Sidan

1(2)

Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid: Onsdagen den 17 juni 2020, kl 18.30
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret
Demokraticafé och planerade föredragningar ställs in med anledning av Coronaviruset.
Med anledning av Corona-pandemin/Covid-19 är antalet ledamöter reducerade till 17 st vid sammanträdet, detta har skett i samråd med kommunfullmäktiges gruppledare.
Ledamöter/ersättare som inte ska tjänstgöra vid sammanträdet uppmanas att inte närvara!
Hjo 2020-06-10
Michael Kihlström
Ordförande

Thomas Lindberg
Sekreterare

Ärendelista
Ärende
1.
Upprop

Kommunstyrelsens förslag till beslut

2.

Val av protokollsjusterare och
fastställande av tid för justering

3.

Fastställande av dagordning

Britt-Marie Sjöberg (C) och Lars-Göran Svensson (S) utses att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Ersättare: Linnéa Hultmark (C) och Bodil Hedin (S).
Justeringstid: Tisdag 23 juni 2020, kl 16.00.

4.

Allmänhetens frågestund

5.

Frågestund

6.

7.

Tolkförmedling Väst: Årsredovisning 2019
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Ann-Christine Fredriksson (M)
Tolkförmedling Väst: Revisionsberättelse 2019 och fråga om ansvarsfrihet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas
förslag bevilja direktionen i Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.
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Kommunfullmäktiges sammanträde
Ärendelista (forts)
8.

9.

Tolkförmedling Väst: Ny förbundsordning fr o m 2021-01-01
Ansvarig politiker: Direktionens ledamot Ann-Christine Fredriksson (M)
Möjlighet till sammanträdesarvoden
under Covid-19-pandemin
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

10.

Vårbudget för Hjo kommun 2021
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens
ordförande Catrin Hulmarker (M)

11.

Valärenden

12.

Nya motioner att anmäla

13.

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling
Väst fr o m 2021-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- kanslichefen bemyndigas att efter samråd med respektive
ansvarigt presidium bevilja ersättningar hänförliga till
förtroendevaldas sammanträden utöver det som anges i
kommunens arvodesreglemente, samt
- bemyndigandet gäller retroaktivt från och med 2020-04-01
och till som längst 2020-12-31.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för
vårbudgeten för 2021,
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2021
fastställs enligt liggande förslag i vårbudget,
- investeringsbudgeten 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 – 2025 fastställs enligt föreliggande förslag till
vårbudget 2021 på sid 30, samt
- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21:57 per skattekrona.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 20/0011-1
2020-03-27

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska
innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys.
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat
bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019.
Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest
efterfrågade språken var arabiska och somaliska.
Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs
av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för
andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som
inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är
mål som ej uppfyllts.
Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året
och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad
förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av
förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %.
Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en
personalomsättning om 18,2 %.
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år.
Händelser av väsentlig betydelse:
Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.
Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler.
Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan.
Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör
pga utdragen upphandlingsprocess.
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Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats.
Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.
Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.
Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen.
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag,
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva
utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2

Internkontrollrapport, 20/0011-3

Beslutet ska skickas till
Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara,
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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ÅRSREDOVISNING
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Organisationsnummer 222000-2972
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Förvaltningsberättelse
Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov av språktolk. En myndighet
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna.
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad,
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm,
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till
en ökad integration i samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke.
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Omvärldsanalys
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd.
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2
Resultatet för 2019 visar att knappt
22 000 personer sökte asyl i Sverige
vilket är cirka 500 fler jämfört med
2018. Flest asylsökande kom från
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och
Georgien. Jämfört med föregående år
har dock antalet asylsökande från
dessa länder minskat, endast antalet
asylsökande från Uzbekistan har ökat.
Kommunmottagandet har jämfört
med föregående år nästintill
halverats.3
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31

UNHCR, Global trends forced displacement in 2018
www.regeringen.se
3 www.migrationsverket.se
1
2
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Nuläge
För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av
totalen.
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk.
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss
del på de nya medlemskommunerna, men
Övriga 17%
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet
Turkiska 2%
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets
Polska 2%
generella ökning har varit enligt prognos.
Albanska 2%

De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp.
Den första mätningen 2016 visade att
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag.
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt
en tredjedel av första mätningen.

