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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Maria Ottosson

2021-07-01

Dnr KS 2020-893

Kommunstyrelsen

Teckentolka kommunens allmänna kommunikation, svar
på motion (V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1 Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att förslaget innebär ökade kostnader i
alltför stor omfattning.
Ärende
Albin Adell Sjöberg (V) föreslår i en motion daterad den 3 december 2020 att:
-

Kommunfullmäktige tillsätter teckentolkning i realtid på all information
i rörligt format som går ut till Linköpingsborna.

-

Kommunfullmäktige teckentolkas i realtid.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avstyrks med hänvisning
till följande:
-

Den första att-satsen har redan till viss del genomförts. Pressträffar
kopplade till händelser som har stor påverkan på allmänheten och där
målgruppen omfattar stora delar av Linköpingsborna teckentolkas
numera där så är möjligt. Att teckentolka all rörlig information skulle
däremot innebära omfattande kostnadsökningar.

-

Den andra att-satsen skulle innebära betydande kostnadsökningar för
kommunfullmäktiges sammanträden, eftersom de omfattar ett stort
antal timmar och därmed kräva ett antal teckentolkar som måste avlösa
varandra. Däremot textas numera kommunfullmäktiges sammanträden i
efterhand inom ett dygn, vilket gör att tillgängligheten har ökat.

__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Teckentolka kommunens allmänna kommunikation, svar på motion (V),
2021-07-01
Motionen
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Bakgrund
Hur arbetar Linköpings kommun med tillgänglighet på linkoping.se?
Linköpings kommun har sedan länge arbetat med att förbättra tillgängligheten i
våra digitala kanaler. En granskning av den externa webbplatsens tillgänglighet
utifrån WCAG 2.1 nivå AA gjordes under våren 2020 och en
tillgänglighetsredogörelse redovisar hur webbplatsen uppfyller kraven enligt
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Som ett led i detta arbetar
vi just nu med att utbilda medarbetare inom organisationen i hur vi skapar
tillgängliga dokument.
På den externa webbplatsen linkoping.se finns en särskild struktur med
omkring 400 sidor på lättläst svenska. Innehållet är ett urval av
förvaltningarnas grundläggande information till kommuninvånare. På samma
sätt finns ett urval av innehåll översatt till ett 20-tal teckenspråksfilmer.
Webbplatsen erbjuder även ett särskilt hjälpmedel, Talande webb, som läser
upp informationen för besökaren och som erbjuder flera olika funktioner för att
underlätta att ta till sig det skrivna innehållet. Med hjälp av Talande webb kan
också innehållet översättas till flertalet andra språk i skrift eller för uppläsning.
Kommunens information om tillgänglighet i våra digitala kanaler finns att hitta
samlat i sidfoten på linkoping.se, under rubriken Tillgänglighet.
Kommunfullmäktiges sammanträden
Alla sändningar från kommunfullmäktige textas i efterhand (inom ett dygn) för
den som har behov av informationen i text.
Teckentolkning är inte ett lagkrav för direktsändningar. Vid stora kriser, som
Coronapandemin, är det dock extra viktigt att nå alla målgrupper direkt, även
dem som är i behov av teckenspråk. Därför anlitas numera teckentolkar för
pressträffar som sänds via kommunens kanaler och när det föreligger stort
allmänintresse.
Om en teckentolk ska hyras in för varje kommunfullmäktigesändning innebär
det en stor kostnad som idag inte finns budgeterad. Eftersom sammanträdena
pågår en längre tid räcker det inte med en tolk för ett sådant uppdrag, utan det
skulle krävas flera som kan lösa av varandra.
Sammantaget har Linköpings kommun en hög ambition när det gäller
tillgänglighet i digitala kanaler. De anpassningar som gjorts har tagits från
befintlig budget för webbutveckling. Ska ytterligare satsningar och
anpassningar göras, såsom teckentolkning av samtliga
kommunfullmäktigesammanträden, krävs en förstärkning av budget för
webbplatserna.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Motionären

