättningen i målgruppen, som visserligen är från 2008, är sysselsätt-

 
6 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-02-11. 
7 Arbetsförmedlingen, uppgift lämnad i e-post till utredningen 2021-05-26. 
8 SOU 1991:97, s. 87. 
9 SOU 2011:83. 
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ningsgraden 56,5 procent bland döva och 72,7 procent bland hörsel-
skadade. Eftersom andelen hörselskadade som är tolkanvändare får 
antas vara förhållandevis låg är det främst sysselsättningsgraden bland 
döva som är relevant i sammanhanget.  

Antagandet om 3 000 personer utgår också från att den före-
slagna insatsen har ett bredare ändamål och syfte än insatsen bidrag 
till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning 
och att den därmed bör vara relevant för fler personer. Samtidigt 
innebär den föreslagna insatsen att även personer som tidigare endast 
har nyttjat regionens tolktjänst i arbetslivet också kan förväntas 
aktualiseras för denna insats. Antagandet har även tagit höjd för att 
fler personer kan komma att använda sig av den nya insatsen bidrag 
för tolk i arbetslivet än de som tidigare använt sig av olika tolkstöd i 
arbetslivet eftersom tillgången till stödet förenklas då det utgår från 
en aktör inom ramen för endast en insats.  

En grov skattning som tar höjd för samtliga dessa antaganden 
skulle kunna uppskattas till genomsnittet av sysselsättningsgraden 
bland döva, hörselskadade och aktiva tolkanvändare (4 400 personer) 
vilket är 64,6 procent. Detta skulle motsvara cirka 2 800 personer 
och bör ligga i det övre spannet av de som kan antas ha behov av 
stödet. Sammanfattningsvis landar utredningen i att mellan 1 500 och 
3 000 personer är ett rimligt antal att utgå från. 

Hur stora är behoven av bidrag till tolk för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet? 

Bland de 1 500–3 000 personer som kan antas ta del av insatsen bi-
drag till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
kommer det att finnas varierande behov av tolk. Behoven av tolk kan 
antas variera från små, ganska små, medelstora till stora beroende på 
om personen är döv, hörselskadad eller har dövblindhet samt om 
personens arbete kräver stora utbildningsinsatser och/eller mycket 
muntlig kommunikation.  

Utredningen antar att en relativt stor andel av de personer som 
bedöms vara aktuella för insatsen har relativt små behov av tolk. Det 
antagandet görs utifrån att en majoritet av målgruppen endast bedöms 
ta del av tolktjänst för vardagstolkning. Vidare har endast omkring 
tio personer per år tagit del av den maximala summan för bidrag till 
litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning om 
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150 000 kronor och sammanlagt har endast 275 personer tagit del av 
insatsen under 2020 (se avsnitt 8.2.8). Detta indikerar enligt utred-
ningen att behoven av kostsamma utbildningsinsatser i arbetslivet 
inte är särskilt stora och att antalet individer som har behov av ut-
bildningsinsatser (fortbildning) inte är särskilt många.  

De antaganden som utredningen gör om hur behoven av bidrag 
till tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ser 
ut baseras, som nämnts ovan, på hur många personer som bedöms ta 
del av de olika tolkstöd som finns i dag. Utifrån dessa uppgifter, och 
med beaktande av att det kan finnas mörkertal när det gäller behoven 
av tolk, bedömer utredningen att det stora flertalet har små (43 pro-
cent) eller ganska små (35 procent) behov av tolk. Ett färre antal, base-
rat på främst uppgifter om hur många personer som tar del av Arbets-
förmedlingens insatser i dag, bedöms ha medelstora (15 procent) eller 
stora (7 procent) behov av tolk i arbetslivet.  

Vad gäller genomsnittskostnaderna för tolkbidraget för grupper 
med olika behov antas det att gruppen med stora behov nyttjar fullt 
bidrag, det vill säga 483 000 kronor per år. Vad gäller genomsnitts-
kostnaderna för övriga grupper har antagits att de är 100 000 kronor 
per år för gruppen med små behov, 200 000 kronor för gruppen med 
ganska små behov och 300 000 kronor per år för gruppen med medel-
stora behov. I bedömningarna av såväl graden av behov som genom-
snittskostnader per år vägs även in antagande om att fler personer 
kan komma att använda sig av den nya insatsen bidrag för tolk i arbets-
livet än de som tidigare använt sig av olika tolkstöd i arbetslivet. 

I tabell 15.2 redovisas beräkningar på hur stora kostnaderna för 
insatsen bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet blir utifrån ovanstående antaganden. Beräkningarna ut-
går från antagandet att 2 250 personer antas aktualiseras för stödet, 
vilket är ett genomsnitt av ovan antagna max- respektive minimi-
värde i intervallet (1 500–3 000 personer). På grund av osäkerheten i 
skattningarna redovisas i avsnitt 15.10 känslighetsberäkningar av kost-
naderna givet antaganden om högre respektive lägre antal användare, 
fördelning av behov samt genomsnittskostnader.  
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Tabell 15.2 Beräkning utifrån att 2 250 personer använder tolkbidraget 
i arbetslivet, fullt implementerat 

Beloppen återges i kronor 

Antagande om behov Fördelning av behov Antal Snittkostnad Totalkostnad 

Små 43 % 968 100 000 96 750 000 
Ganska små 35 % 788 200 000 157 500 000 
Medelstora 15 % 338 300 000 101 250 000 
Stora 7 % 158 483 000 76 072 500 
 100 % 2 250  431 572 500 

 
 

Utredningens bedömning är att kostnaderna för förslaget om insat-
sen bidrag till tolk i arbetslivet fullt implementerat uppgår till cirka 
432 000 000 kronor per år från år 2025. Vidare bedömer utredningen 
att kostnaderna under första året för implementering, dvs. år 2024, 
uppgår till cirka 75 procent av kostnaderna för ett fullt implemente-
rat bidrag, dvs. cirka 324 000 000 kronor. En anledning är att en im-
plementering av en så omfattande insats tar tid och inte kan antas 
vara fullt utbyggd och fungerande redan det första året.  

Förslagens påverkan på Arbetsförmedlingen 

Förslaget om en ny insats om bidrag till tolk för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet i arbetslivet bedöms påverka Arbets-
förmedlingens handläggning och administration. Osäkerheten är dock 
stor kring hur många som i dag använder Arbetsförmedlingens tjäns-
ter för tolkstöd samt hur många som kan förväntas använda tolkbidra-
get som en effekt av förslaget. Utredningens uppskattning av de admi-
nistrativa kostnaderna för Arbetsförmedlingen till följd av förslaget 
som presenteras i tabell 15.3 ska därför tolkas med försiktighet.  

I tabellen redovisas en uppskattning av de tillkommande admini-
strativa kostnaderna för Arbetsförmedlingen för handläggningen av 
tolktjänst i arbetslivet baserat på aktuella genomsnittliga kostnader 
för handläggning av ett ärende. Antalet beslut per år baseras på antagan-
det att 2 250 personer genererar fyra, fem alternativt sex beslut per år. 
Utredningens bedömning är att ett rimligt antagande är att handlägg-
ningen genererar fem beslut per person och år dvs. cirka 11 250 be-
slut. I avsnitt 15.10 redovisas känslighetberäkningar vid ett högre 
respektive lägre antal personer som tar del av bidraget.  
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Utöver de tillkommande administrativa årliga kostnaderna som 
redovisas i tabell 15.3 och som uppstår från och med implemen-
teringen av förslaget år 2024 bedömer utredningen att det även upp-
står kostnader år 2023 i form av administrativa förberedelser, utveck-
ling av it-system och informationsinsatser. Utredningen uppskattar 
att dessa kostnader uppgår till cirka 3 000 000 kronor under 2023. 

Tabell 15.3 Beräkning av administrativa kostnader för Arbetsförmedlingen* 

Beloppen återges i kronor 

Antal beslut per år Total tid per år Heltidstjänster Lönekostnad per år 

9 000 7 500 4,5 3 600 000 
11 250 9 375 5,6 4 500 000 
13 500 11 250 6,7 5 400 000 

* Beräkningarna baseras på uppgifter lämnade via e-post från Arbetsförmedlingen 2021-08-19. 
Ett beslut beräknas ta 50 minuter att handlägga samt beräknas på en heltidslön inkl. sociala avgifter 
och overhead-kostnader om 800 000 kronor. Beräkningarna baseras vidare på att 2 250 personer tar del 
av bidraget för tolk i arbetslivet. 

 
 
Förslaget i avsnitt 13.1.1 om att Arbetsförmedlingen ska kartlägga 
och analysera skillnader i tillgång och träffsäkerhet i olika arbets-
marknadspolitiska stödåtgärder riktade till döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen 
och har nedsatt arbetsförmåga bedöms inte påverka statens kostnader. 
Mot bakgrund av analysen ska Arbetsförmedlingen föreslå lämpliga 
åtgärder för att skapa ökad jämlikhet och träffsäkerhet i de arbets-
marknadspolitiska stödåtgärderna för denna målgrupp. Utredningen 
bedömer att en sådan analys ryms inom ram för Arbetsförmedlingens 
sektorsansvar för funktionshinderspolitiken och därför bör finan-
sieras inom befintligt förvaltningsanslag.  

En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor 

Förslaget i avsnitt 14.2 om att inrätta en nationell funktion för sam-
ordning av tolktjänstfrågor för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet bedöms påverka statens kostnader. De uppgifter 
som föreslås ingå i en sådan funktion omfattar tillhandahållande av 
information samt sammanställning av statistik och annan data för en 
samlad nationell uppföljning av tolktjänsten och dess målgrupp samt 
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att vid behov samordna utvecklingsinsatser som rör tolktjänsten och 
dess målgrupp.  

I uppgiften föreslås även ingå att i övrigt samordna eller hantera 
frågor som rör tolktjänst och som inte har en naturlig hemvist hos 
någon annan aktör. I uppgiften ska även ingå att ta fram ett nationellt 
system för uppföljning av tolktjänsten samt vid behov föreslå nödvän-
diga författningsändringar för ett sådant system, att samordna arbetet 
med en plan för strategisk kompetensutveckling av tolkar, att utbetala 
statsbidraget till regionerna för tolktjänst samt att upphandla tolk-
service för förtroendevalda i vissa organisationer. 

Utredningen menar att det finns flera skäl som talar för att upp-
giften som en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor 
inrättas i Myndigheten för delaktighet men att förutsättningarna för 
och konsekvenserna av detta först bör analyseras. Detta medför att 
det inte är möjligt att i detalj uppskatta kostnadseffekterna för staten. 
Utredningen har dock gjort en uppskattning av kostnaderna för de 
uppgifter som föreslås, vilka redovisas i tabell 15.4. I tabellen redo-
visas även kostnaderna för att analysera förutsättningarna för och 
konsekvenserna av att Myndigheten för delaktighet får uppdraget 
som en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor.  

Kostnaderna för förslaget år 2024 om inrättande av en funktion 
för samordning av tolktjänstfrågor hänförs till uppdraget att för-
bereda funktionens inrättande. Kostnaderna kan i huvudsak kopplas 
till löner (inklusive sociala avgifter och overhead-kostnader) för tre 
årsarbetskrafter. Vidare bedöms det under 2024 uppstå kostnader 
för resor och kommunikation. Kostnaderna för den nationella sam-
ordningsfunktionen från 2025 hänförs i huvudsak till löner för drygt 
tre årsarbetskrafter (inklusive sociala avgifter och overhead-kostnader).  

Vad gäller upphandling av tolkservice till förtroendevalda i vissa 
organisationer uppskattar utredningen kostnaden för myndigheten 
till 125 000 kronor per år för upphandling och därtill kopplad admi-
nistration och uppföljning. Förslaget att ge den nationella samord-
ningsfunktionen ansvar för utbetalning av statsbidraget till regionerna 
bedömer utredningen medför kostnader på 250 000 kronor per år. 
Kostnaderna för upphandling och utbetalning av statsbidraget baseras 
på de medel som Socialstyrelsen har tilldelats för uppdragen.  
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Tabell 15.4 Kostnader för nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
Beloppen återges i miljoner kronor 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Funktion för samordning av tolktjänstfrågor* 0 3 3 3 3 

Upphandling tolkservice till förtroendevalda 0 0,125 0,125 0,125 0,125 

Utbetalning av statsbidrag till regionerna 0 0,250 0,250 0,250 0,250 

Analys av MFD som nationell aktör 1 0 0 0 0 

Totalt avrundat 1 3,5 3,5 3,5 3,5 
På grund av osäkerheten i beräkningarna uppskattas kostnaderna för 2025, 2026 respektive 2027 till 
2024 års nivå.  
* Med antagande om en genomsnittlig heltidslön för handläggare i staten enl. SCB och inkl. sociala 
avgifter och overhead-kostnader på cirka 860 000 kronor. 

Post- och telestyrelsen 

Utredningens förslag i avsnitt 10.2 om att det i Post- och telestyrel-
sens förordning med instruktion eller i annat lämpligt styrdokument 
ska framgå att obokad distanstolkning med teckenspråkstolk i 
Bildtelefoni.net är en del av myndighetens uppdrag och att medel för 
tjänstens långsiktiga finansiering ska säkerställas innebär att särskilda 
medel för dels nuvarande uppdrag för Bildtelefoni.net, dels obokad 
distanstolkning med teckenspråkstolk bör öronmärkas i befintligt 
anslag.10 Vidare innebär det att anslaget i denna del löpande behöver 
räknas upp då tjänsten både är personalintensiv och teknikberoende. 
Utvecklingen de senaste åren visar att användningen av tjänsten har 
ökat, med en kraftig ökning under covid-19-pandemin. Utredningen 
har emellertid inte underlag att bedöma om denna ökade kostnad 
kan rymmas inom befintligt anslag eller om ett tillskott behövs för 
att säkerställa långsiktig finansiering av dels nuvarande uppdrag för 
Bildtelefoni.net, dels obokad distanstolkning med teckenspråkstolk. 

I avsnitt 10.3 föreslås att Post- och telestyrelsen ges i uppdrag att 
analysera behovet av en obokad distanstolkningsfunktion med skriv-
tolk och möjligheterna att tillhandahålla en sådan funktion på natio-
nell nivå. I uppdraget ska även ingå att göra en konsekvensbeskriv-
ning och kostnadsberäkning samt att lämna förslag på hur en sådan 
funktion på lämpligt sätt kan utföras, regleras och finansieras. Ut-
redningen bedömer att kostnaderna av förslaget uppgår till cirka 
1 000 000 kronor år 2023.   

 
10 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Post- och telestyrelsen, utgiftsområde 22, an-
slag 2.2, ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning. 
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Konkurrensverket  

Lagförslaget om att regionerna får inrätta valfrihetssystem enligt LOV 
(avsnitt 7.8) innebär vissa tillkommande uppgifter för Konkurrens-
verket i verkets egenskap av tillsynsmyndighet. Samtidigt kan förslaget 
förväntas innebära att regionerna använder sig av LOU i mindre om-
fattning, vilket får bedömas minska verkets börda. Utredningen be-
dömer sammanfattningsvis att förslaget om att regionerna får inrätta 
valfrihetssystem enligt LOV inte mer än marginellt bör innebära så-
dana tillkommande uppgifter som medför ökade kostnader för verket. 
De kostnader som kan uppstå bedöms i så fall kunna hanteras inom 
verkets befintliga anslag. 

Övriga uppdrag 

Utredningen föreslår i kapitel 10 att den föreslagna nationella funk-
tionen för samordning av tolktjänstfrågor i samråd med Post- och 
telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, intresserade regio-
ner samt Inera ska göra en förstudie om hur utvecklingen av en 
regiongemensam distanstolkningsfunktion kan organiseras, regleras 
och finansieras. Utredningen uppskattar att kostnaden för uppdraget 
uppgår till cirka 1 000 000 kronor under 2025 (se tabell 15.5, kolumn 
Nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor). 

Utredningen föreslår i kapitel 11 att Institutet för språk och folk-
minnen (Isof) i samarbete med berörda aktörer ska öka genomförande-
takten i att kartlägga, systematisera och dokumentera det svenska 
teckenspråket för att tillgängliggöra språket som data. Vidare före-
slås att Vinnova under en femårsperiod leder och samordnar befint-
liga och tillkommande aktörer inom området språkteknologi. Utred-
ningen bedömer att kostnaderna för dessa uppdrag ryms inom ram 
för såväl Isofs som Vinnovas anslag.  

Utredningen föreslår i kapitel 13 att en lämplig myndighet ges i 
uppdrag att utreda om och hur kompetensen och stödet till vålds-
utsatta döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med dövblind-
het kan stärkas och organiseras nationellt. Utredningen uppskattar 
att kostnaden för uppdraget uppgår till cirka 1 000 000 kronor under 
2024. 

Vidare föreslår utredningen i kapitel 13 att den nationella funk-
tionen för samordning av tolktjänstfrågor i samarbete med Special-
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pedagogiska skolmyndigheten får i uppdrag att göra en fördjupad 
analys av barns och ungas behov och erfarenheter av tolk i förenings- 
och kulturliv, lek samt i fritidsaktiviteter samt vid behov föreslå åt-
gärder för att stärka barnperspektivet i tolktjänstverksamheten. Ut-
redningen uppskattar att kostnaden för uppdraget uppgår till cirka 
1 000 000 kronor under 2024. 

15.7.2 Sammantagna utgifter och finansiering 

Den sammantagna effekten på statens budget baseras på de skatt-
ningar som redovisats i anslutning till respektive föreslag ovan och 
redovisas i tabell 15.5.  

Vad gäller förslaget om insatsen bidrag till tolk i arbetslivet gör 
utredningen följande överväganden. Inom Arbetsförmedlingens ram-
anslag 1.4 Lönebidrag och Samhall m.m., utgiftsområde 14, anges att 
anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2017:462) 
om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga, inom vilken den föreslagna insatsen 
ska regleras.11 Utredningen noterar att för ramanslag 1:4 har bemyn-
diganderamen utnyttjats i lägre omfattning de senaste åren, samt att 
beloppen som inte utnyttjats har varit betydande, med undantag för 
något enstaka år. Bemyndiganderamen för ramanslag 1:4 är cirka 
14 miljarder kronor årligen och beloppen som ej utnyttjas har under 
ett antal år uppgått till mellan 0,8 och 1,2 miljarder kronor. Samtidigt 
som utredningen noterar att bemyndiganderamen inte har utnyttjats 
fullt ut under ett antal år bedömer utredningen att risken för undan-
trängning av befintliga uppdrag och åtaganden bör undvikas. Arbets-
förmedlingen bör därför tillföras medel motsvarande kostnaderna för 
förslaget om insatsen bidrag till tolk i arbetslivet. Detta innebär att 
Arbetsförmedlingen bör tillföras medel om cirka 324 000 000 kronor 
år 2024 och cirka 432 000 000 kronor per år från 2025. 

Vad gäller kostnaden för administration av insatsen bidrag för 
tolk i arbetslivet anser utredningen att detta är en tillkommande 
kostnad för Arbetsförmedlingen. De administrativa kostnaderna för 
Arbetsförmedlingen att under 2023 förbereda insatsen uppskattar 
utredningen till 3 000 000 kronor. Utredningen har dock inte kunnat 

 
11 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen, Villkor för anslag 1:4 Löne-
bidrag och Samhall m.m., ap.1 Lönebidrag m.m. 
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bedöma om och hur förslaget medför behov av förberedelser för och 
utveckling av Arbetsförmedlingens it-system varför dessa inte ingår 
i uppskattningen av de administrativa kostnaderna för 2023. Även 
förslaget om ett höjt statsbidrag till regionerna medför en ökad kostnad 
för staten. Även de ovan redovisade kostnaderna för den nationella 
funktionen för samordning av tolktjänstfrågor, samt de analysuppdrag 
som utredningen föreslår, innebär en ökad kostnad för staten.  

Sammantaget medför utredningens förslag en ökad kostnad för 
staten med cirka 5 000 000 kronor 2023, cirka 378 000 000 kronor 
2024 och cirka 483 000 000 per år från 2025. Utredningen har under-
sökt möjliga källor till finansiering av de ökade kostnaderna av för-
slagen men inte funnit några sådana. Utredningen har främst under-
sökt möjligheten till omfördelning inom utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg, särskilt anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom 
funktionshinderområdet samt omfördelning inom utgiftsområde 14 
Arbetsliv och arbetsmarknad, anslagspost 1.4 Lönebidrag och Samhall 
m.m. Utredningen har dock inte underlag att bedöma i vilken mån 
omprioriteringar kan ske inom dessa anslag och har även avseende 
anslaget 1.4 ovan pekat på risken för undanträngningseffekter. Utred-
ningen föreslår därför att medel motsvarande de kostnader som fram-
går nedan i tabell 15.5 tillförs utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg samt utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
enligt fördelning i tabell 15.6, nedan. 

Tabell 15.5 Effekter på statens budget 

Beloppen återges i miljoner kronor 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Bidrag tolk i arbetslivet 0 324 432 432 432 

Arbetsförmedlingens administration* 3 4,5 4,5 4,5 4,5 

Statsbidrag till regionerna 0 41 41 41 41 

Nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor  1 3,5 4,5 3,5 3,5 

Post- och telestyrelsen** 1 0 0 0 0 

Uppdrag jämlikhet, jämställdhet och barnperspektiv 0 3 0 0 0 

Utveckling och innovation kring språkteknologi 
och teckenspråk 

0 0 0 0 0 

Totalt 5 376 482 481 481 
* Exklusive kostnader för it-system. ** Exklusive kostnader för driften av Bildtelefoni.net . 
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Tabell 15.6 Förslag till finansiering  

Beloppen återges i miljoner kronor  

 2023 2024 2025 2026 2027 

Bidrag tolk i arbetslivet 0 324 432 432 432 

Arbetsförmedlingens administration* 3 4,5 4,5 4,5 4,5 

Utgiftsområde 14 3 328,5 436,5 436,5 436,5 

Statsbidrag till regionerna 0 41 41 41 41 

Nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor  1 3,5 4,5 3,5 3,5 

Post- och telestyrelsen 1 0 0 0 0 

Uppdrag jämlikhet, jämställdhet och barnperspektiv 0 3 0 0 0 

Utveckling och innovation kring språkteknologi 
och teckenspråk 

0 0 0 0 0 

Utgiftsområde 9 2 47,5 45,5 44,5 44,5 

15.8 Samhällsekonomiska konsekvenser  

Förslaget om att tolkstödet i arbetslivet förstärks och samlas hos 
Arbetsförmedlingen (kapitel 8) kommer tillsammans med förslaget om 
regionens tolktjänst (kapitel 7) att öka statens kostnader för tolktjänst.  

