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Till berörd remissinstans

Remiss av Teckenspråkets juridiska status
Hej! Här kommer en remiss av en skrivelse från KS råd för
funktionshinderfrågor. Formellt har de inte möjlighet att lägga en
skrivelse men vi har valt att hantera den som en skrivelse.
Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast
2019-06-14. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara
inom utsatt tid.
Stadsledningskontoret för yttrande senast 2019-06-28.
Ansvarig handläggare är Thomas Eric Karlsson. Telefonnummer:
0850829630.
Instruktioner för remissvar
Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads
ärendehanteringssystem)
 Använd funktionen Svara på remiss för expediering till
kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli).
 Använd korrespondensverktyget för att skicka de
expedierade handlingarna i Word-format till
RV-remissvar.SLK@stockholm.se.
 Ange diarienummer KS 2018/1520 i ämnesraden.
 Bilägg inte remissen.

Kommunstyrelsen
Rotel V
Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 290 00
Fax
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Övriga remissinstanser
 Skicka remissvaret i PDF-format till
kommunstyrelsen@stockholm.se
 Skicka remissvaret i Word-format till RVremissvar.SLK@stockholm.se
 Ange diarienummer KS 2018/1520 i ämnesraden.
 Bilägg inte remissen.
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Äldrenämnden
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd

Bilagor
1. Följebrev Teckenspråkets juridiska status, KS 2018/1520
2. Teckenspråkets juridiska status
Med vänlig hälsning,
Thomas Eric Karlsson
Rotel V

Remiss av Teckenspråkets juridiska status

Kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor
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§7
Teckenspråkets juridiska status
Beslut
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor hemställer att
kommunstyrelsen fattar beslut om att upprätta en översyn med
tillhörande riktlinjer för teckenspråkets ställning, utvecklande och
främjande inom staden. Kommunstyrelsens fh-råd önskar delta i
uppdragsformulering och processen med en översyn.
Motivering: Staden har i likhet med minoritetsspråken ett ansvar för
teckenspråkets ställning i staden liksom dess utveckling och att
språket främjas. Trots detta saknar staden 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. Då
barnkonventionen inom kort blir svensk lag bör särskild vikt ägnas
åt hur man säkerställer att teckenspråkiga barn, eller barn till
teckenspråkiga föräldrar, får sina rättigheter tillgodosedda.

