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Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
- Bollebygds kommun ansöker om medlemskap i Tolkförmedling Väst.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ansökan.
- Den administrativa kostnaden och engångskostnaden för medlemskapet hanteras
inom bildnings- och omsorgsnämndens budgetram.
Ärendet
Kommunen har länge stått utan avtal när det gäller tolkförmedlingstjänster. I och
med det stora antal flyktingar som kom till Sverige under 2015 ökade kostnaderna för
tolkförmedling kraftigt (framförallt under slutet av 2015 och början av 2016), vilket
gjorde att lagen om offentlig upphandling (LOU) krävde att en annonserad
upphandling genomfördes. Inför upphandlingen diskuterades alternativ, som t.ex. att
gå med i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, upphandla i egen regi eller
upphandla med andra kommuner.
Upphandlingsansvarig ställde i början av 2016 frågan till Tolkförmedling Väst om hur
de ställde sig till ett medlemskap för Bollebygds kommun. På grund av den höga
belastningen och efterfrågan på tolkar vid tidpunkten, blev svaret att det inte var
aktuellt med några nya medlemmar i kommunalförbundet.
Kommunen genomförde därför en upphandling i mitten av 2016 tillsammans med
Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Avtal tecknades med fem leverantörer i
rangordning, med avtalsstart 2016-12-15.
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Efter att en intresseanmälan inkom från Härryda kommun till Tolkförmedling Väst
beslutade direktionen den 3 oktober 2017 att öppna upp för nya medlemmar att
ansöka om medlemskap. Kommunstyrelseförvaltningen har därefter diskuterat frågan
tillsammans med bildnings- och omsorgsförvaltningen och kommit fram till att
kommunen bör ansöka om medlemskap i kommunalförbundet.
Kommunalförbund och andra samverkansformer mellan kommuner är ett effektivt
sätt att organisera kommunal verksamhet där kommuner har likartade behov. Då kan
medlemskommunerna dra nytta av en större organisations fördelar. Tolkförmedling är
en
standardiserad service där kommunerna har likartade behov. Det finns därför goda
förutsättningar för en effektiv samverkan även om antalet medlemmar i förbundet
ökar. Kommunalförbundet har en mycket hög tillsättning av antalet inkomna
beställningar.
Om kommunen väljer att inte ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst så
kommer kommunen även fortsättningsvis att behöva upphandla verksamheten i egen
regi eller i samverkan med andra kommuner. Borås Stad och Ulricehamns kommun är
redan medlemmar i kommunalförbundet. Svenljunga kommun och Tranemo kommun
är i nuläget inte medlemmar, men Svenljunga kommun har meddelat att man kommer
ansöka om medlemskap.
Skulle kommunen bli medlem ska en administrativ kostnad på 25 000 kr erläggas. Vid
inträdet den
1 januari 2019 ska dessutom en engångsavgift på 1 kr/per kommuninvånare betalas
till Tolkförmedling Väst. Därefter betalas inga årliga avgifter utan betalning sker efter
utförda tolkuppdrag enligt självkostnadsprincipen. Efter inträde i Tolkförmedling Väst
behöver kommunen inte genomföra några egna upphandlingar på området.
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Tolkförmedling Väst leds av en direktion (förbundsstyrelse) som består av
förtroendevalda från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Varje
medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare som sitter i kommunens
fullmäktige till direktionen. Tolkförmedling Väst är inte vinstdrivande.
Upphandling av tolkförmedlingstjänster är en fråga som bildnings- och
omsorgsnämnden har befogenhet att hantera inom ramen för nämndens ansvar
enligt reglementet. Genom att Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, blir dock
medlemskapet i förbundet en fråga som är principiell och därför ska hanteras av
kommunfullmäktige. Efter eventuell ansökan yttrar sig direktionen och överlämnar
sedan ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. När samtliga medlemmar
genom fullmäktigebeslut har antagit en ny förbundsordning som har anpassats till
det nya antalet medlemmar, har ny medlem antagits.
Ekonomiska förutsättningar
Tolkförmedling Väst tar ut en administrativ kostnad på 25 000 vid medlemskap. Vid
inträde ska dessutom en engångsavgift på 1 kr/per kommuninvånare betalas.
Kommunens kostnader för tolkförmedling:
2015: Ca 500 000 kr
2016: Ca 500 000 kr
2017: Ca 50 000 kr
Beslutsunderlag
Ansökan om medlemskap Tolkförmedling Väst, tjänsteskrivelse 2017-10-25
Protokollsutdrag från direktionen i Tolkförmedling Väst, 2017-10-03 § 290
Kort information om Tolkförmedling Väst
Tidplan
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