Utredningen bedömer att nyttan av förslagen för individen kan 
hänföras till att målgruppen erbjuds en mer samordnad, förutsägbar 
och ändamålsenlig tolktjänst särskilt vad gäller arbetslivet men även 
för situationer på fritiden. Utredningen bedömer vidare att förslagen 
kommer att öka möjligheterna för målgruppen att få del av tolktjäns-
ter och att detta i sin tur bidrar till en samhällsekonomisk nytta i form 
av ett potentiellt ökat arbetsutbud vilket kan antas minska behov av 
utbetalningar från statliga och kommunala system till målgruppen.  

Utredningens bedömning är att förslagen sammantaget bidrar till 
ett tydliggörande, för såväl utförare som användare, av ansvaret för 
tolktjänst. Detta menar utredningen kommer att bidra till en mer 
effektiv och ändamålsenlig tolktjänst. Bedömningen är även att för-
slagen kommer att bidra till en mer kostnadseffektiv tolktjänst då 
problemen med gränsdragningar mellan olika aktörers ansvar minskar.  

Med hänsyn till de brister som konstaterats inom dagens tolk-
tjänst samt utredningens bedömning av de positiva effekterna som 
förslagen kan förväntas ha på individuell och samhällsekonomisk nivå, 
bedömer utredningen att nyttan av förslagen klart överväger kostna-
derna. I den samlade bedömningen ska också beaktas att förslagen kan 
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motiveras utifrån en ökad delaktighet, i såväl vardagsliv som arbets-
liv, och en ökad livskvalitet för målgruppen. Givet bristen på tillför-
litlig statistik kring målgruppens omfattning, behov och nuvarande 
nyttjande av tolktjänst är det dock inte möjligt att värdera relationen 
mellan kostnader och nytta i monetära termer.  

15.9 Konsekvenser i övrigt 

Utredningens samlade förslag innebär även konsekvenser i andra av-
seenden än vad som tidigare berörts. Redovisningen nedan anknyter 
till utpekade områden i kommittéförordningen som inte tidigare redo-
gjorts för och till det som anges i förordningen om konsekvens-
utredning vid regelgivning. Därutöver redogörs även kort för konse-
kvenserna för vårdgivare. 

15.9.1 Små företag och företagande i allmänhet 

Som nämnts ovan innebär förslaget om en ny insats om bidrag till 
tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet i arbets-
livet (kapitel 8) ökad koncentration och tydlighet i ansvarshänse-
ende i och med att det allmännas tolkstöd i arbetslivet endast utgår 
från en offentlig aktör. Förslaget innebär även ökad förutsägbarhet 
eftersom bidragsbeloppet är fastställt på förhand och gäller lika för 
alla. Utredningens bedömning är att förslaget också bidrar till en tydlig 
gräns mellan det allmännas ansvar för tolkstöd i arbetslivet och arbets-
givarens ansvar för motsvarande stöd. Detta menar utredningen bi-
drar till att minska de administrativa kostnaderna för de företag som 
har anställda eller som kommer att anställa personer med behov av 
tolk. Detsamma gäller företagare och fria yrkesutövare vilka också 
innefattas i förslaget om en ny insats om bidrag till tolk för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet i arbetslivet. Eftersom 
det totala antalet tolkanvändare är relativt litet bedömer utredningen 
att effekterna på nationell nivå är begränsade även vad gäller konkur-
rensförhållanden för berörda företag som har anställda som har be-
hov av tolkstöd. Effekterna kan dock vara stora för enskilda företag 
och förslagen bedöms särskilt gynna små företag för vilka tolktjänst 
kan utgöra en stor kostnad och administrativ börda. 
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När det gäller påverkan och konsekvenser för tolkbolag gör utred-
ningen följande antaganden och bedömningar. Utredningens bedöm-
ning i avsnitt 12.2 är att det finns cirka 600 teckenspråks-, dövblind- och 
skrivtolkar i Sverige, vilka bedöms motsvara cirka 500 helårsarbetande 
tolkar. Det finns dock inga tillförlitliga uppgifter om hur många av 
dessa tolkar som är anställda vid tolkbolag och inte heller hur många 
bolag det finns. Det finns således inte heller någon samlad statistik 
kring i vilken bolagsform dessa tolkar verkar. De sammantagna för-
slagen bedöms bidra till en ökad efterfrågan på tolktjänster och ut-
redningen ser en viss risk att det kan finnas geografiska områden 
där förslagen kan leda till brist på tolkkapacitet. I avsnitt 7.7 redogörs 
för regionernas möjligheter att samverka med varandra genom s.k. 
avtalssamverken för att t.ex. tillhandahålla tolktjänst. Att regionerna 
genom avtalssamverkan kan använda varandras resurser vid distans-
tolkning, bedöms kunna bidra till att minska en sådan bristsituation.  

I den mån regionerna inrättar valfrihetssystem enligt LOV är det 
utredningens bedömning att små företag har likvärdiga förutsätt-
ningar som större företag att delta som utförare. Vissa administrativa 
kostnader kan uppstå för de företag som väljer att ingå i ett valfri-
hetssystem. Att kvantifiera dessa kostnader i nuläget är inte möjligt. 
De administrativa kostnaderna för företagen blir dock mindre med 
LOV i jämförelse med vad de kan förväntas bli om regionen i stället 
tillämpar LOU. Med LOV behöver företagen inte räkna på ett pris 
eller lägga stora resurser på att lägga anbud som sedan inte leder till 
ett kontrakt. Det räcker att företaget kan kvalificera sig, dvs. att det 
uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Detta är särskilt betydelse-
fullt för små företag som har begränsade resurser för att lägga anbud. 
En tillämpning av LOV kan öppna upp nya marknader att konkur-
rera på, vilket bör leda till tillväxt av både nya och redan etablerade 
företag. Genom den ökade konkurrenssituationen bör i förlängningen 
systemet också kunna leda till högre kvalitet på de tjänster som utförs.  

När det gäller konsekvenser för privata företag i egenskap av vård-
givare hänvisas till avsnitt 15.9.2. 

Marknadsförutsättningar och konkurrens 

Att regionerna får ett samordningsansvar och en utökad möjlighet 
att tillhandahålla tolktjänst åt andra aktörer (avsnitt 7.5) kan komma 
att påverka marknaden för tolktjänster. Detta eftersom regionerna, 
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i större utsträckning än tidigare, kan komma att köpa in eller produ-
cera mer tolktjänster än tidigare. Det kan regionen göra antingen 
genom att utöka den egna verksamheten med fler anställda tolkar, 
genom att upphandla tolkbolag och/eller genom att inrätta valfrihets-
system. Förslaget kan således innebära att inköpen av tolkars tjänster 
koncentreras till regionerna mer än i dag. Det leder i sådana fall till 
en ökad inköpssamordning som i sin tur leder till att det blir färre 
köpare av tolkars tjänster på marknaden.  

Hur marknaden påverkas av en ökad inköpssamordning beror dock 
i stor utsträckning på hur regionerna agerar. Utredningen anser att 
det är viktigt att regionerna ser och tar sitt ansvar för hur marknaden 
utvecklas i detta hänseende på både kort och lång sikt. Att inrätta 
valfrihetssystem och att dela upp kontrakt vid upphandlingar är två 
sätt som kan motverka negativa effekter av en ökad inköpssamordning.  

Det är även viktigt att regionerna tar ett ansvar för marknadens 
utveckling i sin roll som utförare av tolktjänst åt andra aktörer. Det 
är inte helt nytt eftersom regionerna redan i dag utför tolktjänst, även 
om det främst är för eget behov vid vardagstolkning. Men om regio-
nen skulle utföra tolktjänst åt andra aktörer, som t.ex. myndigheter, 
i större utsträckning än i dag är det viktigt att det inte sker på be-
kostnad av att marknaden för de privata leverantörerna försämras. 
Regionen har som offentlig aktör en särskild ställning på marknaden. 
Förutom att de inte kan gå i konkurs finns det risk för att självkost-
nadsprincipen och möjligheterna att med skattemedel gynna en egen 
företagsverksamhet för att påverka prisbildningen, kan hota privata 
konkurrenter. 

Det ska poängteras att det inte finns några indikationer på att re-
gionerna skulle utöka sin egen tolkverksamhet genom att anställa 
fler tolkar som en följd av förslagen. Regionerna kan i stället hantera 
sitt utökade uppdrag genom att inrätta valfrihetssystem och där-
igenom inkludera den privata marknaden för att utföra tolktjänster. 
Det ska också poängteras att regionens ansvar för att samordna tolk-
tjänsten och den utökade möjligheten att tillhandahålla tjänsten inte 
är ett problem för konkurrensen i sig. Det kan även tilläggas att re-
gionerna alltid måste förhålla sig till konkurrens-, statsstöds- och 
upphandlingsregler när det förekommer privata aktörer som kan ut-
föra tjänster inom ett område som både regioner och privata aktörer 
verkar inom. 
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15.9.2 Vårdgivare inom hälso- och sjukvården och tandvården 

Med vårdgivare avses i detta sammanhang statlig myndighet, region, 
kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som be-
driver hälso- och sjukvårdsverksamhet (jfr 2 kap. 3 § hälso- och sjuk-
vårdslagen, HSL). Det som avses är således inte regionerna när de 
bedriver tolktjänstverksamhet, även om regionens tolktjänstverksam-
het regleras i HSL. Med vårdgivare avses i detta sammanhang även 
de som bedriver tandvårdsverksamhet. 

Utredningens förslag i kapitel 7 om en ny lag om tolktjänst för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet innebär att tolk-
tjänsten som verksamhetsgren inte längre ska vara en del av hälso- 
och sjukvården. Regionerna ska emellertid fortsatt ha ansvar för tolk-
tjänst för vardagstolkning, i vilket fortsatt ska ingå tolkning när det 
utförs hälso- och sjukvård och tandvård. Denna ordning kommer 
således inte att förändras i och med utredningens förslag. Hälso- och 
sjukvården och tandvården är därmed fortsatt undantagen från ansvars- 
och finansieringsprincipen som innebär att varje verksamhet ska bära 
sina kostnader även för tillgänglighetsskapande åtgärder. Att tolk-
tjänsten kommer att regleras i en annan lag än hälso- och sjukvårds-
lagen får enligt utredningens bedömning inga konsekvenser för vård-
givarna, varken administrativa eller ekonomiska.  

Den omständigheten att vårdgivare inom hälso- och sjukvården 
även har ett ansvar för att anpassa informationen till mottagarens 
språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar enligt 3 kap. 
6 § patientlagen (2014:821) påverkas inte av det förhållandet att tolk-
tjänsten regleras i en särskild lag. Det innebär enligt utredningen att 
vårdgivarnas ansvar enligt patientlagen är detsamma oavsett om tolk-
tjänsten regleras i HSL eller i en särskild lag. Patientlagen omfattar 
enligt 1 kap. 3 § inte vårdgivare inom tandvården. 

15.9.3 Sysselsättning och offentlig service 

Utredningens förslag i kapitel 7 innebär att regionerna fortsatt ska 
ha ansvar för tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Det innebär att regionerna även fortsatt kan förväntas 
organisera sina verksamheter med en tolkcentral i varje region, vilket 
innebär att de finns representerade på 21 platser i landet. Eftersom 
tolkanvändarna finns i alla delar av landet bidrar det enligt utred-
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ningen till en tillgänglig tolktjänst. Med undantag för förmedlings-
tjänster och distanstolkning utövas tolkyrket av naturliga skäl på de 
platser där tolkanvändarna befinner sig, vilket är i alla delar av landet. 
Utredningens förslag att regionerna fortsatt ska ha ansvar för tolk-
tjänst för vardagstolkning för målgruppen bidrar således enligt utred-
ningen till fortsatt god offentlig service i hela landet. 

Den samordningsfunktion som utredningen föreslår att regio-
nerna ska ansvara för (avsnitt 7.5) bedöms vidare innebära en för-
stärkning av den offentliga servicen i landet genom att döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet alltid ska kunna vända sig till 
”sin” tolkcentral för att få hjälp och stöd kring sitt tolkbehov, även 
när någon annan aktör är ansvarig. Förslaget innebär således enligt 
utredningen en tydlig förbättring av den offentliga servicen för mål-
gruppen. 

Utredningen bedömer att förslaget i kapitel 8 har positiva effekter 
på målgruppens deltagande på arbetsmarknaden och därmed även på 
sysselsättningen. 

15.9.4 Brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet 

Förslaget i kapitel 8 innebär att arbetsgivare som har anställda som 
är döva, hörselskadade eller har dövblindhet kan få del av ett bidrag 
till tolk i arbetslivet. Även egna företagare och fria yrkesutövare som 
är döva, hörselskadade eller har dövblindhet kan få del av bidraget. 
Välfärdsbrottsutredningens kartläggning visar att Arbetsförmedlingens 
stöd är brottsutsatta samt att företag och ideella föreningar används 
som brottsverktyg.12 Utredningen bedömer att det finns risk för fel-
aktiga utbetalningar och brottsliga handlingar även när det gäller det 
föreslagna tolkbidraget i arbetslivet.  

Eftersom insatsen om bidrag till tolk är reglerat i förordningen 
om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga är de regler som gäller för befintliga 
insatser enligt förordningen tillämpliga även för denna insats (se av-
snitt 8.2.5). Eftersom Arbetsförmedlingen redan i dag arbetar med 
insatser och stöd till arbetsgivare kan de förväntas ha både erfarenhet 
och kompetens på området, vilket bedöms vara fördelaktigt för han-
teringen av risker för felaktiga utbetalningar för det nu föreslagna 

 
12 SOU 2017:37, s. 201–207. 
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bidraget. Utredningen kan även konstatera att bidraget omfattas av 
bestämmelserna i bidragsbrottslagen (2007:612) och lagen (2008:206) 
om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärds-
systemen. I förhållande till bedrägeribestämmelserna i brottsbalken 
ger bidragsbrottslagen ett utökat straffrättsligt skydd för välfärds-
förmånerna. Ett bidragsbrott kan vara fullbordat redan när felaktiga 
uppgifter har lämnats, eller ändrade förhållanden inte har anmälts, 
till skillnad från ett bedrägeri, som också förutsätter att en förmögen-
hetsöverföring har skett för att brottet ska vara fullbordat. Bidrags-
brott kan vidare, till skillnad från bedrägeri, begås av grov oaktsamhet. 
Att den föreslagna insatsen om bidrag till tolk i arbetslivet omfattas 
av dessa regelverk bedöms innebära att riskerna för ekonomisk brotts-
lighet minskar något. 

Enligt utredningens bedömning innebär detta sammantaget att 
riskerna för brottslighet kopplat till den föreslagna insatsen om bidrag 
till tolk i arbetslivet är hanterbara. Utredningen kan inte se att för-
slaget medför några särskilda konsekvenser för det brottsförebyg-
gande arbetet.  

Utredningen bedömer att övriga förslag inte medför några sär-
skilda konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande 
arbetet. 

15.9.5 Domstolarna 

Förslaget i avsnitt 7.8 om att regionen ska få möjlighet att inrätta val-
frihetssystem för tolktjänster innebär att företag kan begära rättelse 
av beslut om de inte skulle godkännas m.m. som leverantör i valfri-
hetssystemet. När det gäller konsekvenser för domstolarnas verksam-
het kan lagförslaget förväntas medföra endast ett fåtal ansökningar 
om rättelse enligt LOV. Förslaget motiverar inte någon ökad resurs-
tilldelning till domstolsväsendet.  

De allmänna bestämmelserna i förordningen om särskilda insatser 
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga innebär att en enskild person har rätt att överklaga ett beslut 
om återkallelse av en anvisning av en insats, vilket t.ex. skulle kunna 
avse insatsen bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet, till allmän förvaltningsdomstol (se avsnitt 8.2.5). 
Utredningen bedömer emellertid att förslaget inte kan förväntas med-
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föra några konsekvenser för domstolarna eftersom det samtidigt sak-
nas bestämmelser som innebär att Arbetsförmedlingen kan återkalla 
en anvisning som görs med stöd av nämnd förordning. 

15.9.6 Sveriges internationella åtaganden 

Enligt direktiven ska utredaren redovisa hur förslagen förhåller sig till 
Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. De kon-
ventioner som utredningen har haft som utgångspunkt vid genomför-
ande av uppdraget är främst konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och konventionen om barnets rättigheter.  

Utredningen bedömer att förslagen i kapitel 7 om regionens an-
svar för vardagstolkning bl.a. innebär förbättrade möjligheter för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att vara delaktiga 
i kulturlivet, i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott (arti-
kel 30 konventionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning). Förslagen i kapitel 7 bedöms t.ex. innebära förbättrade 
möjligheter för barns aktiva deltagande i samhället och möjligheter 
till rekreation vilket bidrar till deras individuella utveckling (artikel 23 
konventionen om barnets rättigheter). Sammantaget bedöms för-
slagen i kapitel 7 innebära en förbättrad måluppfyllelse för Sveriges 
centrala konventionsåtaganden på området. 

När det gäller förslaget i kapitel 8 om ett bidrag till tolk i arbets-
livet bedömer utredningen att det ökar dövas, hörselskadades och 
personer med dövblindhets möjligheter att delta i arbetslivet på lika 
villkor som andra och främjar förverkligandet av rätten till arbete 
(artikel 27 konventionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning). Sammantaget bedöms även detta förslag bidra till att 
Sverige uppfyller målen med denna konvention. 

Utredningen handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjäns-
ten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet bedöms 
sammantaget vara förenlig med Sveriges internationella åtaganden.  
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15.9.7 EU-rätten 

Förslaget i kapitel 8 innebär att arbetsgivare kan få bidrag för tolk-
kostnader som avser anställda. Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget13 
är statligt stöd som utgångspunkt förbjudet. Det finns emellertid 
undantag och ett sådant är om stödet omfattas av en gruppundan-
tagsförordning. 

Stöd i form av lönesubventioner respektive för att kompensera 
för merkostnader vid anställning av personer med funktionsnedsätt-
ning omfattas av en sådan allmän gruppundantagsförordning (arti-
kel 41 respektive 42 i Kommissionens förordning [EG] nr 800/2008). 
Generella förutsättningar för detta är att stödet inte betalas ut som 
en klumpsumma och att det är tillgängligt för alla arbetsgivare som 
anställer en person med nedsatt arbetsförmåga.14  

Utredningen bedömer att det föreslagna tolkbidraget är ett stöd 
för att kompensera för merkostnader vid anställning av personer med 
nedsatt arbetsförmåga och att det därmed omfattas av ovan nämnda 
gruppundantag. De stödberättigade kostnaderna för tolk kan i detta 
fall jämställas med kostnader för att anställa personal som endast 
ägnar sig åt att hjälpa arbetstagare med funktionshinder (artikel 42). 
Stödet riktar sig till alla arbetsgivare som anställer en person med 
nedsatt arbetsförmåga och är avsett är betalas ut månadsvis, dvs. inte 
som en klumpsumma. Mot denna bakgrund är utredningens bedöm-
ning att stödet är förenligt med EU:s statsstödsregler. 

Förslagen förväntas inte heller i övrigt medföra några konsekvenser 
som påverkar Sveriges åtaganden inom EU. 

15.10 Känslighetsberäkningar 

Eftersom det statistiska underlaget när det gäller tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet är begränsat och ana-
lyserna därmed är behäftade med osäkerhet redogörs nedan för vissa 
känslighetsberäkningar för att belysa vad olika utfall kan få för eko-
nomiska konsekvenser. 
  

 
13 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
14 SOU 2012:31, s. 287 f. 
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Tabell 15.7 Känslighetsberäkningar för insatsen bidrag till tolk i arbetslivet, 
med antagande om antal användare, fördelning av behov och 
genomsnittskostnader 

Beloppen återges i kronor 

Behov  Antagande  
 Låg Medel Hög 

Antagande om antal användare av tolkbidrag   
Antal 1 500 2 250 3 000 

Antagande om fördelning av behov    
Små 50 % 43 % 40 % 
Ganska små 35 % 35 % 30 % 
Medelstora 10 % 15 % 20 % 
Stora 5 % 7 % 10 % 
 100 % 100 % 100 % 

Antal efter fördelning    
Små 750 968 1 200 
Ganska små 525 788 900 
Medelstora 150 338 600 
Stora 75 158 300 

Antagande om genomsnittskostnader   
Små 80 000 100 000 120 000 
Ganska små 180 000 200 000 220 000 
Medelstora 280 000 300 000 320 000 
Stora 483 000 483 000 483 000 

Kostnad efter behov och antal Låg Medel Hög 
Små 60 000 000 96 750 000 144 000 000 
Ganska små 94 500 000 157 500 000 198 000 000 
Medelstora 42 000 000 101 250 000 192 000 000 
Stora 36 225 000 76 072 500 144 900 000 

Totalkostnad 232 725 000 431 572 500 678 900 000 
Observera att antal efter fördelning är avrundat till närmaste heltal i tabellen, medan kostnad efter 
behov och antal beräknats utifrån den exakta siffran.  
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Tabell 15.8 Känslighetsberäkningar av kostnader för ledsagning  

Beloppen återges i kronor 

Antal personer 
med behov av 
ledsagning 

Antal ledsag-
ningstillfällen 
per vecka 

Antal ledsag-
ningstillfällen 
per månad 

Antal ledsag-
ningstillfällen 
per år 

Antal ledsagnings-
tillfällen per år 
som ej tillgodoses* 

Kostnad 
per år 

Låg      
25 5  6 500 4 300  
250  2 6 000 4 000  
     8 300 000 

Medel      
30 5  7 800 5 200  
300  2 7 200 4 800  
     10 000 000 

Hög      
50 5  13 000 8 700  
500  2 12 000 8 000  
     16 700 000 

* Det antas att en tredjedel av samtliga ledsagningstillfällen tillgodoses i  dag. 