Arabiska 36%

Sorani 3%
Tigrinja 4%
BKS 5%

Somaliska
16%

Dari 5%
Persiska 7%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019

De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 %
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.
140 000

20%

1%

Antal uppdrag 2019

120 000

Antal uppdrag 2018
15%

100 000
10%

80 000
5%

60 000

7%

-3%

0%

40 000
10%

20 000
0

-8%

6%

16%

0%

-5%

17%

2%

10%
-10%

Figur 4 Antal uppdrag samt procentuell förändring 2019 jmf 2018
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Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och
trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst
har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.
har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
arbetar miljömedvetet.
verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
Måluppfyllelse

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter.
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för
att minska miljöpåverkan.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning.
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:
Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från
bokade uppdrag ska understiga 1 %.

Utfall
2018
99,2 %

Målvärde
2019

Utfall
2019
99,5 %

1,3 %

<1 %

1,2 %

Målvärde
2019

Utfall
2019

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska
uppgå till minst 7 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 13 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %.

Utfall
2018
4,5 %

4,1 %

13,0 %

14,4 %

56,3 %

%

57,6 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator
Andel beställningar som inkommer via digitala
tjänster ska uppgå till minst 55 %.

Utfall
2018

Målvärde
2019

40,0 %

Utfall
2019
45,2 %

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Utfall
2018
6,8 %

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.

Målvärde
2019
<5 %

Utfall
2019
6,0 %

Målvärde
2019

Utfall
2019

Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt
antal utförda tolkuppdrag.
Målet uppnått

Utfall
2018
40,4 %

40,3 %

Målet ej uppnått

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 %
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på
utfallet. Målet är ej uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %.
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C.
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %.
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte
uppfyllt.
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018,
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt.

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som
längre tolkningsuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat.
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu
99,5 %.
År
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
347 000
337 000
336 000
355 000
307 000

Procentuell
tillsättning
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

Tolkar och översättare
Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även
sjukvårdsauktorisation.
År
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar

Översättare

1 183
1 088
992
969
919

96
87
151
138
139

Både tolk och Auktoriserade
Sjukvårdöversättare uppdragstagare auktorisation
31
271
62
27
251
58
38
264
52
38
261
52
44
260
45

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar.
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av
dessa tolkar.

År
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer
som genomfört
rekryteringstest
143
248
211
251
475

Andel godkända
resultat
38 %
46 %
56 %
52 %
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
54
86
62
35
76

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år.
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning.
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal.
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.

Kunder
Den 31 december 2019 hade förbundet 5
265 registrerade medlemskunder. Varje
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga
förmedlade uppdrag av förbundets
medlemmar. Största kunden är Västra
Götalandsregionen, som står för ca 72 %.
Göteborgs Stad köper knappt hälften av
medlemskommunernas totala antal
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %.

Övriga medlemskommuner 15%

Icke medlemmar 0%

Göteborgs
stad 14%
VGR 72%

Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag
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Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 6 Organisationsschema.

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet.
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga.
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare
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Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Sandra Lind (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Wiwiann Niklasson (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare
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Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Agneta Edvardsson (M), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Medarbetare
Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov.
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt.
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att
utveckla gruppen och dess arbete.
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och r
eamkänsla . Avsikten
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle.
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal.
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer,
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.

