PROTOKOLLSUTDRAG
2017-10-03
Dnr 17/0344-2
Direktionen 2017-09-29

290 § Nya medlemmar i förbundet

Dnr 17/0344

Beslut
Direktionen öppnar upp för ansökningar om medlemskap i Tolkförmedling Väst.
Ny medlem erlägger en administrativ avgift om 25 000 kr.
Inträde av nya medlemmar i förbundet sker per 1 januari 2019.

Sammanfattning
Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och
översättningstjänster. Enligt förbundsordningens 20 § ska den kommun som önskar bli medlem i
förbundet inkomma med en ansökan till förbundsdirektionen. Direktionen yttrar sig 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.
Efterfrågan på förbundets tjänster har varit mycket stor under andra halvan av 2015 och större
delen av 2016. Under slutet av 2016 har efterfrågan minskat något och kommande efterfrågan är
svårbedömd. Under januari – augusti 2017 har Tolkförmedling Väst utfört ca 217 000
språktolkuppdrag. Motsvarande period 2016 utfördes 230 000 uppdrag. Prognosen för 2017 är
335 000 uppdrag, en minskning med 20 000 uppdrag mot 2016. Den minskade efterfrågan av
antalet beställningar bedöms dock som en naturlig utveckling av färre antal asylsökande. Genom
att ta in nya medlemmar bedöms efterfrågan på förbundets tjänster hålla en mer jämn nivå. Vid
senaste mätningen tillsatte förbundet 98,8% av alla inkomna beställningar.
Det är svårt att bedöma hur stort intresset är för att bli medlem i Tolkförmedling Väst. Ett antal
kommuner har vid olika tillfällen tagit kontakt med förbundet och uttryckt intresse men ingen
ansökan i form av beslut från fullmäktige har kommit in.
Beroende på vilka som visar intresse för medlemskap i förbundet, skiljer sig också deras behov av
våra tjänster. Variationen beror till stor del på den ansökandes antal invånare samt asyl- och
flyktingmottagande.
Idag har förbundet fem lokala förmedlingskontor och c a 60 årsarbetare. I och med införandet av
nytt verksamhetssystem beräknas förmedlingsverksamheten över tid effektiviseras. Ett utökat
antal medlemmar bedöms därför rymmas inom befintlig organisation. Om efterfrågan på
förbundets tjänster fortsätter minska och nya medlemmar inte tas in, kan organisationen
eventuellt behöva anpassas.
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För att täcka kostnader för handläggning av ansökningar, utredning och förberedelser inför
inträde av nya medlemmar, ska ny medlem erlägga en administrativ avgift om 25 000 kr.

Beslutsunderlag
TU Nya medlemmar i förbundet
Bilaga 1 Tidsplan: Inträde av nya medlemmar
Bilaga 2 Intresseanmälan Härryda kommun

Beslutet skickas till
Härryda kommun
Förbundets medlemmar
Kommuner i Västra Götalands län
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