 

Tabell 15.9 Känslighetsberäkning av administrativa kostnader 
för Arbetsförmedlingen, antagande om att 1 500 personer  
tar del av insatsen bidrag för tolk i arbetslivet 

Beloppen återges i kronor 

Antal beslut per år Total tid per år Heltidstjänster Lönekostnad per år 

6 000 5 000 3,0 2 400 000 
7 500 6 250 3,7 2 500 000 
9 000 7 500 4,5 3 600 000 

Enligt Arbetsförmedlingen bygger sifforna på att ett beslut beräknas ta 50 minuter att handlägga samt 
att en heltidslön inkl. sociala avgifter och overhead-kostnader beräknas till 800 000 kronor. 

 

Tabell 15.10 Känslighetsberäkning av administrativa kostnader 
för Arbetsförmedlingen, antagande om att 3 000 personer  
tar del av insatsen bidrag till tolk i arbetslivet 

Beloppen återges i kronor 

Antal beslut per år Total tid per år Heltidstjänster Lönekostnad per år 

12 000 10 000 6,0 4 800 000 
15 000 12 500 7,5 5 600 000 
18 000 15 000 9,0 7 200 000 

Enligt Arbetsförmedlingen bygger sifforna på att ett beslut beräknas ta 50 minuter att handlägga samt 
att en heltidslön inkl. sociala avgifter och overhead-kostnader beräknas till 800 000 kronor. 
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16 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag: Författningsförslagen ska träda i kraft den 
1 januari 2024. 

I förordningen om särskilda insatser för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga införs en övergångs-
bestämmelse med innebörden att för ansökningar om insatsen 
bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörsel-
nedsättning som görs vid Arbetsförmedlingen före den 1 januari 
2024 och som avser bidrag till tolk gäller 7 och 8 §§ i den äldre 
lydelsen. 

Skälen för utredningens förslag 

Ikraftträdandebestämmelser 

De författningsförslag som lämnas är alla en del av en förändrad 
struktur för tolktjänsten och bör därför träda i kraft vid samma tid-
punkt. Lagförslaget som innebär att regionens ansvar för tolktjänst 
för vardagstolkning inte längre ska avse arbetslivstolkning hänger 
t.ex. samman med den nya insatsen bidrag till tolk för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet vid Arbetsförmedlingen som 
avser just arbetslivstolkning. De övriga lagändringarna är följdändringar 
utifrån att tolktjänst för vardagstolkning inte längre ska regleras i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  

Det är angeläget att förslagen träder i kraft så snart som möjligt. 
Samtidigt tar det viss tid att bereda lagförslag och det krävs även viss 
förberedelsetid för de myndigheter som kommer att få nya åtaganden 
i och med förslagen. Utredningen föreslår därför att författnings-
förslagen ska träda i kraft den 1 januari 2024.  



Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser SOU 2022:11 

466 

Övergångsbestämmelser 

De personer som har ansökt om att få del av insatsen bidrag till 
litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning en-
ligt 7 § förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga – i den 
del det avser bidrag till tolk – bör ha rätt att få ansökan prövad enligt 
de förutsättningar som gällde vid tiden för ansökan. Utredningen 
bedömer därför att det behövs en särskild övergångsbestämmelse 
med innebörden att för ansökningar som gjorts före den 1 januari 
2024 ska 7 och 8 §§ förordningen om särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga gälla 
i den äldre lydelsen.  

Utredningen bedömer att det inte behövs några övergångsbestäm-
melser avseende de övriga författningsförslagen.  



 

467 

17 Författningskommentar 

17.1 Förslaget till lag om tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna lag innehåller bestämmelser om regionens ansvar för tolktjänst 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

 
I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. 

Bestämmelsen avser att informera om att lagen innehåller be-
stämmelser om det ansvar som regionen har för tolktjänst för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet. Regionens ansvar för 
tolktjänst innefattar både tolktjänst för vardagstolkning (3 §) och 
samordning av övrig tolktjänst (7 §).  

Tolktjänst är en kommunikationstjänst som syftar till att säker-
ställa kommunikation dels mellan döva, hörselskadade, personer med 
dövblindhet och hörande personer, dels mellan döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.  

2 § 

Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner som inte 
ingår i en region. 

 
I paragrafen anges vad som gäller för kommuner som inte ingår i en 
region. 
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Vissa kommuner ingår inte i någon region utan har själva hand 
om de uppgifter som annars ligger på regionen. Paragrafen innebär 
att det som är föreskrivet för regioner även gäller dessa kommuner. 
Det är i dag fråga om Gotlands kommun. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

Tolktjänst för vardagstolkning 

3 § 

En region ska erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet som är bosatta i regionen. 

En region får erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet som omfattas av en annan re-
gions ansvar för tolktjänst, om regionerna kommer överens om det. 

 
I paragrafen regleras regionens ansvar för tolktjänst för vardags-
tolkning.  

Av första stycket framgår att regionen ska erbjuda tolktjänst för 
vardagstolkning för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet som är bosatta i regionen. Den målgrupp som omfattas av 
denna bestämmelse avser att vara densamma som den som omfattas 
av nuvarande bestämmelse i 8 kap. 7 § första stycket 3 hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL.  

Var en person är bosatt följer av bestämmelser i folkbokförings-
lagen (1991:481). Med bosatt avses i denna lag även den som har 
skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen och som 
stadigvarande vistas inom regionen. Även i denna del är ansvarets 
räckvidd avsett att vara detsamma som enligt nuvarande reglering 
som framgår av 8 kap. 1 § HSL. 

Regionen ska enligt bestämmelsen organisera, finansiera och till-
handahålla tolkar som utför vardagstolkning för målgruppen.  

Begreppet vardagstolkning har samma innebörd som tidigare 
med undantag för arbetslivstolkning som inte längre ingår i begrep-
pet. Arbetslivstolkning ska i stället bekostas av Arbetsförmedlingen 
genom ett bidrag till arbetsgivaren upp till ett visst belopp, varefter 
arbetsgivarens eget betalningsansvar aktualiseras. Några gränsdrag-
ningssituationer ska emellertid lyftas för att undvika tillämpnings-
problem. Situationen när en enskild går på en anställningsintervju 
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hos en potentiell arbetsgivare anses inte som arbetslivstolkning efter-
som det inte sker inom ramen för en anställning. En sådan situation 
ska därför alltjämt anses som vardagstolkning. Även fackliga aktivi-
teter och fackliga möten är fortsatt att betrakta som vardagstolkning 
eftersom sådana aktiviteter inte görs på uppdrag av arbetsgivaren. En 
ytterligare situation som kan uppmärksammas är när en enskild be-
höver uppsöka företagshälsovården. Även om det är en tjänst som 
erbjuds inom ramen för anställningen ska den fortsatt betraktas som 
vardagstolkning eftersom det är hälso- och sjukvård, vilket omfattas 
av regionens ansvar för vardagstolkning. I den mån andra situationer 
uppmärksammas där samma typ av principiella resonemang kan föras 
får det förutsättas att det hanteras av regionen på ett för den enskilde 
ändamålsenligt sätt. 

När det gäller besök hos myndigheter förtydligas i och med den 
nya lagen att vardagstolkning inte omfattar sådana besök som avser 
när myndigheten ska använda och bekosta tolk enligt 13 § förvalt-
ningslagen (2017:900). En närmare redogörelse för bestämmelsens 
räckvidd finns i prop. 2016/17:180. 

Utöver det som angetts ovan om arbetslivstolkning och besök 
hos myndigheter är avsikten med lagen att innebörden av begrep-
pet vardagstolkning ska vara densamma som när det infördes i  
HSL. Förarbetena till bestämmelsen om vardagstolkning finns i 
prop. 1992/93:159 s. 155–157 och 201–203. I förarbetena anges bl.a. 
att syftet med vardagstolkning är att ge döva m.fl. grupper som är 
beroende av tolk i sin vardag möjligheter att ge och ta emot infor-
mation, påverka, kunna förmedla sina synpunkter och därmed själva 
få inflytande över sina liv. Vidare anges att vardagstolkning berör en 
mängd situationer i vardagslivet som det inte är möjligt eller önsk-
värt att noga precisera och att de områden som ändå anges är tänkta 
att tjäna som vägledning.  

Kriteriet för att nyttja regionens tolktjänst är att personen som 
är döv, hörselskadad eller har dövblindhet anser sig ha behov av tolk. 
Det behovet kan göras gällande antingen av den enskilde själv eller 
av t.ex. en vårdgivare inför ett vårdtillfälle. Nyttjande av tolktjänst 
behöver inte föregås av någon bedömning av om den enskilde tolk-
användaren har en funktionsnedsättning med ingivande av läkarintyg 
eller motsvarande.  

I andra stycket tydliggörs att regionen även får erbjuda tolktjänst 
för vardagstolkning för döva, hörselskadade och personer med döv-



Författningskommentar SOU 2022:11 

470 

blindhet som är bosatta i en annan region, om regionerna kommer 
överens om det. I detta stycke regleras regionens frivilliga möjlighet 
att erbjuda tolktjänst för vardagstolkning. Det kan t.ex. vara ända-
målsenligt att regionerna samarbetar på detta sätt när en enskild be-
finner sig på resa i en annan region (vistelseregionen). Den region som 
den enskilde är bosatt i (bosättningsregionen) har dock kvar grund-
ansvaret för att erbjuda tolktjänst, dvs. det är den regionen som är 
ytterst ansvarig för tolktjänsten och som finansierar tolktjänsten.  

Bestämmelsen innebär ett undantag från lokaliseringsprincipen i 
2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) i den meningen att den utsträcker 
regionens ansvar till medlemmar i andra regioner. Det rör sig dock inte 
om samverkan, vilket regleras i 12 § (jfr prop. 2017/18:151 s. 46). 

En överenskommelse mellan två regioner att vistelseregionen till-
handahåller tolktjänst bör i normalfallet innebära att bosättningsregio-
nen utger ersättning till vistelseregionen. Det är emellertid upp till re-
gionerna att bestämma hur sådana mellanhavanden ska hanteras, med 
beaktande av de allmänna bestämmelserna i 2 kap. kommunallagen.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.4. 

4 § 

Tolktjänst för vardagstolkning ska så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med den enskilde. 

 
I paragrafen regleras den enskildes delaktighet i hur tolktjänsten ska 
utformas och genomföras.  

Enligt bestämmelsen ska den enskildes önskemål om utformning 
och genomförande av tolktjänsten beaktas och så långt som möjligt 
tillgodoses. Bestämmelsen tar sikte på ett aktuellt tolktillfälle. Det 
kan handla om vilken tolkmetod som väljs men också om tolkningen 
ska ske på plats eller på distans. Det kan även handla om andra om-
ständigheter, t.ex. valet av tolk. 

Tolkning möjliggör momentan kommunikation dels mellan döva, 
hörselskadade eller dövblinda personer och hörande personer, dels 
mellan döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. De olika 
tolkmetoder som används vid tolkning enligt denna lag är t.ex. tecken-
språkstolkning, dövblindtolkning, TSS-tolkning och skrivtolkning. 
Tolkningen kan också innebära att en kombination av olika tolk-
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metoder används. I vilken utsträckning ledsagning ingår i dövblind-
tolkning regleras i 5 §. 

Bestämmelsen om delaktighet omfattar också frågan om tolk-
ningen ska ske på plats eller genom distanstolkning. Med tolkning 
på plats avses i detta sammanhang tolkning där samtliga parter be-
finner sig på samma plats. Med distanstolkning avses tolkning där 
minst en part befinner sig på annan plats och står i kontakt med de 
andra parterna genom en förbindelse med någon kombination av 
ljud, bild eller text. Distanstolkning kan alltså innebära att tolken 
och personen som är döv, hörselskadad eller har dövblindhet be-
finner sig på samma plats och kommunicerar digitalt med en person 
som befinner sig på en annan plats. 

Syftet med bestämmelsen är att så långt det är möjligt ge den en-
skilde inflytande över hur tolktjänsten utformas och genomförs vid 
det aktuella tolktillfället. Bestämmelsen får emellertid inte tolkas så 
att regionen är bunden av den enskildes åsikt i frågan.  

Regionen ska vid utformning och genomförande av tjänsten beakta 
de allmänna bestämmelserna om verksamheten som finns i 8–10 §§. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.4.1. 

5 § 

I tolktjänst för vardagstolkning för personer med dövblindhet ingår viss 
ledsagning i anslutning till tolktillfället. 

 
I paragrafen anges i vilken omfattning ledsagning ingår i regionens an-
svar för tolktjänst för vardagstolkning för personer med dövblindhet. 

Tolktjänst för personer med dövblindhet kan innefatta tolkning 
av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Alla dessa moment 
ingår i vad som benämns dövblindtolkning. Tolkning av vad som 
sägs sker ofta genom taktil tolkning. Syntolkning innebär att ge in-
formation om hur omgivningen ser ut och vad som händer. Ledsag-
ning innebär i detta sammanhang kvalificerat stöd vid orientering, 
förflyttning och samtidig syntolkning och tolkning av vad som sägs. 
Det innebär att den ledsagning som avses i princip förutsätts kräva 
dövblindtolkkompetens. Alla dessa moment ingår ofta vid själva tolk-
tillfället för en person med dövblindhet.  
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För vissa personer med dövblindhet är ledsagning med dövblind-
kompetens även i anslutning till ett tolktillfälle en förutsättning för 
att de ska kunna vara med vid tolktillfället och tillgodogöra sig den 
kommunikativa tjänsten. Ledsagningsmomentet kan med hänsyn till 
att tolktjänst är en kommunikationstjänst inte vara det dominerande 
inslaget i tolktjänstuppdraget. Det tydliggörs i paragrafen genom att 
det anges att viss ledsagning ingår. Det innebär t.ex. att för ett tolk-
uppdrag som avser deltagande vid ett möte som planeras att pågå i 
en timme kan ingå som mest en timmes ytterligare ledsagning i an-
slutning till mötet. För en person som ska resa längre bort för ett 
kortare möte kan det innebära att en tolk med dövblindkompetens 
behöver bokas på plats där mötet ska vara och att tolken får ta sig an 
ledsagningsuppdraget på den plats dit personen med dövblindhet an-
kommer, för att om behov finns ledsaga denne till mötet. Det kan 
t.ex. handla om ledsagning för att kunna ta sig till eller från en färd-
tjänstbil i samband med ett möte eller för att kunna ta sig gående till 
eller från hemmet för ett möte eller för att kunna förflytta sig mellan 
olika programpunkter vid ett heldagsarrangemang. Enligt denna be-
stämmelse svarar regionen för viss ledsagning i anslutning till sådana 
och andra tolktillfällen. 

Ledsagning som går utöver detta ingår inte i regionens ansvar. 
Det kan även vara så att förflyttningen och därmed ledsagningen 

är en integrerad del av själva tolktillfället, vilket t.ex. kan vara fallet 
vid en guidad bussresa som sker för turiständamål. Sådan ledsagning 
är då en del av själva tolktillfället och ska då ingå med stöd av den 
allmänna bestämmelsen om tolktjänst för vardagstolkning i 3 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.4.2. 

6 § 

Regionen får ge företräde till den som har störst nytta och behov av tolk-
tjänst för vardagstolkning. 
 
I paragrafen anges när och på vilka grunder regionen får ge företräde 
till tolktjänst för vardagstolkning.  

Bestämmelsen är endast tillämplig för sådan tolktjänst som re-
gionen är skyldig att erbjuda, dvs. tolktjänst för vardagstolkning för 
personer som är bosatta i regionen. Den tolktjänst som regionen får 
erbjuda på frivillig basis enligt 3 § andra stycket och enligt 7 § andra 
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stycket ska alltid prioriteras efter sådan tolktjänst som regionen är 
skyldig att erbjuda.  

Frågan om att ge företräde till viss tolktjänst utifrån nytta och 
behov aktualiseras främst när tolkbeställningarna är fler än de tolkar 
som finns att tillgå vid en viss tidpunkt. I sådana situationer får re-
gionen prioritera mellan beställningarna. Regionen har då att avgöra 
vilken nytta och vilket behov som typiskt sett finns av tolktjänst i en 
viss situation för en person som är döv, hörselskadad eller har döv-
blindhet. Nyttan och behovet av tolktjänst kan förstås vara högst 
individuellt men prioriteringar ska göras utifrån objektiva grunder. 
Vid en prioritering bör beaktas att behoven av tolktjänst kan se olika 
ut för olika grupper av tolkanvändare. Även om bestämmelsen endast 
är avsedd att tjäna som utgångspunkt för regionens närmare över-
väganden om prioriteringar kan några exempel anges. Några situa-
tioner där nytta och behov typiskt sett får anses stort är oåterkalle-
liga större händelser som inte kan bokas om till något annat tillfälle 
samt viktiga situationer för den enskildes liv och hälsa där kommu-
nikationen är central. Vidare kan behoven av tolktjänst för barn och 
unga i vissa fall vara annorlunda än för vuxna utifrån att man värderar 
saker olika i olika åldrar. Detsamma kan förstås gälla även för andra 
grupper. Även om utgångspunkten är att den person som beställer 
tolktjänst har både nytta och behov av tjänsten behöver det i situa-
tioner när inte alla tolkbeställningar kan tillgodoses finnas en ordning 
för prioriteringar som vilar på objektiva grunder. Att tolktjänsten 
prioriteras utifrån samma grunder och att dessa är objektiva är en 
förutsättning för en god och likvärdig tolktjänst.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.4.3. 

Samordning av övrig tolktjänst 

7 § 

En region ska vid behov hjälpa döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet som är bosatta i regionen att få sina behov av tolktjänst 
tillgodosedda även i andra situationer än som avses i 3 § första stycket 
genom att samråda med den aktör som bekostar tolkning.  

En region får, efter överenskommelse med den aktör som bekostar 
tolkning som avses i första stycket, erbjuda tolktjänst. 
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I paragrafen finns bestämmelser om regionens ansvar för samordning 
av tolktjänst som inte avser vardagstolkning för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet.  

Med samordning av tolktjänst avses dels en serviceskyldighet 
gentemot döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, dels 
en möjlighet för regionen att under vissa förutsättningar tillhanda-
hålla tolkning i situationer som inte är vardagstolkning. Bestämmel-
serna syftar till att underlätta för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet att få stöd med att samordna sin tolkning och att 
få sina behov av tolkning tillgodosedda även i situationer som inte är 
vardagstolkning.  

I första stycket regleras regionens serviceskyldighet gentemot döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet som är bosatta i regio-
nen. Bestämmelsen innebär att personer ur målgruppen alltid kan 
vända sig till ”sin” tolkcentral för att få hjälp med att få sina tolk-
behov tillgodosedda. Regionen har en skyldighet att i sådana situa-
tioner samråda med den aktör som bedöms ha ansvar för att bekosta 
tolkning för att försöka reda ut ansvarsfrågan. När det t.ex. gäller 
arbetslivstolkning kan en enskild tolkanvändare välja att vända sig 
till tolkcentralen för att få denna hjälp. Tolkcentralen har då en skyl-
dighet att vända sig till arbetsgivaren, som är den som bekostar tolk-
tjänst i arbetslivet med eller utan bidrag från Arbetsförmedlingen, 
för att utröna om denne anser sig ha ansvar för tolksituationen. Denna 
skyldighet sträcker sig således till att försöka utröna ansvarsfrågan 
och försöka se till att den enskilde får sina tolkbehov tillgodosedda. 
Tolkcentralen har inte mandat att bestämma vilken aktör som har 
ansvar för tolktjänst eller att bestämma att tolktjänst ska erbjudas av 
en annan aktör utan har just ett samrådsansvar. Ett sådant samråd 
kan givetvis utmynna i att regionen anser sig ha ansvar för tolktjänst 
för vardagstolkning. 

Bestämmelsen innebär en utvidgning av det ansvar som alla myndig-
heter har för att hjälpa enskilda som vänder sig till myndigheten att 
tillvarata sina intressen enligt 6–8 §§ förvaltningslagen (2017:900), 
FL. Medan bestämmelsen i 6 § andra stycket FL t.ex. innebär att 
myndigheten ska hänvisa den enskilde till rätt myndighet, innebär 
denna bestämmelse att regionen ska ta kontakt med rätt myndighet 
eller övrig aktör för samråd. Inte heller bestämmelsen i 8 § andra 
stycket FL att en myndighet i rimlig utsträckning ska hjälpa den en-
skilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra 
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myndigheter innebär en skyldighet att vända sig till en annan myn-
dighet eller aktör för att samråda. 

Regionen har kvar sitt grundläggande ansvar för service och sam-
verkan enligt 6–8 §§ FL. Bestämmelserna i FL gäller i förhållande till 
enskilda och inte bara i förhållande till döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet. Med enskilda avses både privatpersoner och 
t.ex. företag eller ideella föreningar (se prop. 2016/17:180 s. 333). 

I andra stycket finns en bestämmelse som ger regionen möjlighet 
att efter överenskommelse med den aktör som bekostar tolkning även 
utföra tolkningen, även när det inte är vardagstolkning. Överens-
kommelse kan t.ex. ingås i samband med att regionen samråder med 
aktören om dennes betalningsansvar och om hur situationen på bästa 
sätt kan lösas. Aktören är i fallet med arbetslivstolkning i regel 
arbetsgivaren. Överenskommelsen kan innebära att regionen utför 
tolktjänst mot ersättning, jfr 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). 
Ersättningen ska enligt bestämmelserna i kommunallagen innebära 
självkostnadspris (jfr 2 kap. 6 § kommunallagen). 

