TOLK I ARBETSLIVET

Tolkning, en
samhällstjänst
Vi arbetar med olika typer
av tolkmetoder. Det handlar
om tolkning mellan svenska
och svenskt teckenspråk och
vice versa för personer som är
döva, hörselskadade eller till
personer med dövblindhet. Vi utför även skrivtolkning där det
som sägs skrivtolkas och visas på en skärm för den som har
behovet. Tolktjänst kan beställas till en mängd olika situationer i
livet, till exempel i fritidssammanhang, vid besök inom hälsooch sjukvården, myndighetskontakter och möte på arbetsplatsen.
Arbetslivstolkning
Vi har tidigare utfört tolkning inom arbetslivet när det gäller till
exempel information på arbetsplatsen, medarbetarsamtal,
fackliga möten, anställningsintervju, introduktion när du är ny på
arbetet och samtal med arbetsgivaren.
Utöver detta har arbetsgivaren möjlighet att få ersättning för
tolkkostnader vid utbildning, seminarier, konferenser och
studiebesök som är viktiga för
ditt arbete, upp till 150 000
kronor per år. För mer
information kontakta
Arbetsförmedlingen.
www.arbetsformedlingen.se

2

Utökad tolkning i arbetslivet 2018-2020
Regeringen har beslutat att fördela 15 miljoner kronor per år
under tre år till landsting och regioners tolkcentraler i syfte att ge
mer tolkning i arbetslivet för tolkcentralens alla användare. Varje
tolkcentral kan rekvirera medel upp till en angiven gräns och för
Region Sörmland innebär det 495 000 kronor per år. Pengarna
ska gå till tolktjänster när du till exempel behöver tolk för att
utföra arbetsuppgifter av särskild betydelse eller utför uppgifter
som innebär ytterligare utvecklingsmöjligheter i ditt arbete.
Projektet är en del i regeringens mål att sysselsättningsgraden för
personer med funktionsnedsättning ska öka och att arbetslösheten
minskar. Det är viktigt att kompetensen kan tas tillvara hos alla i
arbetslivet, för det krävs en fungerande kommunikation mellan
arbetsgivare och arbetstagare.
Mer information i samband med tolkbeställning
När du eller din arbetsgivare gör tolkbeställning kommer vi att
meddela om beställningen inryms i de medel vi fått. Finns det
frågor kring tolk i arbetslivet besvarar vi gärna dem i samband
med tolkbeställning.
Att beställa tolk
Tolk vid "utökad tolkning i arbetslivet" beställer du som vanligt
hos oss på tolkcentralen. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan
i denna folder. Du behöver inte fundera över vem som har
kostnadsansvar för din tolkbeställning, detta håller vi reda på.
Vi kommer som vanligt att önska information om uppdraget för
att kunna utföra tolkuppdraget så bra som möjligt.
Välkommen med din beställning!
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Tolkcentralen Sörmland
Vi erbjuder tolkservice till döva, vuxendöva, personer med
hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.
Telefontid: vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 016-10 30 70
Texttelefon: 019-17 11 80
SMS: 070-333 09 86
E-post: tolkcentralen@regionsormland.se
Bildtelefon: tolkcentralen.sormland@mymmx.se

För mer information
www.1177.se/hjalpmedel

regionsormland.se

