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Tidsplan: Inträde nya medlemmar
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund organiserat med en förbundsdirektion. Idag har
förbundet 28 medlemmar. De kommuner som finns inom Västra Götalands län kan ansöka om
medlemskap i förbundet.

Ansökningsprocess
1.
2.
3.
4.
5.

Beslut direktionen
29 sep 2017
Ansökningsperiod
2 okt 2017– 26 feb 2018
Handläggning
Direktionen yttrar sig och beslutar om förslag till ny förbundsordning
9 mars 2018
Beslut i respektive fullmäktige
 Fullmäktigebeslut hos samtliga befintliga medlemmar om nya medlemmar och
godkännande om förbundsordning
13 mars- 31 maj 2018
 Fullmäktigebeslut hos samtliga nya medlemmar om godkännande av
förbundsordning.
1 juni- 28 sep 2018
6. Förberedelse inför inträde
hösten 2018
7. Representation till förbundet
okt-nov 2018
8. Inträde i förbundet
1 jan 2019
9. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift
jan 2019
1. Ansökningsperiod
Tolkförmedling Väst tar emot ansökningar om medlemskap från den 2 oktober 2017. Ansökan
om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige och av ansökan ska framgå hur
mycket ansökanden har köpt språktolk- och översättningstjänster för under perioden 160901170831. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 26 februari 2018.
2. Handläggning
Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. Behovsanalys av
personal och uppdragstagare görs inför nya medlemmars inträde i förbundet.
3. Yttrande och förslag till ny förbundsordning
Direktionen yttrar sig om inkomna ansökningar och överlämnar sedan ärendet till
förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. I samband med yttrandet lämnas också förslag till
ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. Ny medlem har antagits när
samtliga förbundsmedlemmar genom fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning.
4. Beslut hos befintliga medlemmar
Befintliga medlemmar tar beslut om nya medlemmar och ny förbundsordning i respektive
fullmäktige senast 31 maj 2018.
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5. Beslut hos nya medlemmar
Nya medlemmar tar beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige senast 28 september
2018.
6. Förberedelse inför inträde
Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras
om våra tjänster och verksamhet. Rekrytering sker av tolkar och översättare enligt identifierat
behov.
7. Representation i direktion, samråd och beredningsgrupp
Varje medlem ska meddela Tolkförmedling väst representanter till direktion, samråd och
beredningsgrupp.
Direktion

Varje medlems fullmäktige ska besluta om ledamot och ersättare till Tolkförmedling Västs
direktion. Enligt KL 4 kap. 23 a § är endast den som är ledamot eller ersättare i medlemmens
fullmäktige, också valbar till förbundets direktion.
Direktionen är både beslutande församling och styrelse.
Samråd

Enligt förbundsordningen 14 § ska förbundet löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport
om verksamhetens ekonomi och utveckling. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller
större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna.
Samrådet består av en politisk representant och representerar förbundsmedlemmen som ägare i
kommunalförbundet. Vanligtvis är kommun-/regionstyrelsens ordförande representant i
samrådet. Samrådet kommunicerar huvudsakligen per mail och ett fåtal gången per år för att
bland annat lämna synpunkter på budgetförslaget.
Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av tjänstemän som arbetar nära politiken hos respektive medlem, ofta
förvaltningschef eller liknande. Gruppen sammankallas till budgetarbete och andra frågor som
bör förankras hos respektive medlem. Avstämningar sker oftast via mail.
8. Inträde i förbundet 2019
Från den 1 januari 2019 kan nya medlemmar köpa Tolkförmedling Västs språktolk- och
översättningstjänster.
9. Inbetalning
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kr/kommuninvånare beräknat på
befolkningsantalet den 31 december 2017. Ny medlem ska också erlägga en administrativ avgift
om 25 000 kr för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya medlemmar.
Underlag för inbetalning skickas ut i januari 2019.
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