Den aktör som bekostar tolkning kan t.ex. vara myndigheter som 
har betalningsansvar enligt 13 § FL, arbetsgivare eller folkhögskolor. 
Att bekosta tolkning ska särskiljas från att finansiera tolkning. Be-
kostar tolkning gör den aktör som i det här fallet ska faktureras för 
tjänsten. Finansieringen kan i grunden komma från en annan aktör, 
t.ex. från staten som statsbidrag.  

Möjligheten att erbjuda tolktjänst i dessa situationer är frivillig 
för regionen. Av det följer att tolktjänst som erbjuds med stöd av 
denna bestämmelse ska prioriteras efter tolktjänst för vardagstolk-
ning (jfr 6 §). 

De aktörer som köper tolktjänst av regionen inom ramen för 
denna bestämmelse, och som omfattas av upphandlingslagstiftningen, 
t.ex. myndigheter, måste även ta ställning till vad bestämmelserna i 
den lagstiftningen innebär. I sammanhanget kan nämnas att även re-
gionen kan vara leverantör i en upphandling eller utförare i ett valfri-
hetssystem. För ytterligare analys i detta hänseende hänvisas till av-
snitt 7.5.1. 

Vid kommunikation mellan regionen och en annan myndighet 
måste offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser iakttas, se 
16 § för en upplysning om detta. Vid kommunikation mellan re-
gionen och en privat aktör behöver tillämpliga bestämmelser om 
tystnadsplikt beaktas. Om någon uppgift omfattas av sekretess eller 
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tystnadsplikt kan det innebära att den inte kan lämnas ut eller att den 
enskildes samtycke krävs. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.5. 

Allmänna bestämmelser om verksamheten 

8 § 

Målet med verksamhet enligt denna lag är en god tolktjänst som erbjuds 
på lika villkor för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

 
I paragrafen anges målen för verksamheten. 

I bestämmelsen anges att målet med verksamheten är en god tolk-
tjänst som erbjuds på lika villkor för döva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet.  

Vad som särskilt avses med en god tolktjänst regleras i 9 §.  
Att tolktjänsten ska erbjudas på lika villkor innebär att samma 

förutsättningar ska gälla för alla döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet som har behov av tolktjänst att också få det. Till-
gången till tolktjänst får inte påverkas av sådana faktorer som ålder, 
kön, förmåga att ta initiativ, utbildning, nationalitet, kulturella olik-
heter eller en annan funktionsnedsättning.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.6. 

9 § 

Verksamhet enligt denna lag ska bedrivas så att kraven på en god tolk-
tjänst uppfylls. Det innebär att tolktjänsten särskilt ska  

1. vara av god kvalitet,  
2. ha god tillgänglighet, och  
3. bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.  
Verksamheten ska vara organiserad så att den främjar kostnads-

effektivitet. 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utveck-

las och säkras.  
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I paragrafen regleras kraven på tolktjänsten och hur verksamheten 
ska organiseras och utvecklas.  

I första stycket punkten 1 anges att verksamheten ska vara av god 
kvalitet. Det innebär t.ex. att de tolkar som används ska ha adekvat 
utbildning och att de ska behärska de tolkmetoder som efterfrågas. 
Det innebär även att bokning och samordning av tolkning ska ha 
robusta och för verksamheten ändamålsenliga system.  

I första stycket punkten 2 anges att verksamheten ska ha god tillgäng-
lighet. Det kan handla om tillgängligheten till bokningen av tolktjänst 
för vardagstolkning och att få hjälp med övriga behov av tolkning.  

God tillgänglighet innebär att bokning av tolktjänst är utformad 
på ett sådant sätt att döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet på ett enkelt sätt kan nå och administrera den. Det kan även 
innebära att den enskilde får tillgång till uppföljning av bokningen 
så att denne kan få återkoppling på vad som händer med bokningen 
och kan förutse och planera sina aktiviteter.  

Det är även en förutsättning att regionen har god tillgänglighet till 
den servicefunktion som innebär att vid behov hjälpa döva, hörsel-
skadade och personer med dövblindhet att utöver vardagstolkning 
få sina övriga behov av tolkning tillgodosedda. Det förutsätts att re-
gionen avsätter tillräckliga resurser för att ta emot och hantera så-
dana förfrågningar. 

God tillgänglighet innebär även att regionen behöver ha bered-
skap för tolkbehov som regionen har ansvar för och som uppstår 
utanför kontorstid. Det kan t.ex. handla om akuta situationer inom 
hälso- och sjukvården. Sådan beredskap kan t.ex. samordnas mellan 
flera regioner för att ta till vara på den tolkkapacitet som finns. 

I första stycket punkten 3 anges att verksamheten ska bygga på 
respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Det inne-
bär ett förhållningssätt som behöver vara integrerat i hela tolktjänst-
verksamheten, hos tolkcentralens personal och hos tolkarna. Det 
kan också innebära att på ett systematiskt sätt integrera tolkanvän-
darnas synpunkter och åsikter i planeringen och genomförandet av 
tolktjänstens verksamhet. Det innebär även att hantera uppgifter som 
rör den enskildes person på ett lagligt och korrekt sätt. 

I andra stycket regleras kostnadseffektivitet som ett verksamhets-
mål. Det är angeläget att resurserna inom tolktjänsten används på ett 
så effektivt sätt som möjligt. Att tolktjänsten till klart övervägande 
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del är finansierad med allmänna medel är ett skäl till bestämmelsen. 
Allmänna medel är begränsade och ska användas på bästa möjliga sätt.  

I tredje stycket anges att kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Med kvalitet avses att verk-
samheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra 
föreskrifter Det kan handla om att genom internt utvecklings- och 
kontrollarbete följa upp att verksamheten uppfyller de krav som 
gäller enligt denna lag och andra föreskrifter som kan gälla. Det kan 
röra uppföljning av tolkbeställningar, av fastställda kvalitetskriterier 
för tolkar och av hantering av tolkanvändarnas och andra intressenters 
klagomål och synpunkter på verksamheten. Syftet med kvalitets-
utveckling och säkring av kvalitet är att på bästa sätt organisera och 
bedriva verksamheten. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.6. 

10 § 

När tolktjänst erbjuds barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 
 

I paragrafen regleras vad som gäller när tolktjänst erbjuds barn. 
Paragrafen motsvarar kravet i artikel 3 i barnkonventionen och 

omfattar personer som är under 18 år.  
Bestämmelsen, som anger att barnets bästa särskilt ska beaktas 

när tolktjänst erbjuds barn, är avsedd att vara vägledande för regionen 
både på organisationsnivå och på verksamhetsnivå. Det kan innefatta 
överväganden kring hur verksamheten ska organiseras och hur tolk-
ningen ska utformas. Det kan t.ex. innebära att ha rutiner för och 
information om tolkbeställningar som är anpassade för barn så att 
inga onödiga hinder ställs upp som gör det svårare för barn att an-
vända sig av tjänsten. Det kan även handla om att ge barn kunskap 
och information anpassad till deras ålder och mognad om när och 
hur de kan använda sig av regionens tolktjänst. När det gäller hur 
tolkningen utformas kan bestämmelsen innebära att ha tolkar med 
sådan kompetens att tolktjänsten för barnet blir ändamålsenlig.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.6.1. 
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Ledningen av verksamheten och avtalssamverkan 

11 § 

Ledningen av regionens verksamhet enligt denna lag ska utövas av en 
eller flera nämnder. För en sådan nämnd och för gemensam nämnd gäller 
det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725). 

 
I paragrafen finns bestämmelser om hur ledningen av tolktjänsten 
ska utövas.  

När regionen, som i detta fall, fått en lagreglerad uppgift att sköta 
måste det finnas ett ansvarigt organ i form av en eller flera ansvariga 
nämnder utifrån kommunallagens (2017:725) krav på ansvarig nämnd. 
Det är dock inte nödvändigt att inrätta en särskild nämnd för just 
tolktjänsten, utan det är tillräckligt att det i regionen finns en eller 
flera nämnder, som svarar för att de författningsstadgade uppgifterna 
fullgörs.  

Det är fullmäktiges uppgift att se till att uppgifterna sköts av en 
viss nämnd och att det finns regler för respektive nämnd. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.7. 

12 § 

Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) 
får en region med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en juri-
disk person eller enskild individ om att utföra uppgifter enligt denna lag.  

 
I paragrafen finns bestämmelser som innebär att vissa av regionens 
uppgifter får utföras av andra. 

I paragrafens första mening införs en hänvisning till 9 kap. 37 § 
kommunallagen (2017:725), KL. Hänvisningen innebär att regionen 
när det gäller tolktjänsten har en sådan möjlighet till kommunal 
avtalssamverkan och extern delegering på området som regleras i 
9 kap. 37 § KL. Vid avtalssamverkan är det endast utförandet av en 
uppgift som överlåts till en annan kommun eller en annan region. 
Det övergripande ansvaret för uppgiften lämnas inte över utan åligger 
alltjämt den överlåtande kommunen eller regionen. Genom undan-
taget från lokaliseringsprincipen är det t.ex. möjligt för en region att 
bygga upp en överskottskapacitet för att tillgodose en annan regions 
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behov. För en närmare beskrivning av bestämmelsens innebörd hän-
visas till prop. 2017/18:151, s. 58 och 59.  

Eftersom avtalssamverkan mellan regioner och kommuner regle-
ras i 9 kap. 37 § KL, till vilken en hänvisning görs i lagen, behöver 
avtalssamverkan med övriga aktörer preciseras närmare i bestämmel-
sen. Det som då kommer i fråga är regionens möjligheter att ingå 
avtal med juridiska personer eller med en enskild individ. Med juri-
disk person avses sådana sammanslutningar som aktiebolag, handels-
bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser.  

Regionens huvudmannaskap för tolktjänst är i likhet med vad 
som gäller enligt 9 kap. 37 § KL inte möjligt att överlåta enligt denna 
bestämmelse. Det som däremot kan överlåtas är enskilda uppgifter 
enligt lagen, t.ex. tolkars uppgift att tolka under ett tolkuppdrag eller 
datateknikers uppdrag att utföra it-service.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.7. 

Valfrihetssystem 

13 § 

Regionen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tolktjänster 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Med valfrihets-
system enligt denna lag avses ett förfarande med löpande annonsering 
efter leverantörer till ett system där den enskilde som ska nyttja en tjänst 
har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten bland samtliga 
leverantörer som uppfyller de krav som regionen ställt och som regionen 
godkänt och tecknat kontrakt med. 

 
Paragrafen innebär att regionen får tillhandahålla valfrihetssystem 
för utförande av tolktjänster för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet.  

De tjänster som regionen kan tillhandahålla med valfrihetssystem 
får utgöras av utförande av tolktjänster enligt lagen och är således 
inte begränsade till tjänster inom hälsovård och socialtjänster som 
omfattas av viss CPV-kod på det sätt som gäller enligt 1 kap. 1 § 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.  

Med utförande av tolktjänster avses t.ex. att en tolk tillhanda-
håller tolkning vid ett visst tolktillfälle eller andra mindre omfat-
tande tjänster. Ytterst begränsas överlämnandet av bestämmelsen i 



SOU 2022:11 Författningskommentar 

481 

12 § om avtalssamverkan, där det anges att huvudmannaskapet för 
tolktjänst alltjämt ska kvarstå på regionen. 

För tillämpning av paragrafen förutsätts inte att verksamheten först 
är föremål för upphandling. För att förtydliga skillnaderna mellan 
valfrihetssystem och upphandlingsförfaranden, som också kan inne-
hålla ett visst utrymme för enskilda att påverka vilken leverantör som 
ska få utföra tjänsten, anges i lagen ytterligare aspekter som känne-
tecknar ett valfrihetssystem. Ett valfrihetssystem annonseras löpande, 
vilket gör det möjligt för leverantörer att ansluta sig till systemet så 
länge systemet tillämpas. Övriga rekvisit förtydligar att det är den 
enskilde som väljer bland samtliga leverantörer som godkänts. Med 
samtliga leverantörer avses både fysiska och juridiska personer, såväl 
privata och ideella som offentliga. 

Förslaget behandlas i avsnitt 7.8. 

14 § 

När regionen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. I stället för det som sägs i 2 kap. 
3 § första meningen och 6 § lagen om valfrihetssystem ska med 

1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster 
som nämns i 13 §, och 

2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 13 §. 
 

Paragrafen innebär att regionen ska tillämpa lagen om valfrihets-
system (2008:962), LOV, med de justeringar som anges, om regionen 
väljer att inrätta LOV för tolktjänster.  

Begreppen leverantör och tjänst får vid regionens tillämpning av 
lagen delvis en annan innebörd än den som framgår av definitionerna 
i 2 kap. LOV. Även vid regionens tillämpning av lagen ska emellertid 
med leverantör avses också en grupp av leverantörer. 

Förslaget behandlas i avsnitt 7.8. 
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Klagomålshantering 

15 § 

Regionen ska från döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
och deras närstående ta emot klagomål och synpunkter på den egna verk-
samheten. Klagomålen ska snarast och på lämpligt sätt besvaras. 

Regionen ska ge den som klagat en förklaring till vad som har inträffat 
och, i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som regionen 
avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. 

 
I paragrafen regleras regionens ansvar för klagomålshantering.  

I första stycket regleras skyldigheten att ta emot klagomål och 
synpunkter från döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 
Skyldigheten är generell och ger tolkanvändarna och deras närstå-
ende möjlighet att lämna synpunkter på den aktuella regionens verk-
samhet både i det enskilda fallet och mer allmänt utifrån erfarenheter 
av verksamheten som tolkanvändare eller närstående.  

Regionens tolkcentral har en skyldighet att snarast besvara klago-
mål från tolkanvändare och deras närstående. Klagomålen ska be-
svaras på lämpligt sätt. Vad som är ett lämpligt sätt måste avgöras 
från fall till fall. Vid bedömningen bör hänsyn tas både till klago-
målets art och till tolkanvändarens eller den närståendes förmåga att 
tillgodogöra sig informationen. Vissa typer av klagomål hanteras bäst 
och enklast genom ett skriftligt svar, medan andra fordrar en telefon-
kontakt eller ett personligt möte. Synpunkter ska tas emot för att ta 
tillvara erfarenheter och kunskap som kan utveckla tolktjänsten. 

I andra stycket anges att regionen ska ge den som klagat en för-
klaring till det som inträffat och, i förekommande fall, en beskriv-
ning av vilka åtgärder som ska vidtas för att en liknande händelse inte 
ska inträffa igen. Detta gäller både när regionen har begått ett miss-
tag eller handlat felaktigt, och i situationer där den som klagar be-
skriver upplevelser eller lämnar synpunkter som kan ge skäl till för-
ändringar utan att något formellt fel har begåtts.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.9.  
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Upplysning om sekretess och tystnadsplikt 

16 § 

Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden får 
inte lämnas ut om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar 
detta. 

 
I paragrafen finns en upplysningsbestämmelse om sekretess och 
tystnadsplikt. 

Genom bestämmelsen påminns om att bestämmelser om sekre-
tess och tystnadsplikt kan påverka regionens möjlighet att lämna ut 
uppgifter i tolktjänstverksamheten. De bestämmelser om sekretess 
och tystnadsplikt som avses är sådana som kan gälla i olika typer av 
verksamheter och som därför kan vara svårt att ha överblick över, 
t.ex. 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, 
om uppgifter om hälsa och sexualliv och 39 kap. 1 § OSL om personal-
administrativ verksamhet. Det finns ingen särskild sekretessbestäm-
melse som gäller för just tolktjänstverksamhet. I sammanhanget ska 
nämnas att den enskilde genom samtycke kan häva sekretess som 
gäller till skydd för honom eller henne enligt vad som följer av 
12 kap. 2 § OSL. För enskild verksamhet gäller bestämmelserna i 
lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare som 
gäller för auktoriserade tolkar. För tolkar som inte är auktoriserade 
kan motsvarande tystnadsplikt gälla enligt avtal som ingåtts. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.10.1. 

Ikraftträdandebestämmelse  

Av bestämmelsen följer att lagen träder i kraft den 1 januari 2024. 
Övervägandena finns i kapitel 16. 
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17.2 Förslaget till lag om ändring i patientlagen 
(2014:821) 

1 kap.  

9 § 

Bestämmelser om habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning finns i 8 kap. 7 § och 12 kap. 5 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30). 

 
I paragrafen hänvisas till bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), HSL.  

Eftersom regleringen avseende tolktjänst för vardagstolkning i 
HSL ska upphöra att gälla ska aktuell hänvisning tas bort. En hän-
visning till lagen (2023:000) om tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet görs inte eftersom tolktjänsten inte 
längre är en del av hälso- och sjukvården. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.2. 

Ikraftträdandebestämmelse  

Av bestämmelsen följer att lagen träder i kraft den 1 januari 2024. 
Övervägandena finns i kapitel 16.  
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17.3 Förslaget till lag om ändring i hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) 

8 kap.  

7 § 

Regionen ska erbjuda dem som avses i 1 § 
1. habilitering och rehabilitering, och 
2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 
Regionens ansvar omfattar dock inte insatser enligt första stycket 

som en kommun inom regionen ansvarar för enligt 12 kap. 5 §. Re-
gionens ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som 
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag. 

Regionen ska, i samverkan med patienten, upprätta en individuell plan 
när insatser som avses i första stycket erbjuds. Av planen ska planerade 
och beslutade insatser framgå. 

 
Eftersom tolktjänst för vardagstolkning inte längre ska vara reglerad 
i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utan i lagen (2023:000) om 
tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
ska bestämmelsen i den delen upphöra.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.2. 

Ikraftträdandebestämmelse  

Av bestämmelsen följer att lagen träder i kraft den 1 januari 2024. 
Övervägandena finns i kapitel 16. 
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Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande av Isabella Hagnell Westermark, expert 

Inledning 

Tolktjänstutredningen har haft till uppgift att identifiera och analy-
sera vilka framgångsfaktorer, problem och hinder som finns för att 
tolktjänsten ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt och redovisa de 
åtgärder som krävs för en nationellt samordnad förändring av tolk-
tjänsten och vilka utmaningar som finns i en handlingsplan, samt en 
tidsplan för denna. Jag instämmer i stora delar av utredningens 
problembeskrivning och den föreslagna handlingsplanen, dvs. för-
slagen i betänkandet utgör enligt min uppfattning små steg i rätt 
riktning och har länge varit efterfrågade. Det är därför viktigt att 
handlingsplanen och förslagen i den bereds vidare. Det är även viktigt 
att den fortsatta beredningen sker i nära dialog med organisationer 
som företräder tolkanvändare. 

Mina invändningar är framför allt att de åtgärder som föreslås inte 
är tillräckliga för att komma tillrätta med några av de centrala pro-
blemen med dagens tolktjänst, i synnerhet den del som rör regionens 
tolktjänst, dvs. vardagstolkningen. Det finns enligt min uppfattning 
en trolig risk att några av förslagen kan komma att konservera några 
av de problem som finns i dagsläget vad gäller vardagstolkningen.  

Jag vill även påpeka att självbestämmande för personer med funk-
tionsnedsättning är en central princip för jämlikhet och inkludering, 
vilket också är en princip i FN-konventionen om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning. Det är därför beklagligt att viktiga 
delar av förslaget saknar inslag av självbestämmande. Detta kan jäm-
föras med lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) som är en rättighetslag som sätter individens behov 
i centrum. Utredningen har dock utifrån ekonomiska skäl förordat 
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en skyldighetslag. En skyldighetslag kan emellertid utformas så att 
individernas behov sätts i centrum.  

I följande text redogör jag för min uppfattning om vad som krävs 
för en mer ändamålsenlig tolktjänst.  

Ansvars- och finansieringsprincipen är ingen rättsprincip 

Ansvars- och finansieringsprincipen är en funktionshinderpolitisk 
princip som ska vägleda lagstiftaren. I samma serie av handikapp-
utredningar som utredningen hänvisar till framgår att ansvars- och 
finansieringsprincipen inte bör ses som isolerad för sig. Dess inne-
börd kommer helt eller delvis till uttryck i regleringar på olika 
områden. Det faktum att ansvars- och finansieringsprincipen är ett 
politiskt verktyg framkommer även i en budgetproposition under 
rubriken ”Politisk inriktning”.  

Ansvars- och finansieringsprincipen har emellertid med tiden 
blivit så viktig att den har införlivats direkt i regionernas besluts-
fattande, utan stöd i lag, för att ge andra aktörer ett omfattande 
betalningsansvar. Även vid situationer som omfattas av vardags-
tolkningen skjuter tolkcentraler över kostnadsansvaret till andra 
aktörer med stöd av ansvars- och finansieringsprincipen, samtidigt 
som tolkanvändare saknar möjligheter att hävda sin rätt till tolk 
gentemot dessa aktörer. Det förekommer att tolkanvändare står utan 
tolk för att ingen vill ta på sig kostnadsansvaret. Avsaknad av möj-
lighet till domstolsprövning har bidragit till denna utveckling. En 
sådan tillämpning av ansvars- och finansieringsprincipen förekom-
mer inte vid andra individuella insatser så som personlig assistans, 
ledsagning eller färdtjänst. I dag regleras till exempel frågan om 
byggnaders tillgänglighet i plan- och bygglagen (2010:900) samtidigt 
som insatsen personlig assistans regleras som en individuell insats 
som bekostas av kommunen eller staten. Ansvars- och finansierings-
principen bör tillämpas på ett enhetligt sätt för alla individuella in-
satser inom funktionshinderområdet, således även vardagstolkning. 
Andra aktörer än regionerna ska inte, utan lagstöd, ha kostnads-
ansvaret för situationer som omfattas av vardagstolkningsbegreppet.  

I situationer som inte omfattas av vardagstolkningsbegreppet 
uppstår vidare frågan om undantag från ansvars- och finansierings-
principen. En viktig fråga som därför måste redas ut är om principen 
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måste följas även när kostnaden för en tillgänglighetsåtgärd är löpande 
och juridiskt sett anses som en oskäligt dyr anpassningsåtgärd. Tolk-
tjänst är typiskt sett en sådan åtgärd. Detta har utredningen inte be-
rört närmare.  

