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Uppdrag att administrera och fördela medel till ökade möjligheter
till tolktjänst i arbetslivet 2018–2020

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera och fördela medel
till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet 2018–2020. I uppdraget ingår
även att löpande följa upp utnyttjandet av medlen. För användning av
medlen och uppföljning gäller vad som framgår av bilaga 1 till detta beslut.
I Socialstyrelsens uppdrag ingår att för perioden 1 juli–31 december 2018
fördela 15 000 000 kronor till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet.
Fördelningen av medel ska ske utifrån den fördelningsnyckel som anges i
bilaga 2.
Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget löpande informera
Regeringskansliet (Socialdepartementet).
För uppdragets genomförande under 2018 får Socialstyrelsen använda
15 500 000 kronor. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 500 000
kronor för eget arbete kopplat till uppdraget. Kostnaderna ska belasta
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa
statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 2 Tolktjänst.
Socialstyrelsen ska under åren 2019 och 2020 rapportera till
Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rapporterna ska lämnas senast den
1 november 2019 och 2020. Socialstyrelsen ska slutrapportera uppdraget
senast den 1 november 2021. Rapporterna ska hänvisa till det diarienummer
som detta beslut har.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Ärendet

Att kunna delta i arbetslivet och få sin försörjning genom eget arbete har
stor betydelse för människans delaktighet och självbestämmande. Personer
med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som personer som inte
har någon funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. De hinder döva,
personer med dövblindhet och hörselskadade personer möter i arbetslivet är
i hög grad relaterade till språket. Till exempel medför bristen på teckenspråk
på arbetsplatsen, liksom begränsad möjlighet att använda teckenspråk eller
skrivtolkning i samtal om arbetsuppgifter, behov av olika slag av stöd. Det är
nödvändigt att bättre kunna ta tillvara den kompetens och de resurser som
finns i samhället. Regeringens mål är att sysselsättningsgraden för personer
med funktionsnedsättning ska öka och att arbetslösheten minskar
(prop. 2016/17:188).
Av budgetpropositionen 2018 framgår att det är viktigt att kompetensen kan
tas tillvara hos alla i arbetslivet. Det kräver en fungerande kommunikation
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen avser därför genomföra en
satsning för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet med syfte att stärka
förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva,
dövblinda eller har nedsatt hörsel. 15 miljoner kronor per år i tre år har
avsatts för detta ändamål (prop. 2017/18:1, Uo9).
På regeringens vägnar

Annika Strandhäll

Lars Nilsson
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Kopia till
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA, OFA, K, EA
Arbetsmarknadsdepartementet/A, ARM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Sveriges Kommuner och Landsting
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Bilaga 1 till
Regeringsbeslut
2018-06-20
nr II:5

Villkor för fördelning av medel och för landstingens användning av
tilldelade medel
Varje landsting får i egenskap av huvudman för sin verksamhet, rekvirera
medel upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln
(bilaga 2 till beslutet). Rekvisitionen av medel avseende 2018 ska ske till
Socialstyrelsen senast den 1 december 2018.
Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader och därtill
relaterade kostnader avseende arbetslivsinriktad tolktjänst som gäller
utförande av arbetsuppgifter av särskild betydelse, t.ex. mer kvalificerade
uppgifter eller uppgifter som innebär ytterligare utvecklingsmöjligheter för
den enskilde. Stimulansmedlen får dock inte användas 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 kan användas till tolktjänster gentemot både
arbetstagare och företagare som är primära tolkanvändare.
Stimulansmedlen får användas till personalkostnader och därtill relaterade
kostnader som genererats fr.o.m. den 1 juli 2018 t.o.m. den 31 december
2018. Med sådana personalkostnader avses lön, lagstadgade
arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner men också
administrativa kostnader, reskostnader samt normalt förberedelsearbete.
För de stimulansmedel som inte används eller som inte används i enlighet
med villkoren, gäller att dessa ska återbetalas till Socialstyrelsen.
Återbetalning ska ske senast den 31 maj 2019.

Villkor för redovisning och uppföljning
Varje landsting ska till Socialstyrelsen årligen redovisa hur stimulansmedlen
använts.
Av landstingens redovisning ska det framgå hur många tolktimmar, antal
uppdrag och vilken typ av tolkmetod som stimulansmedlen finansierat.
Vidare ska uppdelning på användarkategori redovisas. Redovisningen ska
vara uppdelad på kön.
Av Socialstyrelsens uppföljning ska också framgå hur mycket medel som
rekvirerats och använts av varje landsting.
Socialstyrelsens uppföljning ska vidare översiktligt belysa hur
stimulansmedlen påverkat målgruppens möjligheter att genomföra
arbetsuppgifter.
Vid uppföljning av medlens utnyttjande samt vid uppföljning av hur medlen
påverkar målgruppens förutsättningar, ska synpunkter inhämtas från
Arbetsförmedlingen.
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Sjukvårdshuvudman
Stockholms läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Sörmland
Landstinget i Östergötland
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Gotlands kommun
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Landstinget Halland
Västra Götalands regionen
Landstinget i Värmland
Örebro läns landsting
Landstinget i Västmanland
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Summa

Stimulansmedel för arbetslivsinriktad
tolktjänst 2018 (kronor)
3750000
540000
495000
540000
450000
210000
210000
150000
225000
1185000
315000
2550000
255000
1215000
315000
660000
345000
480000
210000
600000
300000
15000000

