1 (2)

Yttrande
Datum
2022-09-13

Ärendebeteckning
821-2554-2022

Regeringskansliet

Remiss av SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig
utveckling av tolktjänsten
Er beteckning: S2022/01621

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge tillstyrker i stort föreslagen handlingsplan för
en långsiktig utveckling av tolktjänsten. Vi har dock identifierat ett
behov av att utöka målgruppsanalysen genom att inkludera ett hbtqiperspektiv.
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Synpunkter
Länsstyrelsen bedömer att handlingsplanen bidrar till nationella målet
för funktionshinderspolitiken om att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle
med mångfald som grund. Handlingsplanens föreslagna åtgärder har en
stark koppling till FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och stärker respekten för den enskilde individens
självbestämmande.
Åtgärderna som föreslås i handlingsplanen har, tillsammans med andra
sociala perspektiv, beaktats och tagits fram med hänsyn till jämställdhet,
barns rättigheter och personer som har koppling till våldsutsatthet. Det
belyses genomgående i förslaget men också genom ett särskilt avsnitt
där jämställdhet och barnperspektiv lyfts fram. I handlingsplanen
synliggörs dock inte hbtqi-personer förutsättningar och villkor kopplat
till tolktjänstens utformning idag eller i föreslagen utveckling framåt.
Unga hbtqi-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier,
diskriminering och våld som en följd av hetero-/cisnormer i samhället
och negativa attityder mot hbtqi-personer. Som en konsekvens av
utsattheten har unga hbtqi-personer en betydligt sämre hälsa än den
övriga befolkningen, visar flertalet studier. Hög grad av ohälsa bland en
särskild målgrupp innebär också kontakt med bland annat hälsosjukvård,
som är ett vanligt uppdragsområde för en tolk.
Därmed är det viktigt att i utvecklingen av tolktjänsten inkludera hbtqiperspektivet samt ett normkritiskt förhållningssätt, vilket bör belysas i
handlingsplanen för en långsiktig utveckling av tolktjänsten.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Ulrica Messing med handläggare
Lisa Spjuth och Martina Olsson från funktionen för social hållbarhet
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