Under nästan hela arbetsprocessen anslöt utredningen sig till en 
tolkning av ansvars- och finansieringsprincipen som innebar att offent-
liga aktörer har ett särskilt ansvar för att genomföra de funktions-
hinderspolitiska målen. Detta kommer till uttryck i till exempel 
förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för 
funktionshinderpolitikens genomförande. Utredningen har dock en 
månad innan utredningens överlämnande vänt i frågan. Utredningens 
nuvarande tolkning är att även privata verksamhetsanordnare har ett 
ansvar för tolkkostnader enligt ansvars- och finansieringsprincipen. 
Detta har inte heller problematiserats i tillräcklig grad eller förankrats.  

Sammantaget är utredningens tolkning av ansvars- och finan-
sieringsprincipen alltför långtgående och trubbig samt riskerar att 
motverka målen för funktionshinderpolitiken.  

Regionernas ansvar  

”En väg in” 

Som en konsekvens av tolkcentralernas tillämpning av ansvars- och 
finansieringsprincipen har tolksystemet blivit mer splittrat och med 
följd att tolkanvändarna har många aktörer att navigera mellan. 
Tolkanvändare har därför varit tvungna att vända sig till sina lokala 
eller nationella intresseorganisationer för att få hjälp att navigera i 
systemet, vilket inte kan ses annat än som ett stort misslyckande. 
I direktiven utgår regeringen från hur tolktjänstutredningen från år 
2011 beskrev att tolktjänsten är svår att förstå, har många olika 
regelverk och för många nyckelaktörer. Regeringen har även särskilt 
uttalat i direktiven att denna utredning bör titta närmare på förslagen 
från tidigare utredningar om samordnad bokning av tolktjänster. 
Tolktjänstutredningen 2011 föreslog en enda statlig huvudman för 
majoriteten av offentligt finansierade tolktjänster. Huvudmannen 
skulle också utveckla en portal som andra betalningsansvariga kan 
ansluta sig till, så att klargörandet av betalningsansvaret blir en fråga 
mellan huvudmannen och de andra betalningsansvariga. Senare före-
slog Socialdepartementet i en departementsskrivelse att staten skulle 
stödja utvecklingen av en gemensam portal. I promemorian betonades 
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behovet av en förstudie. Det behövs mer kraftfulla förslag för att 
påskynda utvecklingen, utan att förlora viktiga värden som säkerhet, 
användbarhet och effektivitet. Utredningens förslag tillåter fortsatt 
dagens splittrade system där endast vissa regioner samordnar beställ-
ningar med andra regioner. Det leder varken till ökad effektivitet 
eller likvärdighet över landet.  

Utförande av tolktjänst på andras uppdrag 

Utredningen föreslår att det ska vara en frivillig uppgift för tolk-
centraler att agera som utförare av tolktjänster som betalas av andra 
aktörer. Detta kan varken anses vara tillräckligt eller ändamålsenligt. 
Med dessa förslag kommer bristande likvärdighet över landet och 
godtyckligheten sannolikt att kvarstå. Ett förslag som skulle närma 
sig en mer samordnad tolktjänst och öka likvärdigheten är att det ska 
vara obligatoriskt för tolkcentraler att agera som utförare när andra 
betalningsansvariga begär det. Utredningens invändningar mot detta 
förslag är att det skulle vara oproportionerligt i förhållande till det 
regionala självstyret och att regionerna inte skulle kunna klara att 
dimensionera sitt utbud av tolkar. Utredningen föreslår inte någon 
form av en samlad ingång för tolkning. Det krävs emellertid kraft-
fulla reformer av nuvarande system. Det slutliga målet måste vara en 
effektiv tolktjänst. Det finns många effektivitetsvinster med att göra 
det obligatoriskt för regionerna att på begäran även ta på sig utförar-
ansvaret, framför allt ur ett kostnadsperspektiv. Det gäller i synner-
het tolktjänst i arbetslivet, se avsnittet nedan Tolktjänst i arbetslivet. 
I ett första skede skulle man kunna införa obligatoriskt utföraransvar 
för tolktjänst i arbetslivet. Fördelarna med att ha en tolkcentral som 
samordnar och utför tolkningsuppdrag är flera. De har lång erfaren-
het, känner till tolkbranschen mycket väl och har logistiken för att 
hitta rätt tolk för rätt uppdrag. Regionerna bör i sådant fall kompen-
seras med ett ökat statsbidrag.  

Regionernas möjlighet att prioritera mellan tolkuppdrag 

Utredningen föreslår att regionerna fortsatt ska ha möjlighet att 
prioritera bland tolkuppdrag vid tolkbrist, det vill säga när det inte 
finns tillräckligt med antal tolkar tillgängliga. Jag ansluter mig till 
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uppfattningen att det kan vara nödvändigt att i vissa fall prioritera 
bland tolkuppdrag vid tolkbrist.  

I dagsläget sker dock inte prioritering bara vid tolkbrist, som 
utredningen beskriver, utan det förekommer att tolkcentralerna på 
förhand fattar principbeslut om att man inte får tolk till vissa situa-
tioner på grund av ekonomiska skäl. Denna situation kommer mycket 
troligt att kvarstå med de förslag som finns och därför behövs ett 
förtydligande om att tolkcentralerna enbart får prioritera vid tolkbrist.  

Den enskildes situation behöver också tas hänsyn till i större 
utsträckning än i dag även vid prioriteringar på grund av tolkbrist. 
Den föreslagna regleringen är inte tillräcklig för att möta detta. Det 
är därför beklagligt att utredningen inte tillräckligt ingående har 
tittat på frågan om valfrihetstimmar, som var ett av förslagen som 
utredningen skulle titta på enligt direktiven. Det var inte förrän i 
slutskedet som utredningen redovisade flera principskäl för varför 
detta inte är intressant. Tolktjänsten är trots allt en tjänst som syftar 
till att öka självständighet och självbestämmande. Då borde det ock-
så finnas inslag i utredningens förslag som förverkligar detta.  

Påtvingad distanstolkning 

Utredningen föreslår att tolktjänsten ska ha som mål att utförandet 
så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med den 
enskilde tolkanvändaren. Det framförs dock att kostnadseffektivitet 
är ett skäl som gör att tolkcentralen får välja att genomföra upp-
draget som distanstolkning. Detta förslag är problematiskt eftersom 
det inte innehåller tillräckligt tydliga avgränsningar och lämnar ett 
väldigt stort utrymme för tolkcentralen att avgöra frågan om distans-
tolkning. I utredningens behovsanalys finns en tydlig beskrivning av 
vilka problem som kan uppstå när distanstolkning används. Med 
utredningens förslag finns i praktiken inget som hindrar regioner att 
helt göra distanstolkning till norm av kostnadsskäl. Vissa regioner är 
i dag redan av uppfattningen att om tolkanvändare nekar till distans-
tolkning för att de i stället önskar fysisk tolk på plats ska det räknas 
som avbokning och inte tolkbrist. Det innebär att det egentliga tolk-
behovet inte syns i statistiken. En ytterligare förvärrande omstän-
dighet är att det i betänkandet inte ens föreslås att det ska finnas en 
tillsynsfunktion. I detta förslag har utredningen ännu en gång inte 
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tagit hänsyn till tolkanvändarnas självbestämmande. Tolkning på plats 
måste vara utgångspunkten och distanstolkning ett komplement.  

Överklagandemöjlighet och tillsynsmyndighet 

Utredningen har inte föreslagit införande av en möjlighet att över-
klaga. Utan möjlighet att överklaga eller tillgång till tillsynsfunktion 
är tolkanvändarna helt utlämnade till tolkcentralens skönsmässiga 
bedömning av vad som avses med vardagstolkning.  

Med utredningens förslag ska tolkcentralerna även fortsättnings-
vis själva bedöma om de eller en annan aktör har kostnadsansvar för 
en specifik tolksituation. En mycket trolig konsekvens av detta är att 
tolkcentraler väljer att hänvisa till andra aktörer vad gäller kostnads-
ansvar, även för situationer som enligt gällande lagstiftning omfattas 
av vardagstolkningen. Tolkanvändare saknar i sin tur rättslig möjlig-
het att hävda sin rätt till tolk gentemot andra aktörer. Detta är mycket 
vanligt förekommande i dag. Det är även uppenbart att sådana råd-
givande bedömningar inte kan vara enhetliga i hela landet och där-
med inte heller rättsligt konsekventa. Det skulle varken vara rättvist 
eller rättssäkert om samma ärende skulle behandlas olika beroende 
på vilken region som utfärdar rekommendationen.  

Utredningen anser även att tolkcentraler inte ska vara föremål för 
någon särskild tillsyn. Det finns emellertid många väldokumenterade 
problem med tolktjänsten som visar varför det finns ett starkt behov 
av en tillsynsmyndighet. En tillsynsmyndighet skulle spela en viktig 
roll om dess tillsyn skulle kunna bidra till ökad likvärdighet i landet. 
Som oberoende organ kan tillsynsmyndigheten också identifiera svag-
heter i systemet. Om ett enskilt fall är ovanligt och faller mellan 
stolarna kan ett tillsynsbeslut ge vägledning om hur liknande fall ska 
hanteras i framtiden. 

Sekretess och personuppgiftsbestämmelser 

Utredningen menar att det enligt nuvarande regler inte finns någon 
sekretess för tolkbokningar. Bara vid en konkret hotbild mot indi-
viden gäller sekretess, det vill säga en stark presumtion för att upp-
gifterna är offentliga gäller. Tolk beställs emellertid till integritets-
känsliga situationer och detta möjliggör att man genom uppgifter i 
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bokningen får fram uppgifter till tolktillfället och även kartläggning 
av individer som använder tolk. Vidare kan det även minska benägen-
heten att skicka in förberedelsematerial till tolken om man vet att 
materialet skulle kunna begäras ut av någon annan. Utredningen 
borde ha föreslagit någon form av sekretessbestämmelse för upp-
gifter som kan förekomma i en tolkbeställning. Utredningen menar 
också att det faktum att en person förekommer i tolkcentralens bok-
ningssystem i sig inte utgör en integritetskänslig information. Mot 
bakgrund av EU-domstolens dom av den 6 november 2003 i målet 
C-101/01 samt Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut mot 
DHR 2008-10-15 instämmer jag inte i utredningens bedömning.  

Tolktjänst i arbetslivet 

Förslaget om att Arbetsförmedlingen ska ta över hela myndighets-
ansvaret för tolktjänst inom arbetslivet från tolkcentralerna innebär 
en förbättring och det är även positivt att utredningen har landat i 
att beloppet för bidraget ska indexeras. Det är även bra att det före-
slås en pott som kan användas fritt till alla möjliga situationer i arbets-
livet. Dessa förslag har varit mycket efterlängtade.  

Den föreslagna beloppsnivån som utredningen presenterar tar 
emellertid inte tillräckligt i beaktande målgruppernas varierande be-
hov av tolktjänst i arbetslivet beroende på vilka kommunikationskrav 
som finns i yrket.  

I direktiven har regeringen särskilt adresserat att åtgärder behöver 
vidtas för att skapa bättre möjligheter för barndomsdöva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet att delta på lika villkor i 
utbildning och i arbetslivet. I riksdagsmotionen (motion 2018/19:186) 
som har legat till grund för direktiven och som samtliga riksdags-
partier har ställt sig bakom, beskrivs konsekvenserna av dagens tolk-
system. Det förekommer att tolkanvändare inte kan utföra sitt jobb, 
går miste om anställningar och karriärmöjligheter, eller till och med 
trängs ut från arbetsmarknaden. I motionen konstateras även att 
diskrimineringsskyddet är bristfälligt i och med Arbetsdomstolens 
avgörande 2017 nr 51. 

I Arbetsdomstolens avgörande 2017 nr 51 fastställdes att beloppet 
740 000 kronor (eller 520 000 kronor efter att lönebidrag har räknats 
bort) inte är en rimlig kostnad för en arbetsgivare som vill anställa 
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en tolkanvändare. Eftersom det i målet var fråga om en resursstark 
arbetsgivare i form av en statlig myndighet, kan det konstateras att 
diskrimineringsskyddet är ännu mer begränsat när det kommer till 
arbetsgivare med mindre resurser, såsom ideella organisationer och 
småföretagare. Det är förvisso positivt att utredningen väljer att gå 
fram med förslag som innebär en förbättring för delar ur målgrup-
perna. Samtidigt beklagar jag att delar av målgrupperna med ett större 
tolkbehov hamnar i samma situation som förut, utan att det finns en 
tillfredsställande lösning i sikte för dem. 

Utredningen utgår från att 20 timmar per månad är tillräckligt 
för tolktjänst i arbetslivet och grundar detta på resonemangen i 
SOU 1991:97. Dock uttalas det i denna utredning att det är fråga om 
just grundläggande tolktjänst i arbetslivet. Tolkanvändare förväntas 
interagera mer i dagens arbetsliv. Produkter och tjänster som produ-
ceras blir dessutom mer komplexa och kräver ofta samverkan och 
kommunikation mellan olika yrkesgrupper. Precis som utredningen 
har konstaterat blir allt fler från tolktjänstens målgrupper välutbildade 
och vill söka sig ut till nya yrken jämfört med på 1990-talet. Sådana 
yrken ställer oftast högre krav på kommunikation. Men detta har 
inte utredningen tagit hänsyn till i utformandet av förslaget. Utred-
ningen utgår även från ett felaktigt antagande att ökad tillgång till 
digitala verktyg kan antas innebära ett minskat tolkbehov. Samtidigt 
konstaterar utredningen att det föreslagna grundstödet i flera fall är 
otillräckligt. I vaga ordalag konstateras dock enbart att det är arbets-
givarnas ansvar att finansiera det extra behovet av tolkar och utred-
ningen föreslår inga lösningar för hur detta kan lösas eller hur arbets-
givare som inte har tillräckliga medel kan få ihop det. 

Från politiskt håll har även vikten av omställning och kompetens-
utveckling betonats starkt. Så sent som under år 2017 höjdes beloppet 
från 50 000 kronor till 150 000 kronor för bidrag till litteratur och 
tolk. Detta motsvarar cirka 75 tolktimmar per år. I sina uträkningar 
för grundstödet har utredningen i stället utgått från 40 timmar per år. 
Som underlag för denna uträkning utgår utredningen från att endast 
en liten grupp använder sig av hela beloppet om 150 000 kronor per år. 
Det finns dock inget underlag på hur stora behoven är i övrigt. Det 
är beklagligt att utredningen väljer att gå fram med förslag på detta 
bristfälliga underlag, som försämrar möjligheterna till kompetens-
utveckling och omställning inom arbetet.  
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I sammanhanget vill jag understryka att våra nordiska grannländer 
har fattat politiska beslut om full inkludering på arbetsmarknaden 
för tolkanvändare. I Danmark erbjuds tolktjänst till tjugo timmar i 
veckan och i Norge samt Finland är det i princip fri tolktjänst i just 
arbetslivet. Utredningen borde därför i sina överväganden ha tittat på 
hur de nordiska länderna har hanterat frågan om tolktjänst i arbetslivet.  

Ett förslag som bättre skulle kunna tillmötesgå behoven för tolk-
användare med yrken som har höga kommunikationskrav eller kräver 
omställning och som samtidigt tar hänsyn till att behoven för de 
olika målgrupperna för tolktjänst kan variera, är att ytterligare en 
bidragsnivå införs för yrken med höga kommunikationskrav. Ut-
redningen bedömde dock att detta förslag kunde leda till bristande 
enhetlighet och rättssäkerhet. Jag menar att en sådan ordning inte 
nödvändigtvis blir rättsosäker. I dagsläget administrerar Arbetsförmed-
lingen redan beslut om och utbetalningar av lönebidrag med olika 
beloppsnivåer beroende på behov. Det är dock positivt att frågan om 
två bidragsnivåer ska följas upp inom ramen för den uppföljning som 
ska göras efter ett antal år. 

En annan farhåga är att tolkanvändare och arbetsgivare åläggs 
ytterligare administrationsbörda där de behöver förhandla med tolk-
bolag, teckna avtal och samordna sina beställningar själva. Det finns 
till exempel grupper som tidigare bara beställt tolk till arbetsplats-
träffar hos tolkcentralen. För dem kommer bördan helt uppenbart 
att öka. Ett förslag som troligen skulle kunna underlätta för dessa 
tolkanvändare är att göra utföraransvaret obligatoriskt för regionerna, 
se mer om detta under avsnittet ovan, Utförande av tolktjänst på 
andras uppdrag. 

Avslutningsvis vill jag än en gång poängtera vikten av att utred-
ningens förslag tas vidare och bereds med beaktande av det jag har 
fört fram i det här yttrandet. Att låta dagens dysfunktionella tolk-
system fortsätta existera utan reformer är inte heller ett alternativ.  
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Kommittédirektiv 2020:79 

Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet 

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2020 

Sammanfattning 

En särskild utredare får i uppdrag att 

• göra en fördjupad analys av förslagen i betänkandet En samlad 
tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barn-
domsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblind-
het (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian Tolktjänst 
för vardagstolkning (Ds 2016:7), 

• ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolk-
tjänsten, 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022. 

Tolktjänst – regelstyrning och finansiering 

Tolktjänst är en samhällsservice för barndomsdöva, vuxendöva, hör-
selskadade och personer med dövblindhet. Tolktjänst ökar möjlig-
heterna till delaktighet och inflytande i samhället genom att bidra till 
ömsesidig kommunikation, information och erfarenhetsutbyte mellan 
döva, hörselskadade och hörande människor. Tillgången till en väl 
fungerande tolktjänst är en fråga om mänskliga rättigheter men också 
en språkpolitisk och funktionshinderspolitisk fråga. 
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Det är FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna som 
lägger grunden för rättigheterna för personer med funktionsnedsätt-
ning. Tillgången till tolkar och en väl fungerande tolktjänst bör kunna 
ses som ett viktigt led i att uppnå det nationella målet för funktions-
hinderspolitiken som lyder:  

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s  
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i  
samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 
mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 
barnrättsperspektivet ska beaktas. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blev 
svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen gäller för alla barn 
som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Inget barn ska 
diskrimineras och barnets bästa ska bedömas och beaktas i varje åtgärd 
som rör barn. Konventionen ställer krav på att barn med funktions-
nedsättning ska åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under för-
hållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna för-
mågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. En viktig 
utgångspunkt är därför att ett barnrättsperspektiv ska beaktas. 

En annan viktig nationell utgångspunkt är ansvars- och finansier-
ingsprincipen som innebär att varje sektor i samhället har ansvar för 
att verksamheten är tillgänglig för alla personer, inklusive personer 
med funktionsnedsättning. 

Av 13 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) följer att en 
myndighet ska använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgäng-
ligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning 
som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala. Bestämmel-
sen innebär att myndigheterna ska underlätta för enskilda med vissa 
funktionsnedsättningar att medverka i ett ärende. Det kan t.ex. vara 
fråga om att göra innehållet i handlingar tillgängligt genom att an-
vända punktskrift eller talsyntes. De bestämmelser som reglerar tolk-
tjänsten finns bl.a. i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad 
HSL. Regionerna är enligt 8 kap. 7 § första stycket 3 HSL skyldiga 
att erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, döv-
blinda, vuxendöva och hörselskadade. Det finns vidare bestämmelser 
i skollagen (2010:800) som mer övergripande anger att hänsyn ska 
tas till elevers olika behov och att strävan ska vara att uppväga skill-
nader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
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ningen. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 
uppfylla vissa krav ska också ges stöd som syftar till att så långt som 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (1 kap. 4 § 
och 3 kap. 2 §). I förordningen (2017:462) om särskilda insatser för 
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 
och i diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser om skydd 
mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Diskrimineringsskyddet gäller i stort 
sett alla samhällsområden och inkluderar exempelvis arbetslivet och 
utbildningsområdet. Bestämmelser som påverkar tolktjänsten finns 
även i rättegångsbalken och i förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Att tillhandahålla och finansiera tolk för barndomsdöva, vuxen-
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet är ett ansvar för 
statliga myndigheter, regioner, kommuner, ideella föreningar, stiftelser 
och privata företag. Det är den specifika situationen som styr vilken 
aktör som har ansvaret för att tillhandahålla och finansiera tolk. 

Tolktjänsten har flera finansieringskällor. Det finns ett statsbidrag 
på 75 miljoner kronor per år som administreras av Socialstyrelsen. 
Statsbidraget fördelas till regionerna efter en särskild fördelnings-
nyckel. Dessutom beslutade regeringen 2018 om ett uppdrag till 
Socialstyrelsen att administrera och fördela 15 miljoner kronor 
2018–2020 till regionerna i syfte att öka möjligheterna till tolktjänst 
i arbetslivet. Utöver dessa medel avsätter regionerna egna medel för 
tolktjänsten. Vidare avsätts medel inom universitet och högskolor 
och inom arbetsmarknadspolitiken samt av Specialpedagogiska skol-
myndigheten (SPSM). Post- och telestyrelsen (PTS) tillhandahåller 
tidsbegränsad distanstolkning utan möjlighet till förbokning för 
teckenspråkiga användare som en tilläggstjänst till telefonitjänsten 
Bildtelefoni.net. Andra statliga myndigheter avsätter också medel för 
tolkning m.m. till döva och hörselskadade personer. Även kommuner 
och ideella föreningar samt enskilda arbetsgivare finansierar tolkning. 
Det är dock inte möjligt att ange den totala omfattningen av samhäl-
lets resursinsats när det gäller tolktjänst eftersom det saknas sådana 
uppgifter på många områden. 
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Uppdraget att göra en fördjupad analys av utredningarnas 
förslag och ta fram en handlingsplan för tolktjänsten 

Betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av 
tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet (SOU 2011:83) innehåller ett antal förslag till 
utveckling av tolktjänsten. Utredningen hade i uppdrag att kartlägga 
och analysera hur reglering, finansiering, organisering och tillsyn av 
tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och döv-
blinda fungerar inom olika samhällsområden samt lämna förslag som 
föranleddes av analysen. Utredningens samlade slutsats var att syste-
met för tolktjänst är ett system där ansvaret för att anlita och finan-
siera tolktjänst i samhället vilar på många olika myndigheter och 
huvudmän och styrs av många olika regelverk. Detta begränsar i sin 
tur samhällets möjligheter att erbjuda en resurseffektiv tolktjänst av 
hög kvalitet samt begränsar även till viss del tillhandahållandet av de 
olika tekniska lösningar som tolkanvändare nyttjar. Systemet är dess-
utom svåröverblickbart och oförutsägbart för tolkanvändarna. Vidare 
anfördes att tolkyrkets status och villkor är en viktig aspekt när det 
gäller frågan om att skapa förutsättningar för en väl fungerande tolk-
tjänst. Mot denna bakgrund föreslog utredningen att huvudmanna-
skapet för samhällets tolktjänst skulle samlas hos staten genom en 
särskild lag om tolktjänst. Betänkandet har inte remissbehandlats. 

I departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning 
(Ds 2016:7) föreslås en lag om tolktjänst för vardagstolkning för barn-
domsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblind-
het. Vidare behandlas frågor som rör en gemensam administrativ in-
gång för bokning av tolk, insatser för att effektivisera tolktjänst genom 
it samt vissa frågor om tolk i arbetslivet. Promemorian baserar sig på 
underlag från en arbetsgrupp inom Regeringskansliet. Förslaget om 
en ny lag om tolktjänst för vardagstolkning skulle enligt promemorian 
innebära ett tydliggörande av det ansvar regionerna har att organisera, 
tillhandahålla och finansiera tolktjänst för vardagstolkning för barn-
domsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 
I förslaget till lag anges även att vardagstolkning ska kunna erbjudas 
genom tolkning på plats eller genom distanstolkning. Departements-
promemorian har remissbehandlats och bereds inom Regeringskansliet.  
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De utredningar som genomförts de senaste åren visar att behoven 
av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet inte är tillgodosedda. Det råder ovisshet om 
ansvarsförhållanden och oklarheter i fråga om vilka kostnader det 
statliga bidraget för tolktjänst till regionerna är avsett att täcka. Grän-
serna är inte sällan oklara mellan vad som ingår i begreppet vardags-
tolkning, som regionerna ansvarar för, och den tolkning som en annan 
huvudman har ansvar för. En svårighet som har uppmärksammats är 
bristande möjligheter att genom vardagstolkningen tillgodose de behov 
som finns inom arbetslivet. 

Riksdagen har 2018 tillkännagett att regeringen bör tillsätta en ny 
utredning om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och 
språkstörning (bet. 2018/19:SoU12 punkt 16, rskr. 2018/19:156). 

Mot bakgrund av att flera utredningar om tolktjänsten har genom-
förts de senaste åren och att problemen på området därmed grundligt 
genomlysts, talar övervägande skäl emot att en sedvanlig utredning 
med bred problemanalys genomförs. I stället bör de problembeskriv-
ningar och bedömningar som gjorts av tidigare utredningar utgöra 
en grund för fortsatta överväganden om lämpliga åtgärder. Utifrån 
en analys av de tidigare utredningarna på området bör utredaren ta 
fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. 

En annan viktig del i utredarens uppdrag är att genomföra en för-
djupad dialog med berörda aktörer på området, som t.ex. statliga 
myndigheter, regioner och kommuner samt företrädare för funktions-
hindersorganisationer, för att lägga grunden till en handlingsinriktad 
väg framåt. 

För att utveckla tolktjänsten så att den enskilde på ett bättre sätt 
än i dag ska kunna tillförsäkras jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället, behöver tolktjänsten ges stabila utvecklings-
möjligheter. Inte minst behöver åtgärder vidtas för att skapa bättre 
möjligheter för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och per-
soner med dövblindhet att delta på lika villkor i utbildning och i 
arbetslivet. I detta sammanhang behöver såväl tolkning på plats som 
distanstolkning och tekniska lösningar och innovationer övervägas. 
Vidare behöver frågan om samordnad bokning av tolktjänster be-
handlas. I utredarens uppdrag ingår inte att analysera förslag som av-
ser inrättandet av en ny statlig tolktjänstmyndighet. 

Utredaren ska vid genomförandet av uppdraget även informera 
sig om och i den utsträckning det behövs ta hänsyn till relevanta 
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delar av betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regel-
verk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) samt remissinstansernas 
synpunkter. 

Utredaren ska 

• göra en fördjupad analys av förslagen i betänkandet En samlad 
tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barn-
domsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblind-
het (SOU 2011:83) samt departementspromemorian Tolktjänst 
för vardagstolkning (Ds 2016:7), 

• ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolk-
tjänsten, 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Analys av förslagen i utredningarna 

Inom ramen för uppdraget att göra en fördjupad analys av förslagen 
i betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av 
tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet (SOU 2011:83) och departementspromemorian 
Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) ska utredaren beakta för-
slag inom följande områden: 

– Regelstyrning och finansiering samt ansvarsfördelning mellan olika 
aktörer på området (En samlad tolktjänst avsnitt 6.2, Tolktjänst 
för vardagstolkning avsnitt 5). 

– Målgruppen för tolktjänsten (En samlad tolktjänst avsnitt 6.2.2, 
6.2.8 Tolktjänst för vardagstolkning avsnitt 5.1.1). 

– Tillhandahållande av tolktjänst inom områdena arbetsliv, utbildning, 
vård och omsorg samt fritid samt stödordningar inom bl.a. dessa 
områden (En samlad tolktjänst avsnitt 6.2.4–6.2.6, 6.2.9–6.2.11, 
6.2.13, och 6.4, Tolktjänst för vardagstolkning 5.5). 

– Samordning av bokning av tolktjänst (En samlad tolktjänst av-
snitt 6.1.7, Tolktjänst för vardagstolkning avsnitt 5.3). 

– Tolktjänst genom tolk på plats eller genom distanstolkning (En 
samlad tolktjänst avsnitt 6.2.12). 
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– Utveckling och användning av tekniska hjälpmedel för ökad till-
gång till tolkning (En samlad tolktjänst avsnitt 6.5, Tolktjänst för 
vardagstolkning avsnitt 5.4). 

Utredaren ska 

• identifiera och analysera vilka framgångsfaktorer, problem och 
hinder som finns för att tolktjänsten ska utvecklas på ett fram-
gångsrikt sätt, 

• analysera hur ett genomförande av lämpliga förslag skulle kunna 
ske i praktiken. 

En handlingsplan för tolktjänsten 

En viktig del av uppdraget att ta fram en handlingsplan för tolk-
tjänsten består i att föra en dialog för att förankra kommande förslag 
hos berörda organ som t.ex. statliga myndigheter, kommuner och 
regioner samt företrädare för civilsamhället. Utredaren ska ta fram 
en handlingsplan för tolktjänsten utifrån sin analys av förslagen i 
betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av 
tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och perso-
ner med dövblindhet (SOU 2011:83) och departementspromemorian 
Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) och utifrån den dialog som 
förts med berörda aktörer. 

Utredaren ska i handlingsplanen 

• redovisa de åtgärder som krävs för en nationellt samordnad för-
ändring av tolktjänsten och vilka utmaningar som finns, 

• redovisa en tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet som är 
förankrad med berörda aktörer. 

Konsekvensbeskrivningar 

En analys ska göras av de ekonomiska och verksamhetsmässiga kon-
sekvenserna av utredarens författningsförslag. Analysen ska visa på 
hur förslagen påverkar målgruppen, dvs. barndomsdöva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet, samt aktörer som t.ex. 
statliga myndigheter, kommuner och regioner. Om förslagen i be-



Bilaga 1 SOU 2022:11 

510 

tänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de särskilda 
överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen 
redovisas. Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen samt 
ekonomiska konsekvenser för stat, regioner och kommuner ska be-
skrivas och beräknas. Om förslagen innebär offentligfinansiella kost-
nader, ska förslag till finansiering lämnas. De förslag som lämnas ska 
föregås av en analys av samhällsekonomiska effekter som tar hänsyn 
till och beskriver de effekter som uppstår vid omfördelning av ansvar 
och kostnader mellan stat, kommuner och individer. 

Vidare ska utredaren redovisa hur förslagen förhåller sig till Sveriges 
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. 

Utredaren ska också belysa om det finns omotiverade skillnader 
mellan män och kvinnor med funktionsnedsättning när det gäller tolk-
tjänster. I det ingår även att analysera om förslagen påverkar möjlig-
heten att i möten med myndigheter eller andra berörda på ett tryggt 
sätt kunna berätta om känsliga situationer, t.ex. våldsutsatthet. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren inhämta synpunkter 
från Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Arbetsförmedlingen, 
Statens skolinspektion, Statens skolverk, SPSM, PTS, Universitets- 
och högskolerådet, Statens kulturråd, Institutet för språk och folk-
minnen och andra relevanta myndigheter samt Sveriges Kommuner 
och Regioner, Funktionsrätt Sverige och andra berörda organisationer 
och pågående utredningar. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2022. 
 

(Socialdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2021:112 

Tilläggsdirektiv till  
Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet 
och delaktighet (S 2020:11) 

Beslut vid regeringssammanträde den 16 december 2021 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 30 juli 2020 kommittédirektiv om förstärkt 
tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (dir. 2020:79). Enligt utred-
ningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 15 januari 2022.  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 15 mars 2022.  

 
(Socialdepartementet) 





Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

 

 1. Förbättrade åtgärder när barn  
misstänks för brott. Ju.

 2. En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

 4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

 5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

 6. Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. S.

 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

 8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

 9. Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? Fi. 

 10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

 11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.



Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? [9]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och 
helgardering. [3]

Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1  
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]

Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-09 
Diarienummer 
KS/2022:204 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av  
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med  
dövblindhet, Remiss SOU 2022: 11 
Diarienummer: KS/2022:204 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Handlingsplan för en 
långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 
SOU 2022:11. Socialdepartementets ärendenummer: S2022/01621.  
Handlingsplanen beskriver nuvarande regleringar om rätten till delaktighet och tolkstöd för 
personer vilka omfattas av ovanstående funktionsnedsättningar. Vidare beskriver 
handlingsplanen mål och utvecklingspunkter för en långsiktig utveckling av tolktjänsten, 
myndigheters ansvar tydliggörs samt en beskrivning av ett samlat och förstärkt tolkstöd. 
 
Storfors kommun har med tanke på litenheten ett fåtal ärenden i vilka det finns behov av 
tolkstöd för döva, hörselskadade eller personer med dövblindhet.  
Kommunens litenhet och därmed ett fåtal ärenden gör att det är svårt att sätta sig in i hela 
utredningen och därmed också lämna remissvar. 
 
Remissvar ska lämnas senast 15 september 2022 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet, SOU 202211 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Storfors kommun har tagit del av Tolktjänstutredningen men väljer att inte lämna remissvar 
på grund av ringa antal tolkärenden i kommunens verksamheter. 

Beslutet ska skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se  
Kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/01621 och remissinstansens 
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se






 

KALLELSE   
Sida 

1(1) 
Vårt datum  

2022-06-17  
 
Administrativa nämnden    
Linn Carlsson 0550-880 09   
linn.carlsson@kristinehamn.se   

  
 
Administrativa nämnden  
 
kallas till extra insatt sammanträde 

 2022-06-28, kl 13:00  

I Lövet, Nämndhuset samt digitalt via Teams för att behandla nedanstående ärenden: 

 
 
Ewa Wiklander (L)  
Ordförande 
 
 

• Upprop 

• Fastställande av föredragningslistan 

• Val av justerare 
 
Föredragningslista: 
 

  

 Beslutsärenden 

1 Degerfors kommuns förfrågan om anslutning till administrativa nämnden 
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KRISTINEHAMNS KOMMUN 

E-post 
/loncentrum@kristinehamn.se 

 
 

 
 

Postadress 
50. Lönecentrum  
681 84 Kristinehamn 

Besöksadress 
Nämndhuset  
Tullportsgatan 13  
 

Telefon 
0550-880 00 vx 

Fax 
0550-38252  

Bankgiro 
110-0213 

Organisationsnr 
212000-1868 

    

 

  
 
Administrativ nämnd  
Görel Jernberg,0550-869 81  
gorel.jernberg@kristinehamn.se  

Tjänsteskrivelse  
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-10  
 

Admnämnd/2022:1  
000 Organisation  

 

 
 

 

 
  

 

Degerfors kommuns förfrågan om anslutning till 
administrativa nämnden  
  
Förslag till beslut 
Administrativa nämnden beslutar att skicka förfrågan om anslutning av 
Degerfors kommun till administrativa nämnden på remiss till de ingående 
kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors. 
 
Kommunerna ombeds inkomma med sina yttranden senast 2022-09-30. 
 
 
Sammanfattning 
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den 
administrativa nämnden.  
 
Administrativa nämnden beslutade enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till 
lönechefen att till nästkommande sammanträde utreda frågan om eventuell 
anslutning av Degerfors kommun till administrativa nämnden. Nämnden 
skickade enligt § 7 2022-04-14 på remiss till Degerfors kommun. De har 
inkommit med svar att ansluta sig till administrativa nämnden.  
 
För att ett eventuellt anslutande till administrativa nämnden ska bli aktuellt för 
Degerfors kommun har nämnden ställt nedanstående krav: 
 

• Degerfors kommun ska täcka de ökade kostnader som uppstår (efter att 
kostnad per lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd 
fördelningsnyckel) fram till dess att en ny upphandling av HR-systemet 
utförs där Degerfors kommun ingår i upphandlingen 

• Degerfors kommun ska uppfylla de krav i övrigt som ställts i 
konsekvensanalysen, bilaga konsekvensanalys 
 

Om ett ingående av Degerfors kommun i den administrativa nämnden blir 
aktuell kommer avtal skrivas med Degerfors kommun.  I avtalet kommer det 
regleras de krav som den administrativa nämnden ställt upp. 
 



2 

 

 
I och med att Degerfors kommun har svarat att de vill ansluta sig till 
administrativa nämnden ska var och en av de ingående kommunerna yttra sig i 
ärendet.  
 
Om samtliga medlemskommunerna ställer sig positiva till en anslutning av 
Degerfors kommun kommer ett förslag på reviderat reglemente och avtal tas 
fram för beslut av kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Storfors 
och Degerfors 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Konsekvensanalys 
Förslag till budget 2023 inkl och exkl Degerfors kommun 
Adm.nämnden § 5 2022-02-17 
Degerfors kommuns yttrande 2022-05-30 

 
 
 
 
  
 
Jenny Alpmyr Görel Jernberg  
HR-chef                                                  Lönechef  



Förslag budget 2023 Lönecentrum

Lönecentrum (kr) 2023 inkl Deg 2023 2022
Månadslön 7 664 300 6 565 000 6 419 900
Semesterlön 1 129 200 960 700 940 100
Löneväxling 60 000 60 000 60 000
Premietillägg löneväxling 3 900 3 900 3 900
Arbetsgivaravgift 3 519 400 3 022 900 2 957 900
Företagshälsovård 40 800 35 000 35 000
Friskvård 0 0 0
Trivselpeng/avtackning(representation) 17 500 15 000 15 000
Kompetensutveckling 233 300 200 000 200 000
Ekonomiadm, växel 131 600 131 600 131 600
Hyra 672 900 672 900 653 300
Städ 88 700 88 700 86 100
Leasing datorer 98 000 91 800 91 800
Kommunikationsavgift datorer 212 000 205 900 205 900
Hyra kopiator 33 300 33 300 33 300
Livsmedel 11 700 10 000 10 000
Annonsering 10 000 10 000 10 000
Böcker, tidningar 8 200 7 000 7 000
Förbrukningsmaterial 23 300 20 000 20 000
Kontorsmaterial 35 000 30 000 30 000
Telefoni 153 200 130 000 127 000
Porto 15 000 15 000 15 000
Licensavgifter 100 000 100 000 100 000
Konsulter 100 000 80 000 80 000
Avskrivningar, inventarier 69 000 69 000 69 000
Internränta, inventarier 5 300 5 300 5 300
Övriga främmande tjänster
Årlig kostnad HR-system 4 783 000 3 873 000 3 760 200
Kapitaltjänstkostnader HR system 400 000 400 000 400 000

Summa LÖNEKONTORET 19 618 600 16 836 000 16 467 300

Lönenämnd
Kurs o konf, fika, resor etc 12 500 10 000 10 000
Summa LÖNENÄMND 12 500 10 000 10 000

TOTALT 19 631 100 16 846 000 16 477 300



Förslag till budget Lönecentrum 2023

Budget 2023
Inklusive Degerfors Budget 2023 Budget 2022

Lönekostnader 12 376 10 613 10 382 2,2%
Lokalkostnader 762 762 739 3,1%
Dator/telefoni/kopiator 497 460 458 0,4%
Kurser/konferenser (inkl resekostnader) 233 200 200 0,0%
Licensavgifter 4 883 3 973 3 860 2,9%
Övriga kostnader 394 354 354 0,0%
Kapitaltjänstkostnader 474 474 474 0,0%

19 619 16 836 16 467 2,2%
Lönenämnd
Kurs/konferens, fika, resor etc 13 10 10

19 632 16 846 16 477
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§ 50 Dnr 00340-2021  

Uppdrag gemensam löneadministration 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att besluta för Degerfors kommun att inträda i den 
gemensamma lönenämnden östra Värmland.      

Sammanfattning av ärendet 

Löneadministrationen är en nyckelfunktion för att säkerställa att Degerfors 
kommun uppfyller sin grundläggande skyldighet som arbetsgivare, att tillse att 
medarbetare får rätt ersättning utbetald i rätt tid. Under senare tid har denna 
förmåga kommit att bli ifrågasatt. Detta föranleder frågan om att bibehålla 
löneadministrationen i egen regi alternativt ingå i en gemensam lönenämnd.  

Yrkanden 
Patrik Renberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-11 

Nämndbeslut LÖV 

Ekonomisk kalkyl för driftkostnader  

Risk och konsekvensanalys – gemensam löneadministration 

Mångfald checklista – gemensam löneadministration 

Skickas till 

HR-chef 



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se 
E-post 

kommun@degerfors.se 
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 

Magnus Edström, 0586-482 05 
magnus.edstrom@degerfors.se 
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Gemensam löneadministration 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta för 

Degerfors kommun att inträda i den gemensamma lönenämnden östra 

Värmland 

 

Sammanfattning av ärendet 

Löneadministrationen är en nyckelfunktion för att säkerställa att Degerfors 

kommun uppfyller sin grundläggande skyldighet som arbetsgivare, att tillse att 

medarbetare får rätt ersättning utbetald i rätt tid. Under senare tid har denna 

förmåga kommit att bli ifrågasatt. Detta föranleder frågan om att bibehålla 

löneadministrationen i egen regi alternativt ingå i en gemensam lönenämnd. 

Ärendet 

Löneadministrationen i Degerfors kommun är en avgörande del i kommunens 

möjlighet att fullgöra sin skyldighet som arbetsgivare genom att säkerställa 

utbetalning av lön till kommunens anställda medarbetare. 

Lönefunktionens arbete präglas idag av manuell handläggning där många 

ärenden kräver upprepad och återkommande kontroll och underlag skickas in 

via papper. Något som ger många tillfällen för felaktigheter på grund av 

mänsklig faktor. Antalet medarbetare i kommunen har under perioden ökat 

från 701 anställningar per 2015-12-31 till 770 per 2021-12-31. Under samma tid 

har grundbemanningen på enheten minskats med 2.0 åa, från 4,75 år 2015 till 

nuvarande 2,75. Detta ger en förändrad ratio för antalet anställningar per 

lönehandläggare från 147:1 till 280:1 en ökning med ca 90 procentenheter. 

Denna utveckling, tillsammans med den analoga hanteringen av underlag, har 

bland annat inneburit ökad känslighet för lönefunktionen avseende frånvaro 

och oförutsedda avvikelser i handläggningen samt svårigheter för medarbetare 

att utveckla nödvändig kompetens för att säkerställa löneutbetalning. Detta har 

även haft negativ påverkan för möjligheten för uttag av semester samt genererat 

stora mängder plusflex för medarbetarna. 
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Situationen bedöms ohållbar och Degerfors kommun måste ta ett beslut att 

antingen ingå i en gemensam löneadministration alternativt utveckla 

lönefunktionen lokalt.  

Båda scenarion innebär kostnader av i form av investeringar inom IT och 

löneområdet. Dessa investeringar innebär dock ett mervärde för kommunen 

som helhet och är inte enbart kopplade till löneadministrationen samt är 

nödvändiga att genomföra oaktat vilken väg Degerfors kommun väljer att gå i 

denna fråga.  

Finansiering 

finansiering under 2022 sker med ett sänkt resultat och finansiering under 2023 

arbetas in i budgetprocessen för 2023 som pågår under hösten 2022 

Konsekvensbeskrivning 

Egen regi 

Att behålla löneadministrationen skulle innebära att grundbemanningen skulle 

behöva utökas med minst en årsarbetare för att bättre klara avvikelser i daglig 

drift med en tidshorisont på ca 1 år. Utveckling av lönefunktionen skulle 

fortsatt inte vara möjlig till följd av såväl resurs som kompetensbrister vilket 

skulle ta många år att upparbeta. En upphandling av lönesystem skulle behöva 

genomföras vilket skulle inbegripa kostnader avseende kravställning, 

genomförandet och implementering uppskattningsvis 500 tkr i 

investeringskostnader och 500 tkr i ökad driftkostnad. Detta under 

förutsättning att vi fortsatt skulle ha samma system. Ett byte av system för 

lönehandläggning med tillkommande behov av systemanpassningar, utbildning 

inom handläggning och systemförvaltning för lönefunktionen samt 

rapportering för chefer och medarbetare vilket skulle innebära ytterligare 

kostnader och investeringar.  

Gemensam löneadministration 

Ett inträde i gemensam löneadministration skulle innebära en garanti om 

löneutbetalning för Degerfors kommun samt vinster genom delaktighet i dialog 

om utveckling av funktionen samt en minskad kostnad på sikt för 

löneadministration. Kostnader som skulle tillkomma är främst investeringar i 

form av projektorganisation för införande. 

