TJÄNSTESKRIVELSE
2016-03-23
1 (2)
Dnr :BON2016/106-1
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Anders Simonsson | Upphandlingsansvarig
033-430 55 23 | anders.simonsson@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Upphandling av tolktjänster
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningschef i delegation att fatta beslut om
Bollebygds kommuns deltagande i en samordnad upphandling med Svenljunga kommun
och Tranemo kommun.
Bildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningschef i delegation att fatta
tilldelningsbeslut samt att teckna avtal för upphandling av tolktjänster (dnr
BON2016/104).
Ärendet
Bollebygds kommun har inte upphandlat tolktjänster. Ett växande behov innebär att
upphandling nu är tvingande då direktupphandlingsgränsen med största sannolikhet
kommer att passeras under 2016. Svenljunga kommun och Tranemo kommun befinner sig
i samma läge som Bollebygd och förslaget är därför att samordna upphandlingen för att
samla volymer och spara tid.
Beslutsunderlag
Kommunens behov av tolktjänster är växande. Det är framförallt individ- och
familjeomsorgen samt skolan som använder sig av tolkar. Kommunens behov av
tolktjänster beräknas till ett värde om cirka 500 000 kr per år.
Inom området tolktjänster innefattas både tolk via distans (telefon eller videosamtal) samt
kontakttolk (på plats vid exempelvis möten). Kommunerna tittar på möjligheten att även
innefatta översättningstjänster i upphandlingen.
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Svenljunga kommun och Tranemo kommun befinner sig i samma situation som Bollebygd
och förslaget är därför att samordna upphandlingen för att samla volymer och spara tid.
En samordnad upphandling kan leda till lägre anbudspriser. Upphandlingsansvarig har
sett över möjligheten till upphandling i egen regi alternativt att ansöka om att gå med i
kommunalförbundet tolkförmedling i väst. Upphandlingsansvarige gör dock bedömningen
att en samordnad upphandling med Svenljunga och Tranemo är att föredra.
För att kunna tillgodose Bollebygds kommuns behov i en samordnad upphandling,
använder sig kommunen av referenspersoner vid hela upphandlingsprocessen.
Referenspersonernas uppgift är att se till att kommunens behov finns med från början och
fram till att ny upphandling behövs göras inom området. Kommunen har utsett
referenspersoner från skolan samt individ- och familjeomsorgen. Kommunens
upphandlingsansvarige kommer även att delta i hela processen.
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