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Sammanfattning
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor har i en skrivelse
till kommunstyrelsen föreslagit att en översyn görs och riktlinjer
utformas för teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande
inom staden. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till
förslaget i remissen, det vill säga att staden genomför en översyn
över teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande. När
översynen är gjord är det möjligt att ta ställning till om riktlinjer
behöver utformas. Förvaltningen föreslår att nämnden hänvisar till
detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har översänt en skrivelse från kommunstyrelsens
råd för funktionshinderfrågor till socialnämnden för besvarande.
Skrivelsen handlar om Teckenspråkets juridiska status.
Remisstiden sträcker sig till 19 juni 2019. Övriga remissinstanser är
Stadsledningskontoret, Arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden,
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Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Skarpnäcks stadsdelsnämnd,
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt Södermalms stadsdelsnämnd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 12 juni
2019. Socialnämndens och äldrenämndens råd för
funktionshinderfrågor har behandlat ärendet vid sammanträde den
13 juni 2019.
Ärendet
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 funktionshindersråd
önskar delta i uppdragsformulering och processen med en översyn.
Rådet hänvisar till stadens ansvar och anser att det idag saknas
grundläggande kunskaper om teckenspråkets ställning i staden.
Översynen syftar till att visa 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.
Rådet lyfter även fram att barnrättsperspektivet särskilt beaktas i
samband med översynen med anledning av att barnkonventionen
inom kort kommer att bli lag.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om översyn
av teckenspråkets ställning, utveckling och främjande inom staden.
I den svenska språklagen (2009:600) finns bestämmelser om det
svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska
teckenspråket. Lagen reglerar även det allmännas ansvar för att den
enskilde ges tillgång till språk samt språkanvändning i offentlig
verksamhet och i internationella sammanhang.
Alla statliga och kommunala myndigheter och andra offentliga
organ har en skyldighet att skydda och främja det svenska
teckenspråket, enligt språklagen. Några exempel är förskolan,
skolan och landstingens hörselvårdsenheter.
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I Stockholms stad finns verksamheter och stöd för målgruppen.
Staden arbetar med att vara en tillgänglig stad. En översyn skulle
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kunna tydliggöra det arbete som pågår samt visa på behov av
eventuellt utvecklingsarbete.
Stadens arbete utgår ifrån konventionen om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättning där stadens program för
tillgänglighet och delaktighet belyser olika fokusområden och
fungerar som ett övergripande styrdokument i stadens
verksamheter.
Någon tidigare översyn av hur arbetet med att möta upp lagen,
konventionen och stadens program med fokus på teckenspråk har
inte gjorts. En sådan genomlysning skulle göra det möjligt för
staden att uppmärksamma utvecklingsområden och goda exempel.
Riktlinjer syftar till att bidra till att kommunallagens princip om
likställighet för alla medborgare efterlevs. Förvaltningen tänker att
ett eventuellt behov av att ta fram nya riktlinjer skulle kunna
framkomma som ett resultat av översynen och därefter upprättas på
uppdrag av kommunfullmäktige.
Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen positivt till förslag om att
en översyn, utifrån ett formulerat uppdrag, genomförs. När översynen
är gjord är det möjligt att ta ställning till om riktlinjer behöver
utformas.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden hänvisar till detta
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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