Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Handläggare
Karolin Bogren Gavling
Telefon: 0850815028

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2019/222
Sida 1 (3)
2019-05-15

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
13 juni 2019

Teckenspråkets juridiska status
Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018-1520

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som
svar på remissen
2. Ärendet justeras omedelbart
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
skrivelse från KS råd för funktionshinderfrågor. I skrivelsen
föreslås att kommunstyrelsen fattar beslut om att upprätta en
översyn med tillhörande riktlinjer för teckenspråkets ställning,
utvecklande och främjande inom staden.
Förvaltningen ser positivt på förslaget att staden genomför en
översyn över teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande
inom staden. Först när en översyn är gjord är det möjligt att ta
ställning till om riktlinjer behöver utformas.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
skrivelse från KS råd för funktionshinderfrågor. Formellt har rådet
ingen möjlighet att lägga en skrivelse men kommunstyrelsen har
valt att hantera den som en skrivelse. Remissen har, förutom till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, remitterats till stadsdelsnämnderna
Spånga-Tensta och Södermalm, socialnämnden,
arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, äldrenämnden och
stadsledningskontoret. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 14 juni 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samverkan
med avdelningen för individ och familj. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 5 juni 2019.
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Ärendet
I skrivelsen föreslår kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor att kommunstyrelsen fattar beslut om att
upprätta en översyn med tillhörande riktlinjer för teckenspråkets
ställning, utvecklande och främjande inom staden. Rådet för
funktionshinderfrågor framhåller att staden, i likhet med
minoritetsspråken, har ett ansvar för teckenspråkets ställning i
staden liksom dess utveckling och att språket främjas. Trots detta
saknas grundläggande kunskap om teckenspråkets ställning i staden.
Rådet efterfrågar därför en översyn och riktlinjer för hur staden
verkar för att språklagen och konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning uppfylls vad gäller teckenspråk
och rättigheter för den som är teckenspråkig alternativt gravt
hörselskadad/döv. Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
önskar delta i uppdragsformulering och processen med en översyn.
Synpunkter och förslag
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning håller med om att det är en viktig
fråga och en viktig målgrupp att arbeta med. En översyn av
teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande ligger i linje
med pågående arbete kring stadens program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Rätten till
information och kommunikation samt att få tillgång till ny teknik är
ett av åtta fokusområden som ingår i programmet.
Stockholms stad har ett ramavtal gällande teckentolkar.
Förvaltningen använder sig av dessa vid behov.
Sverige har en språklag som började gälla den 1 juli 2009 och § 9
handlar om det svenska teckenspråket.
I språklagen jämställs det svenska teckenspråket med de nationella
minoritetsspråken, men i praktiken är skyddet olika. De nationella
minoritetsspråken har ett mer långtgående skydd i lagen om
minoriteter och minoritetsspråken till exempel när det gäller
språkliga rättigheter inom barn- och äldreomsorgen.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen ser positivt på förslaget att staden genomför en
översyn över teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande
inom staden. Förvaltningen anser att det är först när en översyn är
gjord som det är möjligt att ta ställning till om riktlinjer behöver
utformas.
Förvaltningen överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
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Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Hanna Jakhammer
Avdelningschef

Bilagor
1. Protokoll nr 5/2018 Kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör

Datum
2019-05-20