4
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
År
2019
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
53,4
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
9,8
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
1,6
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
64,8
66,4
66,4
65,5

Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 %
vilket är en minskning om 0,8
procentenheter jämfört med föregående år.
Sjukfrånvaron har inte minskat i den
omfattningen som förväntades. Dock finns
inga indikationer på arbetsrelaterad
sjukfrånvaro.
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Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 %
2
av den totala sjukfrånvaron vilket är en
1
ökning med 5,6 procentenheter jämfört
0
med föregående år. Ökningen är kopplad
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
till några få allvarligt sjuka medarbetare.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är
TOTAL TFV
TOTAL TFV KORT
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron
för såväl kvinnor som män har sjunkit
Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %.

Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020.
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Pensioner
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Händelser av väsentlig betydelse
Nya medlemmar
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun,
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun,
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo
kommun, Vårgårda kommun.

Nya lokaler i Göteborg
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda.

Ett kontor i Fyrbodal
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala
Trollhättan.

Omförhandlat avtal
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet.
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med
befintlig leverantör.

Avtal nytt verksamhetssystem
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta
under våren 2020.

Konkurrensverket
Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning.

Ny webbplats
Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december
publicerades den nya webbplatsen.
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Verksamhetschef Fyrbodal
I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet.
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.

Mässdeltagande
I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Förlängt avtal

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt
verksamhetssystem.
Brand i Trollhättan

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.
Ny verksamhetschef Fyrbodal

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.
Covid-19 påverkar verksamheten

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas
under året för en budget i balans.
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet.
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande.
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med
anledning av Covid-19.
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer
men också öka digitaliseringen av arbetet.
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under
2020.
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande.
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets
tolkförmedlare.
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i
mitten av 2020.
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen.
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg,
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år.

Utveckling av verksamheten över tid
Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster.
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten.
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i
förbundet.

Förbundets investeringsverksamhet
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år.

Ekonomi
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster
enligt självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Likviditet
I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats.

Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär
att checkkrediten inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017.
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 %
nödvändig.
Utfall

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag,
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet.
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med
föregående år.
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem.
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i
förbundet.
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets
lokalkostnader.
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren.
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020.
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Direktionskostnader
Personalkostnader
Arvoden och ersättningar tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall 2019

Budget 2019

219 946
424
220 370

205 448

1 053
29 525
171 542
755
3 568
3 529
384
4 092
55
214 503

975
30 851
161 453
1 600
3 105
3 200
374
3 350
540
205 448

5 867

0

205 448

Tabell 5 Utfall mot budget 2019
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Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Balanskrav utifrån årsresultat
Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.
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Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.
Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat

4
5

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

220 370
-214 448
-24

203 940
-198 506
-104

5 898

5 330

7
-38

2
-37

5 867

5 295

0

0

5 867

5 295
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Balanskravsavstämning

2019

2018

2017

5 867

5 295

79

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 867

5 295

79

0
0

0
0

0
0

5 867
0

5 295
0

79
0

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

198 506
30 526
156 205
0
17 584

186 538
28 201
148 092
0
12 565

Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital

5 867
29 455

5 295
24 160

79
24 081

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

188 %
49 %

191 %
48 %

176 %
43 %

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
Minus samtliga realisationsvinster/förluster
Plus sänkning av diskonteringsränta
Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning
Plus orealiserade förluster i värdepapper
Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter
Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

2 671
336
3 007

0
0
0

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

41 160
18 273
59 433

43 977
17 584
61 561

62 440

61 561

10
10 & 12
10

22 000
2 997
5 867
30 864

21 381
2 779
5 295
29 455

11

31 576
31 576

32 106
32 106

62 440

61 561

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesanalys

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

5 867
24

5 295
104

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

5 891

5 399

Minskning kortfristiga fordringar

2 817

-1 010

-530

630

8 178

5 019

-3 031

0

-3 031

0

218
-4 676
-4 458

0

689

5 019

17 584
18 273

12 565
17 584

Belopp i tkr

Not
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

10
3

Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6&7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

12
10

0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av
inventarier sker på fem år.
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Noter