Oavsett beslut 

Investeringar inom IT-området för att utveckla nödvändiga driftlösningar för 

digitalisering av bland annat anställningsförfarande, arkivering samt utveckling 

av E-tjänster samt systemflöden kopplat till detta. 

Bedömning 

Att behålla löneadministrationen i egen regi med föreslagen utökning skulle på 

sikt innebära en möjlighet att minska funktionens sårbarhet något. Möjligheten 

till utveckling av löneområdet skulle fortsatt vara väldigt begränsade med 

anledning av den kompetens som skulle krävas för detta som inte finns att tillgå 

inom organisationen idag. 



Degerfors kommun 
Datum 

2022-05-11 
  

  
Sida 

3(3) 

 

 

Ett inträde i lönenämnden östra Värmland skulle medföra en rad fördelar för 

Degerfors kommun, dels då detta skulle stärka funktionens leveranstrygghet av 

löner och dels genom möjligheten att fortsatt utveckla löneadministrationen 

som funktion genom att detta är verksamhetens kärnuppdrag istället för att som 

nu vara en del av HR-funktionen. 

Den kostnadsmässiga konsekvensen avseende driftkostnad är i stort sett 

likvärdig för båda alternativen, under de kommande nio åren till upphandling 

sker av lönesystem nästa gång. Mervärdet av att ingå i en gemensam 

löneadministration är dock betydligt större eftersom det skulle dels innebära en 

renodling av HR-funktionen och därigenom frigöra tid för HR-chef att 

fokusera på detta område.  

 

 

Beslutsunderlag 

Underlag nämndbeslut LÖV 

Ekonomisk kalkyl för driftkostnader  

Risk och konsekvensanalys – gemensam löneadministration 

Mångfald checklista – gemensam löneadministration 

Magnus Edström  

HR-chef 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Underlag för nämndbeslut LÖV 

Bilaga2 Ekonomisk kalkyl för driftskostnader i egen regi samt vid 

ingående i gemensam lönenämnd 

Bilaga 3 Risk och konsekvensanalys – gemensam löneadministration 

Bilaga 4 Mångfald checklista – gemensam löneadministration 

Beslut ska skickas till 
[Skriv text här] 
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§ 7   Admnämnd/2022:1 
Förfrågan Degerfors kommun om anslutning till 
administrativa nämnden 
  
Beslut 
Om Degerfors kommun täcker de ökade kostnader som uppstår (efter att 
kostnad per lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd fördelningsnyckel) 
fram till dess att en ny upphandling av HR-systemet utförs där Degerfors 
kommun ingår i upphandlingen, samt övrigt uppfyller de krav som ställs i 
konsekvensanalysen, ställer sig den administrativa nämnden positiv till en 
anslutning av Degerfors kommun. 
 
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och 
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj 2022.  
 
 
Sammanfattning 
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den 
gemensamma administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade 
enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till lönechefen att till nästkommande 
sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors kommun till 
administrativa nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Admnämnd tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Konsekvensanalys 
Förslag till budget 2023 inkl och exkl Degerfors kommun 
Adm.nämnden § 5 2022-02-17 

Administrativa nämndens behandling  
Hans Jildesten (S) föreslår att under förutsättning att Degerfors kommun kan 
täcka sina egna kostnader ända fram till dess att en ny upphandling av HR-
systemet gjorts där Degerfors ingår i upphandlingen, (nuvarande avtal går ut 
2031-06-30), samt i övrigt uppfyller de krav som ställs i konsekvensanalysen, 
ställer sig den administrativa nämnden positiv till en anslutning av Degerfors 
kommun. 
 
Administrativa nämnden skickar beslutet på remiss till Degerfors kommun och 
ber att Degerfors kommun inkommer med svar senast 31 maj.  
 
Lönechef Görel Jernberg påpekar att om Degerfors kommun svarar ja på de 
krav som administrativa nämnden ställer ska respektive medlemskommun yttra 
sig över en eventuell anslutning av Degerfors kommun. Slutligen är det upp till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna att fatta beslut om anslutningen.   
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Ank. 2022-04-29

Dnr: KS 340-2021/2



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-14 

3(6) 

Adm.nämnden   
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
§ 7 forts. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ewa Wiklander (L) ställer liggande förslag till beslut mot Hans 
Jildestens (S) förslag och finner att administrativa nämnden beslutat enligt 
Hans Jildestens (S) förslag.  
 
Beslutet skickas till 
Degerfors kommunen 
Kristinehamns kommun 
Karlskoga kommun 
Filipstads kommun 
Storfors kommun 
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Ekonomisk kalkyl driftkostnader löneadministration 

 

 

Egen handläggning 

Personalkostnader lön Årsarbetare Månadslön kost/månad kost/år Inkl PO 

     12 1,44 

Befintlig 1 30 000 kr 30 000 kr 360 000 kr 501 120 kr 

Befintlig 1 31 750 kr 31 750 kr 381 000 kr 548 640 kr 

Befintlig 0,75 34 730 kr 26 048 kr 312 570 kr 450 101 kr 

utökning 1 35 000 kr 35 000 kr 420 000 kr 604 800 kr 

Summa 3,75 131 480 kr 122 798 kr 1 473 570 kr 2 104 661 kr 

Systemkostnader Visma 2020 enligt faktura     675 388 kr 

            

        

          2 780 049 kr 

      

Gemensam löneadministration 

Kostnad Degerfors kommun enligt fördelningsnyckel 2023*   2 241 000 kr 

Extra kostnad för system som inte täcks av fördelningsnyckel*   544 000 kr 

Total kostnad för Degerfors kommun        2 785 000 kr 

* referens konsekvensbeskrivning LÖV     
 

 



Konsekvensanalys anslutning av Degerfors kommun till lönecentrum 

östra Värmland 
 

Bakgrundsfakta Degerfors idag 
Degerfors kommun har inkommit med förfrågan om eventuell anslutning till den gemensamma 

administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till 

lönechefen att till nästkommande sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors 

kommun till administrativa nämnden. 

 
Degerfors kommun hanterade 14 600 löner under år 2021. Degerfors kommuns lönehantering är 

idag bemannad med 2,75 helårsarbetare. 

Enligt HR-chefen i Degerfors kommun har medarbetarna vid lönekontoret i dagsläget svårt att få ut 

sin semester, har mycket övertid och flex. HR-chefen anser dem vara underbemannade. 

 

Ekonomi 
För att få en överblick över hur ett inträde av Degerfors kommun i den administrativa nämnden 

skulle påverka kommunerna ekonomiskt har en simulering av budget gjorts. Förslag till budget 2023 

för de ingående kommunerna har varit utgångsläget och beräkningar har gjorts på helår för att få ett 

helhetsgrepp på det ekonomiska utfallet. 

Kostnaderna för lokalhyra, städ och andra OH-kostnader kommer inte att ändras i lönecentrums 

budget ifall ytterligare en kommun ansluts. Anledningen till detta är att medarbetare vid 

lönecentrum har tecknat avtal för distansarbete. Avtalet för distansarbete innebär att medarbetare 

kan komma att dela arbetsplats på huvudarbetsplatsen. Detta möjliggör att fler medarbetare kan 

arbeta vid lönecentrum utan att utöka antalet kontorsarbetsplatser. 

I huvudavtalet med HR-systemet som tecknades 2018 ingår det en skrivning hur ev tillkommande 

kommuner ska hanteras för att ansluta sig till avtalet. Kontakt har tagits med leverantören för att få 

en prisbild på en anslutning av Degerfors kommun utifrån huvudavtalets innehåll och 

leveransomfattning. 

Engångskostnader som går att härröra till uppstarten vid en anslutning av Degerfors kommun 

kommer att belasta Degerfors kommun separat. Till de kostnaderna hör t ex engångskostnad för 

införande anställningsguiden (ca 60 konsulttimmar) samt flytt av driftsmiljö (ca 40-60 

konsulttimmar). Anställningsguiden samt driftsmiljön har inte Degerfors kommun idag, men ingår i 

avtalet med HR-systemets leverantör. 

Kommunspecifika system som inte ingår i huvudavtalet systemförvaltas och finansieras av Degerfors 

kommun. 

De ingående kommunerna i Lönecentrum Östra Värmland har under åren genomgått en resa där 

arbetet har fokuserat på att minimera manuella underlag, utöka användandet av självservice och 

bygga om HR-systemet så likvärdigt som möjlighet för de fyra ingående kommunerna. Denna 

digitaliserings- och effektiviseringsresa behöver Degerfors kommun genomgå innan ingåendet i den 

administrativa nämnden.  



 

Totalbudget 2023 exkl Degerfors föreslås bli 16 846 077 kr och inkl Degerfors 19 631 900 kr. Detta 

innebär en kostnadsökning på 2 785 800 kr om Degerfors ansluter sig till den gemensamma 

administrativa nämnden. 

Nedan redovisas hur kostnaden per lönespecifikation utifrån dagens förutsättningar samt kostnad 

per ingående kommun och bolag påverkas av en anslutning av Degerfors kommun. 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 16 846 077 kr, vilket ger en kostnad per 

lönespecifikation på 148,71 kr. 

 

Figur 1 Kostnad 2023 årsbudget exkl Degerfors kommun 

 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 19 631 900 kr, vilket ger en kostnad per 

lönespecifikation på 153,51 kr. 

 

Figur 2 Kostnad 2023 års budget inkl Degerfors kommun 

 

 

Enhet

Lönespecar 

2021

Procentuell 

fördelning

Total kostnad 

2023 exkl 

Degerfors

Kristinehamns kommun 35 625 31,45% 5 297 700

Kristinehamnsbostäder AB 211 0,19% 31 377

Kristinehamns Energi AB 92 0,08% 13 700

Kristinehamns Elnät AB 209 0,18% 31 100

Närsam 96 0,08% 14 300

Storfors kommun 6 353 5,61% 944 700

Björkåsstiftelsen 125 0,11% 18 600

Filipstads kommun 20 408 18,01% 3 034 800

Filipstads Energi AB 262 0,23% 39 000

Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,05% 8 000

Karlskoga kommun 46 680 41,21% 6 941 600

Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,29% 385 400

Karlskogahem AB 577 0,51% 85 800

0

Totalt 113 284 100% 16 846 077

Enhet

Lönespecar 

2021

Procentuell 

fördelning

Total kostnad 

2023 inkl 

Degerfors

Kristinehamns kommun 35 625 27,86% 5 468 900

Kristinehamnsbostäder AB 211 0,16% 32 400

Kristinehamns Energi AB 92 0,07% 14 100

Kristinehamns Elnät AB 209 0,16% 32 100

Närsam 96 0,08% 14 700

Storfors kommun 6 353 4,97% 975 300

Björkåsstiftelsen 125 0,10% 19 200

Filipstads kommun 20 408 15,96% 3 132 900

Filipstads Energi AB 262 0,20% 40 200

Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,04% 8 300

Karlskoga kommun 46 680 36,50% 7 166 000

Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,03% 397 900

Karlskogahem AB 577 0,45% 88 600

Degerfors kommun 14 600 11,42% 2 241 300

Totalt 127 884 100% 19 631 900



Utifrån den administrativa nämndens fördelningsnyckel kommer kostnadsökningen på 2 785 800 kr 

inte att täckas av Degerfors kommun fullt ut utan påverkar de övriga kommunerna.  

Simuleringen av budgeten har grundats på att Degerfors har gjort arbetet för att möjliggöra ett 

likvärdigt arbetssätt vid Lönecentrum.  

En eventuell framtida besparing kan tas upp för diskussion först efter det att Degerfors kommun har 

gjort förändringsresan som de fyra nu ingående kommunerna redan gjort.  

 

Krav på Degerfors för att ansluta 
Lönecentrum Östra Värmland har i samarbete med de ingående kommunerna arbetat fram ett 

koncept hur hantering och utseende i Personec P ska se ut, för att förenkla processer ute i 

verksamheterna samt på lönecentrum. Tanken är att det ska se lika ut oavsett vilken kommun 

lönekonsulten arbetar i, eller vilken kommun en medarbetare eller chef är inloggad i. För att inte 

Lönecentrum ska lägga arbetstid på att få Degerfors att använda samma arbetssätt som övriga 

ingående kommuner, behöver följande göras innan en ev anslutning: 

 

 Degerfors behöver ordna så att korrekta uppgifter gällande folkbokföring kopplas till HR-

systemet 

 Sätta upp anställningsguiden och implementera den i verksamheterna. Inför uppsättningen 

behöver befattningsbenämningar rensas och AID etiketter ses över 

 Ändringsflödet i anställningsguiden behöver sättas upp och implementeras i verksamheterna 

 Tillsammans med företaget Visma (ägare av HR-systemet) flytta driftsmiljön till molndrift och 

säkerställa att samtliga integrationer fungerar efter flytten 

 Bygga upp e-tjänster via verktyget Open-e, drift av Open-e ska ske av Degerfors kommun, 

med lönecentrums medarbetare som handläggare 

 Få verksamheterna att själva lägga in i Personec P och inte skicka in manuella underlag. 

Undantag PAN anställda, ev dagmammor som inte kan rapportera utan behöver lämna in 

manuella underlag 

 Arbeta fram en hantering av måltidslistor som inte kräver manuella underlag till HR-systemet  

 Implementera det exceldokument som LÖV använder för scheman som inte går via 

schemasystemet Time-care 

 Bygga om startsidorna i Personec P för medarbetare, chef och lönekonsult så de ser 

likvärdiga ut som de fyra idag ingående kommunerna i LÖV. 

 Rensa och göra om i rullister inne i Personec P så att det följer det som tagits fram för LÖV 

och ser likvärdigt ut i de ingående kommunerna 

 Bygga upp funktionsgrupper i Neptun utifrån de funktionsgrupper som idag finns hos de 

ingående kommunerna 

 Bygga upp grundutbudet på rapporter till chefer som de fyra ingående kommunerna i LÖV 

har tagit fram gemensamt 

 Sätta upp länkar till manualer från Degerfors intranät till Personec P i molndrift 

 Införa jour och beredskapsscheman för att arbeta bort manuell inknappning 

 

 

 



Om Degerfors inte åtgärdat ovanstående vid en av anslutning hur hanteras det? 
Om Degerfors kommun inte hinner åtgärda det som behöver göras innan ingåendet i den 

administrativa nämnden, för att ha samma hantering som de ingående kommunerna i LÖV.  Ska 

Degerfors kommun stå för kostnaden för en projektanställd som driver dessa frågor tills allt är klart. 

Detta arbete bör inte belasta de övriga ingående kommunerna och ska därför inte belasta 

lönecentrum. 

Rekrytering och arbetsledning av den projektanställda bör Degerfors kommun ansvara för. 

Hantering av bolag 
Två bolag hanteras idag av lönekontoret i Degerfors kommun, Degerforsbolagen AB samt 

Degerforsbyggen AB. 

Påverkan vid Digitaliseringsavdelningarna 
Om Degerfors kommun ansluts till den gemensamma administrativa nämnden innebär det 

uppsättnings- samt underhållsarbete vid både Kristinehamns kommuns digitaliseringsavdelning samt 

Degerfors kommuns. Arbetet krävs för att få till kommunikation via bl a Teis filer. 

 Beslutsgång om Degerfors ska anslutas till den administrativa nämnden 
Degerfors kommun har idag 2,75 helårsarbetare i form av systemförvaltning samt 

löneadministration. Kristinehamns kommun som är värdkommun för den administrativa nämnden 

ska hålla inrangeringsförhandlingar. 

Om den administrativa nämnden ställer sig positiv till att Degerfors kommun ansluter sig till 

nämnden behöver beslutet skickas på remiss till övriga medlemskommuner.  

Reglementet behöver ändras och avtal upprättas på nytt med samtliga ingående kommuner. Nya 

avtal med Degerfors kommuns bolag behöver tas fram utifrån hur avtalen ser ut för övriga ingående 

bolagen. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas med Degerfors kommun samt de ingående bolagen.  

En översyn av SLA (service level agreement) behöver ses över av styrgruppen bestående av HR-chefer 

samt lönechef.  

Konsekvenser/riskanalys 
Om Degerfors kommun kommer att ingå i den administrativa nämnden kommer Lönecentrum att 

utökas med tre medarbetare. Detta kommer att minimera sårbarheten vid Degerfors kommun samt 

öka kunskap och erfarenhet vid hela lönecentrum. De fasta kostnaderna kommer att fördelas på fler 

kommuner. 

De rörliga kostnaderna kommer dock att öka, främst vad gäller licensavgift till HR-systemet samt 

personalkostnader för den tillkommande kommunen. 

Inför en verksamhetsövergång kommer det mycket troligt att åtgå arbetstid för lönecentrum samt 

ingående kommun för att tillskapa likvärdiga arbetsförutsättningar samt arbetssätt både före och 

efter inträdet. 

Vid en verksamhetsövergång kan det föreligga risk för viss störning i det dagliga arbetet, då det 

kommer att krävas kraft och energi att lära känna en ny kommun och nya medarbetare i gruppen. 



Nya medlemmar i en arbetsgrupp påverkar alltid mer eller mindre hela arbetsgruppens psykosociala 

arbetsmiljö enligt FIRO-modellen (Fundamental interpersonal relations orientation).1 

Ekonomiskt kommer kostnaden per lönespecifikation att öka från 148,71 kr till 152,17 kr vid en 

anslutning av Degerfors kommun utifrån de bifogade budgetförslagen. De fyra nu ingående 

kommunerna kommer att täcka ca 544 000 kr för de ökade kostnader inträdet av Degerfors kommun 

innebär. 

 

                                                           
1 Fundamental Interpersonal Relationship Orientation (FIRO) är en social relationsteori som presenterades 1958 av den 
amerikanske psykologen Will Schutz. 

Teorin framtogs i amband med Koreakriget då Schutz fick i uppdrag att undersöka varför grupper med lika utbildad personal med samma 
uppgifter fungerade olika effektivt. Schutz fann att skillnader i effektivitet berodde på arbetsgruppens inbördes relationer och 
medlemmarnas sätt att kommunicera. 
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Konsekvensanalys anslutning av Degerfors kommun till lönecentrum 
östra Värmland 
 

Bakgrundsfakta Degerfors idag 
Degerfors kommun har inkommit med förfrågan om eventuell anslutning till den gemensamma 
administrativa nämnden. Administrativa nämnden beslutade enligt § 5 2022-02-17 att uppdra till 
lönechefen att till nästkommande sammanträde utreda frågan om eventuell anslutning av Degerfors 
kommun till administrativa nämnden. 

 
Degerfors kommun hanterade 14 600 löner under år 2021. Degerfors kommuns lönehantering är 
idag bemannad med 2,75 helårsarbetare. 

Enligt HR-chefen i Degerfors kommun har medarbetarna vid lönekontoret i dagsläget svårt att få ut 
sin semester, har mycket övertid och flex. HR-chefen anser dem vara underbemannade. 

 

Ekonomi 
För att få en överblick över hur ett inträde av Degerfors kommun i den administrativa nämnden 
skulle påverka kommunerna ekonomiskt har en simulering av budget gjorts. Förslag till budget 2023 
för de ingående kommunerna har varit utgångsläget och beräkningar har gjorts på helår för att få ett 
helhetsgrepp på det ekonomiska utfallet. 

Kostnaderna för lokalhyra, städ och andra OH-kostnader kommer inte att ändras i lönecentrums 
budget ifall ytterligare en kommun ansluts. Anledningen till detta är att medarbetare vid 
lönecentrum har tecknat avtal för distansarbete. Avtalet för distansarbete innebär att medarbetare 
kan komma att dela arbetsplats på huvudarbetsplatsen. Detta möjliggör att fler medarbetare kan 
arbeta vid lönecentrum utan att utöka antalet kontorsarbetsplatser. 

I huvudavtalet med HR-systemet som tecknades 2018 ingår det en skrivning hur ev tillkommande 
kommuner ska hanteras för att ansluta sig till avtalet. Kontakt har tagits med leverantören för att få 
en prisbild på en anslutning av Degerfors kommun utifrån huvudavtalets innehåll och 
leveransomfattning. 

Engångskostnader som går att härröra till uppstarten vid en anslutning av Degerfors kommun 
kommer att belasta Degerfors kommun separat. Till de kostnaderna hör t ex engångskostnad för 
införande anställningsguiden (ca 60 konsulttimmar) samt flytt av driftsmiljö (ca 40-60 
konsulttimmar). Anställningsguiden samt driftsmiljön har inte Degerfors kommun idag, men ingår i 
avtalet med HR-systemets leverantör. 

Kommunspecifika system som inte ingår i huvudavtalet systemförvaltas och finansieras av Degerfors 
kommun. 

De ingående kommunerna i Lönecentrum Östra Värmland har under åren genomgått en resa där 
arbetet har fokuserat på att minimera manuella underlag, utöka användandet av självservice och 
bygga om HR-systemet så likvärdigt som möjlighet för de fyra ingående kommunerna. Denna 
digitaliserings- och effektiviseringsresa behöver Degerfors kommun genomgå innan ingåendet i den 
administrativa nämnden.  



 

Totalbudget 2023 exkl Degerfors föreslås bli 16 846 077 kr och inkl Degerfors 19 631 900 kr. Detta 
innebär en kostnadsökning på 2 785 800 kr om Degerfors ansluter sig till den gemensamma 
administrativa nämnden. 

Nedan redovisas hur kostnaden per lönespecifikation utifrån dagens förutsättningar samt kostnad 
per ingående kommun och bolag påverkas av en anslutning av Degerfors kommun. 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 16 846 077 kr, vilket ger en kostnad per 
lönespecifikation på 148,71 kr. 

 

Figur 1 Kostnad 2023 årsbudget exkl Degerfors kommun 

 

Årsbudget 2023 exkl Degerfors kommun enligt budgetförslag 19 631 900 kr, vilket ger en kostnad per 
lönespecifikation på 153,51 kr. 

