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Arbetsförmedlingens remissvar på SOU 2022:11; 
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet

Arbetsförmedlingen är positiv till att:

● ansvaret för finansieringen av det allmännas stöd till tolk i arbetslivet samlas på ett ställe

● det innebär ökade anslag i arbetsliv och utanför för målgrupperna

● stödet, tolk i arbetslivet, regleras genom förordningen (2017:462)

● Arbetsförmedlingen ska ansvara för utvärdering, i samråd med andra aktörer, efter tre år

● Arbetsförmedlingen ska kartlägga och analysera skillnader, för kvinnor och män som är 

döva, hörselskadade eller har dövblindhet, i tillgång till och träffsäkerhet i olika 

arbetsmarknadspolitiska program



Fortsättning…

Arbetsförmedlingen föreslår ytterligare analys och utredning innan beslut gällande:

● belopp per person och år kontra ett helt behovsstyrt stöd:

o olika behov i olika yrken

o inte alltid behov i proportion till tjänstgöringsgrad

o olika kostnader för tolk i olika delar av landet. Reskostnader? (Timbank)?

● konsekvenser på individnivå då det inte ska gå att kombinera stöden ”tolk i arbetslivet” och 

”skyddat arbete hos Samhall”

● målgrupperna för stödet tolk i arbetslivet (språkstörning, talsvårigheter samt till hörande 

personer som i sitt arbete behöver kunna samtala med kollegor som är teckenspråkiga)



Fortsättning…

Konsekvenser för Arbetsförmedlingen:

● utveckla nya arbetssätt och systemstöd, ex förenklad inskrivning. Avlasta Arbetsgivarna!

● utveckla tydlighet genom processen och behov av informationsinsatser vid införande

● ökat personalbehov:

o alla med tolkbehov i arbetslivet ”behöver” vara inskrivna på Arbetsförmedlingen

o det blir fler ärende än förr (BLT)

o utveckla och förvalta systemstöd

o följa upp och utvärdera



Arbetsförmedlingens organisation inom syn, döv och hörsel

● 6 syn, döv, hörsel- (SDH) sektioner 

● 21 synspecialister

● 14 dövkonsulenter

● 22 audionomer

● 38 SIUS

● 5 SDH psykologer

● 1 kvalificerad handläggare med sakansvar syn, 
döv och hörselfrågor 



Likvärdig service i hela landet
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Kontakt med Arbetsförmedlingen för döva, 

hörselskadade och personer med dövblindhet 
● Vi arbetar med att översätta/ teckenspråkstolka delar av hemsidan och vissa webbinarium:

o se https://arbetsformedlingen.se/teckensprak

o se https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/funktionsnedsattning

o Se https://arbetsformedlingen.se/play/sok?query=teckenspr%C3%A5k&submitButton=S%C3%B6k

● Vi arbetar för att få ”de tecknande händerna” överst på hemsidan samt i rullisten för ”languages”

● Vi arbetar för en teknisk lösning där vi väger om vi kan styra Post- och telestyrelsens (PTS) samtal till 

speciella sektioner på PDM (Personligt distansmöte)

● Vi har fått in info om inkommande samtal med teckenspråkstolk i PDMs metodstöd

● Vi arbetar på att erbjuda tillgängliga verktyg och portaler i ”pågående ärende” för dövkonsulenter/ SIUS 

● Vi samverkar med Statens servicecenter (SSC) och Post- och telestyrelsen (PTS) för att få till metodstöd 

som handläggare på SSC kan komma åt om teckenspråkig kund kommer in i deras lokaler

● Vi utreder gällande kunder i behov av ”Fördjupat stöd” och ”Ökad lokal närvaro”

● Vi säkrar, i upphandlingar, för att kunna boka platstolk för möten, precisera behov av döv teckenspråkstolk 

och göra inspelningsinsatser med aktör som är barndomsdöv

https://arbetsformedlingen.se/teckensprak
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/funktionsnedsattning
https://arbetsformedlingen.se/play/sok?query=teckenspr%C3%A5k&submitButton=S%C3%B6k


Kontaktuppgifter för frågor

● Ann Ekelius

● Ann.ekelius@arbetsformedlingen.se

● 010-4874036

mailto:Ann.ekelius@arbetsformedlingen.se