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

219 946
424
220 370

203 744
196
203 940

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnader
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

784
269
22 713
6 812
141 236
30 306
755
3 568
3 529
384
4 092
214 448

575
192
22 673
7 086
127 937
28 268
1 244
2 966
3 174
675
3 716
198 506

24
24

104
104

7
7

2
2

1
37
38

1
36
37

Belopp i tkr

Not

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019
och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020
Summa

2 671

0

2 671

0

7 Inventarier
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Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 241
-1 241
360
-24
336

1 241
-1 137

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

25 217
10
15 933
41 160

23 602
0
20 375
43 977

9 Kassa och bank
Bank
Summa

18 273
18 273

17 584
17 584

10 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

26 676
-4 676
2 997
5 867
30 864

21 381
0
2 779
5 295
29 455

11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

3 622
8 369
3 402
0
882
9 560
5 741
31 576

1 768
7 787
3 228
1
983
11 823
6 516
32 106

-104
0

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019.
12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar
motsvarande antalet invånare
2019 tillkom 12 nya medlemskommuner
Summa

218

0

218

0
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herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; HJ-FN-Kommunen; kommun@harryda.se;
karlsborg.kommun@karlsborg.se; kommun@kungalv.se; lerums.kommun@lerum.se;
kommun@lidkoping.se; kommunen@lillaedet.se; Info Mariestads kommun;
ks@mark.se; munkedal.kommun@munkedal.se; stad@molndal.se;
kommun@orust.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen;
kommun@stromstad.se; kansliet@svenljunga.se; kommun@tanum.se; TI-FNKommun; tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommun@tjorn.se;
kommun@tranemo.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; Info Töreboda kommun;
kommunen@uddevalla.se; kommun@ulricehamn.se; vara.kommun@vara.se;
kommunen@vargarda.se; post@vgregion.se; kommun@ockero.se
'ulla@gothager.se'; 'wimar.sundeen@vgregion.se'; 'Gunilla Lönnbratt (SE - ASR)';
'fredrik.carlsson@se.pwc.com'; Agneta Edvardsson (M); Anette Johannessen
(anette.johannessen@tjorn.se); Anita Larsson (S); Anita Löfgren; Ann Iberius Orrvik
(Ann.Iberius-Orrvik.politiker@mark.se); Anna Höglind (L); Anna-Lena Carlsson (C );
Ann-Christin Erlandsson; Ann-Christine Fredriksson; Anne-Charlotte Karlsson; Bengt
Hilmersson (C ); Birgitta Bergman (birgitta.bergman@politiker.boras.se); Björn
Cavalli Björkman (S); Björn Thodenius; Britt-Marie Andrén Karlsson (S); Carina
Halmberg (S) ; Caroline Lundberg (M); Cecilia Valbrant (C); Christina Abrahamsson
(M) (christina@emtungatransport.se); Christina Virevik (C); Daniel Andersson (M);
elisabeth.stalbrand@fv.ulricehamn.se; Elving Andersson (C ); Erik Norén (V); Ewa
Karlsson (M); Eva-Karin Haglund (S); Fredrik Pettersson (S); Gun Alexandersson
Malm (L); Gunilla Dverstorp (M) ; Gunilla Hermansson (KD); Gunnar Andersson (M);
Hajrudin Abdihodzic; Halim Azemi (S); Hans Johansson (C) ; Hans-Joachim Isenheim
(MP); Ida Östholm (M); Ingridh Anderén (M); ingvar.karrsmyr@gmail.com; Isabella
Carlén (KD); Janne Jansson; Jan-Åke Simonsson (S); Johan Björkman (M); Jonas
Adelsten (S); Kent Lagrell (M); Kent Larsson (M); Kristina Classon (M); Lars-Åke
Johansson (lars-ake2.johansson@politiker.boras.se); Leif Hansson (S); Leif Norberg
(M); Lena O Jenemark (S); Lennart Martinsson (S); Margreth Johnsson (S); Maria K
Jakobsson (C); Maria Maric; Maria Sörqvist (C); Mats Palm (S); Merry Johansson (S);
Michael Karlsson (S); Minna Salow (S); Niklas Herneryd
(Niklas.Herneryd.politiker@mark.se); Patrik Harrysson
(patrik.harrysson@politik.svenljunga.se); Per- Gordon Tranberg (M); Pernilla
Johansson; Peter Söderlund; Richard Thorell; Roger Wallentin (C); Sandra Lind;
Sebastian Gustavsson (M); Shahla Alamshahi (S); Stefan Skoglund (S); Tobias Leverin
(C); Tony Willner (S); Ulf Utgård (M); ulf.rapp@bollebygd.se; Ulla-Britt Hagström;
Wiviann Niklasson (S); Zara Blidevik (M); Åke Björk (M)
(ake.bjork@politiker.goteborg.se)
Expediering av Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst
TU Årsredovisning 2019.pdf; Årsredovisning 2019.pdf; Internkontrollrapport.pdf;
Protokollsutdrag 2020-03-27.pdf; Revisionsberättelse.pdf; PM avseende
Årsredovisning 2019.pdf; Förbundsordning.pdf

