
 
 

Motion att digitalisera tolktjänsterna i Ekerö kommun 

Förvaltningslagens paragraf 8 fastslår att när en myndighet har att göra med någon som inte 
behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita 
tolk. Kostnaderna betalas av allmänna medel.  
 
Vi i Sverigedemokraterna Ekerö ser att en obegränsad möjlighet att utnyttja tolktjänster under en hel 
livstid inte gynnar någon, varken individen eller samhället i stort. Att behovet av tolk finns under en 
nyanländs första tid i Sverige ifrågasätter vi inte. Tolktjänsten kan på ett bra sätt bidra till att den 
enskilde blir en del av samhället.  Men att man, efter 5 - 10 år i landet, fortfarande ska erbjudas 
kostnadsfri tolk vilken sanktioneras med skattemedel ser vi i Sverigedemokraterna som totalt 
omotiverat. Vi ser dessutom att möjligheten att använda tolk motverkar de incitament vi vill ge för 
att man ska vilja lära sig det svenska språket.   
 
För att kostnadseffektivisera tolktjänsterna i Ekerö kommun bör vi prioritera att digitalisera 
tolktjänster. Om detta inte är möjligt ser vi ett alternativ i att samtalen utförs telefon och inte fysiskt 
på plats. På så sätt sparar vi in kostnader för resor, gynnar den psykiska hälsan i att minimera stress 
och tidspress samt klimatpåverkan om resor krävs. Fysisk tolk på plats erbjuds endast i undantagsfall 
för personer med särskilda behov.   
 
Vi som kommun effektiviserar när vi ser tillfälle att få ut mer för varje krona och vi ser den 

möjligheten i rutinerna kring tolktjänster. När vi ser till kostnadsutvecklingen och med de krav 

anvisningslagen ställer, vet vi att behovet av tolktjänster inte kommer att avta, utan tvärtom, öka för 

varje år, under en lång tid framöver. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö: 

Att Ekerö kommun digitaliserar tolktjänsterna, men med undantag för personer med särskilda behov, 

såsom äldre och funktionsnedsatta.  
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