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Yrkande angående – Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till
budget och verksamhetsplan 2023-2025.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att tolktjänster inom Göteborgs
kommun endast skall erbjudas kostnadsfritt vid de tillfällen då lagstiftningen så
föreskriver det.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att Göteborgs kommun vid
övriga (ej lagstadgade situationer) är behjälplig med att förmedla kontaktinformation
och hänvisa personer till leverantörer av tolktjänster samt informera om att ej
lagstadgade tolktjänster skall finansieras av den som önskar få tolktjänst utförd.
Yrkandet
Som folkvald politiker är det viktigt att hushålla med kommunens begränsade
ekonomiska resurser. Dessa begränsade resurser skall i första hand gå till att uppfylla
de lagstadgade skyldigheter staden har gentemot sin folkbokförda befolkning och
deras mest angelägna behov. Först när dessa är tillgodosedda, kan eventuella
kvarvarande resurser läggas utifrån politiska prioriteringar på andra icke tvingande
kostnadsposter.
Stadsledningskontoret har signalerat att det, utifrån ekonomi- och
befolkningsprognosen för de kommande åren, sannolikt kommer bli allt kärvare
framöver att få ihop och klara finansiera stadens alla åtaganden, investeringar och
följande ökade driftskostnader. Att i ett sådant läge lägga redan idag knappa resurser
på att erbjuda subventionerade tolktjänster utöver vad man är skyldig att erbjuda är
omdömeslöst och signalerar dålig framförhållning, planering och ansvarstagande om
skattemedel. När alltmer pekar på att kärvare ekonomiska tider kommer, då är det
viktigt att så snart som möjligt förbereda sig för det, i stället för att köra på, hoppas att
de sämre tiderna inte slår in och sedan bli överraskad när de dåliga tiderna knackar på
dörren.
Det har alltid funnits människor som av olika anledningar har invandrat till Sverige. Det
har historiskt aldrig tidigare, förutom de allra sista årtiondena, varit tal om att erbjuda
omfattande tolk- och hemspråksinsatser samt mångåriga kurser i svenska. Trots
dagens alla insatser har integrationen aldrig fungerat så dåligt som nu, aldrig har
Sverige haft så stora problem i spåren av invandringen som nu. Att erbjuda tolk i för
stor omfattning gör det svårare för människor att komma in i och bli en del av det
svenska samhället.
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