Hej,
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här Årsredovisning 2019. Bifogat finns även
protokollsutdrag från direktionen, revisionsberättelse för 2019, PM avseende årsredovisning samt den av
1

medlemmarna beslutade förbundsordningen. Ärendet skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om
att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med förbundsordningen
(16§). En kopia av expedieringen skickas till direktionen och till förbundets revisorer.
Hör av er om ni har några frågor.
Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare
TOLKFÖRMEDLING VÄST
Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg| www.tolkformedlingvast.se
010-211 73 79 alt 072-083 05 10 | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 20/0013-2
2020-03-27

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i
respektive fullmäktige senast 2020-09-30.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om
medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån
kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs
skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast
strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits
möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst
som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa
förändringar och förtydliganden.
Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga
medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa
ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
2021-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING , dnr 20/0013-4
Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3

Beslutet skickas till
Medlemmar och ansökande kommuner.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer:
20/0013-4

Beslutad av:
Respektive medlemsfullmäktige

Uppdaterad:
2020-03-27

Granskad:
2020-03-27

Dokumentansvarig:
Förbundssekreterare

1§

Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2§

Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt
kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång,
Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,
Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3§

Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4§

Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och
viceordförande utgör direktionens presidium.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5§

Firmatecknare

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

6§

Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

7§

Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8§

Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.
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9§

Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:
ledamot i direktionen
medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens möten.
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

11 § Beslut
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen,
garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.
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17 § Insyn och informationsskyldighet
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är
offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i
fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.
Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem
för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar
sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits
när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya
förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga
medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan
medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs
med anledning av utträdet.
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23 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer
vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets
arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

24 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Förbundsordning
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Dnr 20/0013-3 Bilaga

ED1: Ersätts av stycket ovan
ED2: Information flyttad till § 6
ED3: Information finns under § 10
ED4: Informationen finns under § 5
ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken
organisation.
ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken
organisation.
ED7: Tidigare § 17.
ED8: Står under paragraf 19.
ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.
ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets
arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken.
ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14
ED12: Står under § 19.

19.

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer:
20/0013-3

Beslutad av:
Respektive medlemsfullmäktige

Uppdaterad:
2020-03-27

Granskad:
2020-03-27

Dokumentansvarig:
Förbundssekreterare

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i
kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil,
Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och
viceordförande utgör direktionens presidium.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40
ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs
Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i
direktionen.[ED1]
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2]
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten.
Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3].
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4]
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.
[ED5]

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.
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[ED6]

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland
Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7]

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.
vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8]

Ärenden i direktionen får väckas av:
ledamot i direktionen
medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens möten. Sammanträden
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9]

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

Förbunds Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.
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Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. Förbundet får inte teckna
borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon
av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10]
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11]
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. [ED12]

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om
budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast
den 30 september före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem
medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om
prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem
för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive
medlemskommun för behandling i fullmäktige.

Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska
ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning
till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar,
ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som
anpassats till det nya antalet medlemmar.

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga
medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna
förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande
medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av
utträdet.

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § 11 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets
revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen
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ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.
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Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde
januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning.

Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ansökningsperiod för nya medlemmar
Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Val av representanter till direktionen
Inträde i förbundet
Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

4 nov 2019 - 6 mars 2020
27 mars 2020
10 april 2020 - 3 sept 2020
hösten 2020
okt - nov 2020
1 jan 2021
jan 2021

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar
Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande
kommuner i Västra Götalands län.
Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt
ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020.

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram.

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet
medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya
antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 3 september 2020. Ny medlem har
antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning.

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras
om förbundets tjänster och verksamhet.

6. Val av representanter till direktionen
Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets
direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i
medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande
församling och styrelse.
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7. Inträde i förbundet
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och
översättningstjänster.

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat
på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ
avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya
medlemmar.
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Christina Gran
Från:
Skickat:
Till:

Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
den 14 april 2020 17:18
kommunstyrelsen@alingsas.se; kommunen@bollebygd.se; boras.stad@boras.se;
kommun@dalsed.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se;
kommun@grastorp.se; Info Gullspångs kommun;
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; gotene.kommun@gotene.se;
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; HJ-FN-Kommunen; kommun@harryda.se;
karlsborg.kommun@karlsborg.se; kommun@kungalv.se; lerums.kommun@lerum.se;
kommun@lidkoping.se; kommunen@lillaedet.se; Info Mariestads kommun;
ks@mark.se; munkedal.kommun@munkedal.se; stad@molndal.se;
kommun@orust.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen;
kommun@stromstad.se; kansliet@svenljunga.se; kommun@tanum.se; TI-FNKommun; tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommun@tjorn.se;
kommun@tranemo.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; Info Töreboda kommun;
kommunen@uddevalla.se; kommun@ulricehamn.se; vara.kommun@vara.se;
kommunen@vargarda.se; post@vgregion.se; kommun@ockero.se;
registrator@lysekil.se; kundcenter@partille.se; info@sotenas.se
'ulla@gothager.se'; 'wimar.sundeen@vgregion.se'; 'Gunilla Lönnbratt (SE - ASR)';
'fredrik.carlsson@se.pwc.com'; Agneta Edvardsson (M); Anette Johannessen
(anette.johannessen@tjorn.se); Anita Larsson (S); Anita Löfgren; Ann Iberius Orrvik
(Ann.Iberius-Orrvik.politiker@mark.se); Anna Höglind (L); Anna-Lena Carlsson (C );
Ann-Christin Erlandsson; Ann-Christine Fredriksson; Anne-Charlotte Karlsson; Bengt
Hilmersson (C ); Birgitta Bergman (birgitta.bergman@politiker.boras.se); Björn
Cavalli Björkman (S); Björn Thodenius; Britt-Marie Andrén Karlsson (S); Carina
Halmberg (S) ; Caroline Lundberg (M); Cecilia Valbrant (C); Christina Abrahamsson
(M) (christina@emtungatransport.se); Christina Virevik (C); Daniel Andersson (M);
elisabeth.stalbrand@fv.ulricehamn.se; Elving Andersson (C ); Erik Norén (V); Ewa
Karlsson (M); Eva-Karin Haglund (S); Fredrik Pettersson (S); Gun Alexandersson
Malm (L); Gunilla Dverstorp (M) ; Gunilla Hermansson (KD); Gunnar Andersson (M);
Hajrudin Abdihodzic; Halim Azemi (S); Hans Johansson (C) ; Hans-Joachim Isenheim
(MP); Ida Östholm (M); Ingridh Anderén (M); ingvar.karrsmyr@gmail.com; Isabella
Carlén (KD); Janne Jansson; Jan-Åke Simonsson (S); Johan Björkman (M); Jonas
Adelsten (S); Kent Lagrell (M); Kent Larsson (M); Kristina Classon (M); Lars-Åke
Johansson (lars-ake2.johansson@politiker.boras.se); Leif Hansson (S); Leif Norberg
(M); Lena O Jenemark (S); Lennart Martinsson (S); Margreth Johnsson (S); Maria K
Jakobsson (C); Maria Maric; Maria Sörqvist (C); Mats Palm (S); Merry Johansson (S);
Michael Karlsson (S); Minna Salow (S); Niklas Herneryd
(Niklas.Herneryd.politiker@mark.se); Patrik Harrysson
(patrik.harrysson@politik.svenljunga.se); Per- Gordon Tranberg (M); Pernilla
Johansson; Peter Söderlund; Richard Thorell; Roger Wallentin (C); Sandra Lind;
Sebastian Gustavsson (M); Shahla Alamshahi (S); Stefan Skoglund (S); Tobias Leverin
(C); Tony Willner (S); Ulf Utgård (M); ulf.rapp@bollebygd.se; Ulla-Britt Hagström;
Wiviann Niklasson (S); Zara Blidevik (M); Åke Björk (M)
(ake.bjork@politiker.goteborg.se)
Expediering av Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
TU Förbundsordningen.pdf; Förslag till ny förbundsordning.pdf; Förbundsordning
med ändringsmarkeringar.pdf; Tidsplan.pdf; Protokollsutdrag 2020-03-27.pdf