 

Figur 2 Kostnad 2023 års budget inkl Degerfors kommun 

 

 

Enhet
Lönespecar 

2021
Procentuell 
fördelning

Total kostnad 
2023 exkl 
Degerfors

Kristinehamns kommun 35 625 31,45% 5 297 700
Kristinehamnsbostäder AB 211 0,19% 31 377
Kristinehamns Energi AB 92 0,08% 13 700
Kristinehamns Elnät AB 209 0,18% 31 100
Närsam 96 0,08% 14 300
Storfors kommun 6 353 5,61% 944 700
Björkåsstiftelsen 125 0,11% 18 600
Filipstads kommun 20 408 18,01% 3 034 800
Filipstads Energi AB 262 0,23% 39 000
Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,05% 8 000
Karlskoga kommun 46 680 41,21% 6 941 600
Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,29% 385 400
Karlskogahem AB 577 0,51% 85 800

0
Totalt 113 284 100% 16 846 077

Enhet
Lönespecar 

2021
Procentuell 
fördelning

Total kostnad 
2023 inkl 

Degerfors
Kristinehamns kommun 35 625 27,86% 5 468 900
Kristinehamnsbostäder AB 211 0,16% 32 400
Kristinehamns Energi AB 92 0,07% 14 100
Kristinehamns Elnät AB 209 0,16% 32 100
Närsam 96 0,08% 14 700
Storfors kommun 6 353 4,97% 975 300
Björkåsstiftelsen 125 0,10% 19 200
Filipstads kommun 20 408 15,96% 3 132 900
Filipstads Energi AB 262 0,20% 40 200
Stiftelsen Filipstadsbostäder 54 0,04% 8 300
Karlskoga kommun 46 680 36,50% 7 166 000
Bergslagens Räddningstjänst 2 592 2,03% 397 900
Karlskogahem AB 577 0,45% 88 600
Degerfors kommun 14 600 11,42% 2 241 300
Totalt 127 884 100% 19 631 900



Utifrån den administrativa nämndens fördelningsnyckel kommer kostnadsökningen på 2 785 800 kr 
inte att täckas av Degerfors kommun fullt ut utan påverkar de övriga kommunerna.  

Simuleringen av budgeten har grundats på att Degerfors har gjort arbetet för att möjliggöra ett 
likvärdigt arbetssätt vid Lönecentrum.  

En eventuell framtida besparing kan tas upp för diskussion först efter det att Degerfors kommun har 
gjort förändringsresan som de fyra nu ingående kommunerna redan gjort.  

 

Krav på Degerfors för att ansluta 
Lönecentrum Östra Värmland har i samarbete med de ingående kommunerna arbetat fram ett 
koncept hur hantering och utseende i Personec P ska se ut, för att förenkla processer ute i 
verksamheterna samt på lönecentrum. Tanken är att det ska se lika ut oavsett vilken kommun 
lönekonsulten arbetar i, eller vilken kommun en medarbetare eller chef är inloggad i. För att inte 
Lönecentrum ska lägga arbetstid på att få Degerfors att använda samma arbetssätt som övriga 
ingående kommuner, behöver följande göras innan en ev anslutning: 

 

• Degerfors behöver ordna så att korrekta uppgifter gällande folkbokföring kopplas till HR-
systemet 

• Sätta upp anställningsguiden och implementera den i verksamheterna. Inför uppsättningen 
behöver befattningsbenämningar rensas och AID etiketter ses över 

• Ändringsflödet i anställningsguiden behöver sättas upp och implementeras i verksamheterna 
• Tillsammans med företaget Visma (ägare av HR-systemet) flytta driftsmiljön till molndrift och 

säkerställa att samtliga integrationer fungerar efter flytten 
• Bygga upp e-tjänster via verktyget Open-e, drift av Open-e ska ske av Degerfors kommun, 

med lönecentrums medarbetare som handläggare 
• Få verksamheterna att själva lägga in i Personec P och inte skicka in manuella underlag. 

Undantag PAN anställda, ev dagmammor som inte kan rapportera utan behöver lämna in 
manuella underlag 

• Arbeta fram en hantering av måltidslistor som inte kräver manuella underlag till HR-systemet  
• Implementera det exceldokument som LÖV använder för scheman som inte går via 

schemasystemet Time-care 
• Bygga om startsidorna i Personec P för medarbetare, chef och lönekonsult så de ser 

likvärdiga ut som de fyra idag ingående kommunerna i LÖV. 
• Rensa och göra om i rullister inne i Personec P så att det följer det som tagits fram för LÖV 

och ser likvärdigt ut i de ingående kommunerna 
• Bygga upp funktionsgrupper i Neptun utifrån de funktionsgrupper som idag finns hos de 

ingående kommunerna 
• Bygga upp grundutbudet på rapporter till chefer som de fyra ingående kommunerna i LÖV 

har tagit fram gemensamt 
• Sätta upp länkar till manualer från Degerfors intranät till Personec P i molndrift 
• Införa jour och beredskapsscheman för att arbeta bort manuell inknappning 

 

 

 



Om Degerfors inte åtgärdat ovanstående vid en av anslutning hur hanteras det? 
Om Degerfors kommun inte hinner åtgärda det som behöver göras innan ingåendet i den 
administrativa nämnden, för att ha samma hantering som de ingående kommunerna i LÖV.  Ska 
Degerfors kommun stå för kostnaden för en projektanställd som driver dessa frågor tills allt är klart. 
Detta arbete bör inte belasta de övriga ingående kommunerna och ska därför inte belasta 
lönecentrum. 

Rekrytering och arbetsledning av den projektanställda bör Degerfors kommun ansvara för. 

Hantering av bolag 
Två bolag hanteras idag av lönekontoret i Degerfors kommun, Degerforsbolagen AB samt 
Degerforsbyggen AB. 

Påverkan vid Digitaliseringsavdelningarna 
Om Degerfors kommun ansluts till den gemensamma administrativa nämnden innebär det 
uppsättnings- samt underhållsarbete vid både Kristinehamns kommuns digitaliseringsavdelning samt 
Degerfors kommuns. Arbetet krävs för att få till kommunikation via bl a Teis filer. 

 Beslutsgång om Degerfors ska anslutas till den administrativa nämnden 
Degerfors kommun har idag 2,75 helårsarbetare i form av systemförvaltning samt 
löneadministration. Kristinehamns kommun som är värdkommun för den administrativa nämnden 
ska hålla inrangeringsförhandlingar. 

Om den administrativa nämnden ställer sig positiv till att Degerfors kommun ansluter sig till 
nämnden behöver beslutet skickas på remiss till övriga medlemskommuner.  

Reglementet behöver ändras och avtal upprättas på nytt med samtliga ingående kommuner. Nya 
avtal med Degerfors kommuns bolag behöver tas fram utifrån hur avtalen ser ut för övriga ingående 
bolagen. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas med Degerfors kommun samt de ingående bolagen.  

En översyn av SLA (service level agreement) behöver ses över av styrgruppen bestående av HR-chefer 
samt lönechef.  

Konsekvenser/riskanalys 
Om Degerfors kommun kommer att ingå i den administrativa nämnden kommer Lönecentrum att 
utökas med tre medarbetare. Detta kommer att minimera sårbarheten vid Degerfors kommun samt 
öka kunskap och erfarenhet vid hela lönecentrum. De fasta kostnaderna kommer att fördelas på fler 
kommuner. 

De rörliga kostnaderna kommer dock att öka, främst vad gäller licensavgift till HR-systemet samt 
personalkostnader för den tillkommande kommunen. 

Inför en verksamhetsövergång kommer det mycket troligt att åtgå arbetstid för lönecentrum samt 
ingående kommun för att tillskapa likvärdiga arbetsförutsättningar samt arbetssätt både före och 
efter inträdet. 

Vid en verksamhetsövergång kan det föreligga risk för viss störning i det dagliga arbetet, då det 
kommer att krävas kraft och energi att lära känna en ny kommun och nya medarbetare i gruppen. 



Nya medlemmar i en arbetsgrupp påverkar alltid mer eller mindre hela arbetsgruppens psykosociala 
arbetsmiljö enligt FIRO-modellen (Fundamental interpersonal relations orientation).1 

Ekonomiskt kommer kostnaden per lönespecifikation att öka från 148,71 kr till 152,17 kr vid en 
anslutning av Degerfors kommun utifrån de bifogade budgetförslagen. De fyra nu ingående 
kommunerna kommer att täcka ca 544 000 kr för de ökade kostnader inträdet av Degerfors kommun 
innebär. 

 

                                                           
1 Fundamental Interpersonal Relationship Orientation (FIRO) är en social relationsteori som presenterades 1958 av den 
amerikanske psykologen Will Schutz. 

Teorin framtogs i amband med Koreakriget då Schutz fick i uppdrag att undersöka varför grupper med lika utbildad personal med samma 
uppgifter fungerade olika effektivt. Schutz fann att skillnader i effektivitet berodde på arbetsgruppens inbördes relationer och 
medlemmarnas sätt att kommunicera. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-09 
Diarienummer 
KS/2022:225 

Handläggare:  
Daniel Bekking 
Personalchef 
 
Yttrande om anslutning för Degerfors kommun till den 
gemensamma Administrativa nämnden 
Diarienummer: KS/2022:225 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Degerfors kommun har inkommit med en förfrågan om en anslutning till den administrativa 
nämnden. 
 
Administrativa nämnden har beslutat att skicka förfrågan om anslutning av Degerfors 
kommun till administrativa nämnden på remiss till de ingående kommunerna Karlskoga, 
Kristinehamn, Filipstad och Storfors. Kommunerna ombeds inkomma med sina yttranden 
senast 2022-09-30. 
 
För att ett eventuellt anslutande till administrativa nämnden ska bli aktuellt för Degerfors 
kommun har nämnden ställt nedanstående krav: 
 
• Degerfors kommun ska täcka de ökade kostnader som uppstår (efter att kostnad per 
lönespecifikation tagits fram utifrån fastställd fördelningsnyckel) fram till dess att en ny 
upphandling av HR-systemet utförs där Degerfors kommun ingår i upphandlingen. 
 
• Degerfors kommun ska uppfylla de krav i övrigt som ställts i konsekvensanalysen, bilaga 
konsekvensanalys. 
 
Degerfors kommun har inkommit till administrativa nämnden med svar att man ställer sig 
positiva till att ansluta sig till administrativa nämnden. 
 
I och med att Degerfors kommun har svarat att de vill ansluta sig till administrativa nämnden 
ska var och en av de ingående kommunerna i administrativa nämnden yttra sig i  
ärendet. 
 
Om samtliga medlemskommunerna ställer sig positiva till en anslutning av Degerfors 
kommun kommer ett förslag på reviderat reglemente och avtal tas fram för beslut av 
kommunerna Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Degerfors. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Administrativa nämnden 2022-06-10 Degerfors kommuns förfrågan om 
anslutning till administrativa nämnden. 
Kommunfullmäktige Degerfors kommun 2022-05-30 § 53. 
Förslag till budget 2023 inklusive och exklusive Degerfors kommun. 
Konsekvensanalys 
Administrativa nämnden 2022-06-28 § 11. Remittera Degerfors kommuns begäran om 
anslutning till administrativa nämnden till Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors 
kommuner för yttrande 



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-08-09 
Diarienummer 
KS/2022:225 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Lämna yttrande om att Storfors kommun ställer sig positiva till att Degerfors kommun 
ansluter sig till den administrativa nämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Daniel Bekking, Personalchef 
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SDO for BjÃ¶rn Nordenhaag (6173289):
{'status': 'complete', 'orderRef': '22b1c04c-e6ce-435d-af9c-10b8de093266', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1707087599000', 'notBefore': '1612393200000'}, 'user': {'name': 'BJÃ�RN NORDENHAAG', 'surname': 'NORDENHAAG', 'givenName': 'BJÃ�RN', 'personalNumber': '193812076937'}, 'device': {'ipAddress': '31.208.187.165'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmhZdW1xWWNEdlFyTHJ3UVoza093T3o0dURIRnUvMm85elBySUpMbm1VbDg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5lemc3MGRCdUpOTFc0R28rckZwVnZBQkR5NW9JcVJpNTNRb0hHNktlbVZZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT50NzJEb3dDQkVsdTB3NmhFQU5sMnNVK2EzQ1pERzlKQ1plMVQ3NHZZRzdpUVNOOTFxRjM3UVVnOGlUMEc1Qld3b2xDUjhxdFVLUFJITWtFdUdNTWl1dnB5WkZ2VTNpeGtnQWMrNE1tVndad2o4VkVYNUJjNEVjUHF3UFJNMnJFTm5iaFR5RmM3di9nVTJ0UDlIc3h3UFpqT2JrMUFLT240cWgyTkFxSkluVml3Rk1YTW8zd05HWnpHYWFONVEvRVFKNjQ1SFZqdVZlNFdPczVjbkd6aTU2bENVV3ZiMVZjOHNtd2pZUHVPKzQ0amN1bUN0QXFkVURieFlmVkUweEpHWW5oTXAzT2VhNlhndkdmZjMzMDJNNEdBZFRYZGpQTVpSRjNTUWlKSjBjQU5oYW4yd0NhUFFSYTNSY29Ia0JTQ0tOM09NVEZhL0NiTS9MNElvY3psR2c9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVkRDQ0F6eWdBd0lCQWdJSUF5dnJ3NlBzb0Frd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TWpBek1qTXdNREF3V2hjTk1qUXdNakEwTWpJMU9UVTVXakNCdmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCQXdLVGs5U1JFVk9TRUZCUnpFUE1BMEdBMVVFS2d3R1FrckRsbEpPTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UTTRNVEl3TnpZNU16Y3hPVEEzQmdOVkJDa01NQ2d5TVRBeU1EUWdNVE11TXpVcElFSkt3NVpTVGlCT1QxSkVSVTVJUVVGSElDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFYU1CZ0dBMVVFQXd3UlFrckRsbEpPSUU1UFVrUkZUa2hCUVVjd2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUURVckhBNGRXcDViZ2hZSDEyYTc3NGhZZ1R3OVdta3ZnQmJ2K3ZNRFNiQW16QVNXY3ZZQ0oyM0NpTytNSzFTemhjTEkxK0hFa21QR3BDeTgvNWRGY0RjZFlXdFBQaDd5S29lYm5BdDdIbXZMNVAvYWxuNmpTNHdGWDlOL1Z2dU1rS2FnVGZzT25rT1g3VHRpOStTOUhDZ2ZIc3Vrb3F4OTU1ZXBCRldGZmtIWTJBUFdrczNyUXhhanBNcVE0cnJmTnQ2ZzdzaWhRRnJoWHM5Sm9lYUljMmVBc0YvM0s3cVhLTmFoY3lXQVdyQmFDSFlsZnBHTm1SSjlJOVlVUHhCZ05rWVF6bEZ1RVhSbDNYZXZidG9CTDhFczRJbzlpSUI0MXhWN3ZTVXRObkM1R3pNVkE2YnU4bURsWmlrU0ZmNzhKY3lEMXNSN2xuNHl3KzM5TURPL1hKZEFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVTl3bmJtbnE0b2FBRWw0dENxNFBlTmpta2xSQXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBR1N0OVE0S09xdjh3cXpPN2dadyt5ZllPTGZuN2tvNmhTaW5ZbXQ3bCs2bDdsaTRheENxeWR2RG00TXhlRXMzZEJCSFFrRXYyUTQ2K1A4anlHdThUbG53VmtXVjh4eng0Y3kvM2ZtMjR4eTZseFFkZk5jWjl0cnZCOTBlUW1GZ0w0WjZONFpCaWZuVURvU2ZCeG9WYUIya0J0alEyakgzMWJ5cXdmMWplOWdIVEJ3RUtFQlAySTZONWM1cENUK2V4WVRPV1JQSEMzangvSXc5MWpkbHJLMnJJMGs2UXNnVmNEUWNyelJ0NFozU0Q4NjB6ZGk0OWNBTWVZZkZzaERGeXFNTkdlUnpHOHNUK2pGMEJlOVlQL1JwRmlWUFFwdVhZZ0x2dFF5TFQzSWxIMnVwNWxrRHVReGJSYTZBNVlWTVVEbEF5NXpjT29XeDZTN2JJRld3QzZCejUwRUh5bDVmdUIwUDZZNUJXaHFOSjUwbkU0SGlhTWY4TzNrZW14d1huYkx2SFRJdHJzZUdzcHFvNnl0VXJxT2x5RDhlNWt4ZGtDV0tLM1pJZkF0WnA1UkxFdXJPK3Vxdm9EcHVGbHQxaW9pSUtYMFlrdFlDWUJSTmNzYktZN0V0aVpXQTBTWU1vdkkraDZ2RkQyb0hBWVphVXF6N3RyeGhxSVlxaWRzd1lFZSs1SFlVa3BhS3NGbVlFNjZ1Z2ppcVNpUFNVSjhFL1VBSUVlbnU0dXdjR0hGNTU1d3lyeEVLRkYwUC90cmRhWVRJZlpqRlA2TlpKWEJlY3kxeDR2OUU0cWdvQzIvOVNOVU0wemI5RkVCQjMzSHFjeVRTWVovREtwYUJqblRNazN6QjY3azEzditGYUVsWWhjRXIvY0NKM3ZnMVRMODZabndtdnZ0blBFeDI8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdZWFowWVd3Z01qY3pNRGc0TUNCemIyMGdRbXJEdG5KdUlFNXZjbVJsYm1oaFlXY2dabkxEcFc0Z1FtVnlaM05zWVdkbGJuTWdVc09rWkdSdWFXNW5jM1JxdzZSdWMzUWdLREl5TWpBd01DMHdPVEU1S1E9PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpT1RGaU16QXdZMlpoWmpjeU5USXhPR1JrTjJZeE1qQTFNVEpoWXpNMk9UQm1ObU5tWlROak5TSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNKbE5qSTNaalV3TkdSbE1qWTRNekJoTURjeVptWTFaV0ZqTlRJd1kyVmlNMlJpTlRVMk56WTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlNekV1TWpBNExqRTROeTR4TmpVaUxDQWljbVZ4ZFdWemRGOXBaQ0k2SUNKMFRtSlhaMnB4TnlJc0lDSmhaM0psWlcxbGJuUmZhV1FpT2lBeU56TXdPRGd3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUmZhV1FpT2lBMk1UY3pNamc1TENBaWNHRnlkR2xsY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05EazVOREUyTXl3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVhIVXdNR1EyYUhKc2FXNW5jeUJRY21salpYZGhkR1Z5YUc5MWMyVkRiMjl3WlhKeklFRkNJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpVMU5qQXlPUzAyTnpRd0lpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUEyTVRjek1qSTRMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVFXNWxkSFJsSUZSb2NubG5aeUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKaGJtVjBkR1V1ZEdoeWVXZG5RSEIzWXk1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2dJaXMwTmlBM01DQTVNamtnTWpBZ09ETWlMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOUxDQjdJbWxrSWpvZ05EazVOREU1TkN3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVFtVnlaM05zWVdkbGJuTWdVbHgxTURCbE5HUmtibWx1WjNOMGFseDFNREJsTkc1emRDSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0l5TWpJd01EQXRNRGt4T1NJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOakUzTXpJM01pd2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWxSdlltbGhjeUJKYzJGcmMzTnZiaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKMGIySnBZWE11YVhOaGEzTnpiMjVBYTJGeWJITnJiMmRoTG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURCOUxDQjdJbWxrSWpvZ05qRTNNekk0T1N3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa0pxWEhVd01HWTJjbTRnVG05eVpHVnVhR0ZoWnlJc0lDSmxiV0ZwYkNJNklDSmlhbTl5Ymk1dWIzSmtaVzVvWVdGblFHUmxaMlZ5Wm05eWN5NXpaU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmU3dnZXlKcFpDSTZJRFl4TnpNeU9Ua3NJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKVGRIVnlaU0JDWldOcmJXRnVJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW5OMGRYSmxMbUpsWTJ0dFlXNUFkR1ZzYVdFdVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlMQ0I3SW1sa0lqb2dOakUzTXpNeU1Dd2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWtsdVoyVnRZWElnVDJ4emMyOXVJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1Gc2EzWmxkSFJsY201ekxtaGxjbkpuWVhKa1FHSnlaV1JpWVc1a0xtNWxkQ0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmU3dnZXlKcFpDSTZJRFl4TnpNek1qY3NJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKTGNtbHpkR2x1WVNCVWFseDFNREJsTkhKdVltOGdURngxTURCbE5HMWNkVEF3WlRWeklpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbVpoYldsc2FtVnViR0Z0WVhOQWVXRm9iMjh1YzJVaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZWMTk8L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TVZ3c0lFOXVaV1pzYjNjc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPnRWS0VzaW5iS0lqVFhKSk1rVlVxdDdqQ2hGbz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tmk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVNaTR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+SGRtcTVUaWd3aDZnRis5L0toejdodTBBMWZzPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMjI1MTM1OTI3WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCAMr68Oj7KAJgAAYDzIwMjIwMjI1MTM1OTI3WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgZbawgHVV6AtQGsJcw1QvvLk2fKii6TdqBfsT+RCDWOQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBADrYHQ9J8llFfw29McFK02aNG0pWpA2QFXJxUa9pqT1y3ujOCUgLJY2FAeGGPu6VETWNqi74ostWGNx4h4J9xd/pdd5cN1XCk8ZJDzoo7Nxd6Ds5nRlzf4kjaOBwAgQCXQaspnoz6xofh1r6Iop2C6VsQhLRhbfznFHxWGGgQ1PMQzP+uoW+jN+ub4WXLFLV0KT1uz2k8oF4ikdauy4KQ22E8x1lQ/geepAXVuBYih5oWn45r8hxXZcPw+U11GcRNhF+vErIwzwjQv5/mkEhSUm1mmm3YSJcLTSuIyAXdleFXz2Os2UYGbXGkls/x4k3U99c37w60i9rUspIOHGWneqgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0='}}



SDO for Sture Beckman (6173299):
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SDO for Ingemar Olsson (6173320):
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SDO for Kristina TjÃ¤rnbo LÃ¤mÃ¥s (6173327):
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	Cecilia Raner Björn
E-mail: cecilia.raner-bjorn@brt.se
Role: HR-specialist
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	Lennart Johansson
E-mail: lennart.johansson@storfors.se
Role: Ordförande Direktion BRT
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Role: Direktion ordinarie
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