Hej,
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här Förslag till ny förbundordning. Bifogat finns
även tjänsteutlåtande, förbundsordning med ändringamarkeringar, protokollsutdrag från direktionen samt en
1

tidsplan. Förslag till ny förbundordning skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut senast 202009-30. En kopia av expedieringen skickas till direktionen och till förbundets revisorer.
Hör av er om ni har några frågor.
Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare

TOLKFÖRMEDLING VÄST
Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg| www.tolkformedlingvast.se
010-211 73 79 alt 072-083 05 10 | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
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Enhet

Datum

Dnr

Kansli

2020-04-29

2018-43

Handläggare

Mottagare

Thomas Lindberg

Kommunstyrelsen

Möjlighet till sammanträdesarvoden under Covid-19-pandemin
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
-

-

kanslichefen bemyndigas att efter samråd med respektive ansvarigt presidium bevilja ersättningar hänförlig till förtroendevaldas sammanträden utöver det som anges i kommunens arvodesreglemente, samt
bemyndigandet gäller retroaktivt från och med 2020-04-01 och till som längst 2020-12-31.

Sammanfattning
Med anledning av den pågående pandemin finns rekommendationer om att bland annat öka den sociala distansen. Vidare avrådes personer över 70 år att inte delta i möten.
Ordförande i kommunstyrelsen, dess utskott, byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige har gått
ut med rekommendationer till partierna om att bland annat minska antalet närvarande vid sammanträdena. Samtidigt finns ett krav om ett minsta antal närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt. Därför uppmanas partierna att ha ledamöter tillgängliga som med mycket kort varsel kan inställa
sig vid sammanträdet för att upprätthålla såväl majoritetsförhållanden som beslutsmässigheten.
Kommunen saknar formell möjlighet att låta förtroendevalda delta på distans. Arvodesreglementet
har sin utgångspunkt i att ledamöter och ersättare är fysiskt närvarande för att sammanträdesersättning ska kunna utgå. För att de som inte deltar i mötet men ändå är tillgängliga ska kunna ha ersättning behöver därför ett särskilt beslut fattas kring detta.

Beslutsunderlag
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun

Skickas till
Kanslienheten
Personalenheten

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se
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