
 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2020-03-27 

  Dnr 20/0001-1 

 

 
 

 

Datum, tid och plats  Fredagen den 27 mars 2020 

Klockan 10.00 – 11.37 

På distans via Skype 

 

Närvaro   Se bilaga 1. 

 
 
Protokollet omfattar  394 – 403 §§  
 
 
 
Justeras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare ______________________________________________ 
 Emma Davidsson 
 
 
 
Ordförande ______________________________________________ 
 Åke Björk (M) 
 
 
 
Justerande ______________________________________________ 
 Leif Norberg (M) 
 



 
 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2020-03-27 

  Dnr 20/0001-1 

 

 

Ordförande Justerare 
  

 

Innehållsförteckning 

§ 394   Val av justerare  

§ 395 Godkännande av dagordning 

§ 396 Godkänna deltagande av distansnärvaro 

§ 397 Årsredovisning 2019 

§ 398 Återbetalning av eget kapital  

§ 399 Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020  

§ 400 Utökning av investeringsbudget  

§ 401 Förbundsordning 

§ 402 Förbundsdirektören informerar 

§ 403 Anmälan av delegationsbeslut 
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394 § Val av justerare 

Beslut 
Leif Norberg (M) utses till justerare jämte ordförande Åke Björk (M).  

Förslag under sammanträdet 
Ordförande Åke Björk (M) föreslår Leif Norberg (M) som justerare.  

Beslutsgång 
Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.   
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395 § Godkännande av dagordning 

Beslut 
Direktionen fastställer följande dagordning: 
 

Beslutsärenden 
• Godkänna deltagande av distansnärvaro 

• Årsredovisning 2019 

• Återbetalning av eget kapital  

• Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020  

• Utökning av investeringsbudget  

• Förbundsordning 

• Förbundsdirektören informerar 

• Anmälan av delegationsbeslut 
 

Informationsärenden 
• Förbundsdirektören informerar 

• Anmälan av delegationsbeslut 
 
Mötets avslutande. 
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396 § Godkänna deltagande på distans  

Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna deltagande på distans under dagens möte och mötet den  
29 maj. Deltagare som deltar på distans är beslutsför.  

Sammanfattning 
Med anledning av coronaviruset och att direktionens ledamöter reser in från hela Västra 
Götalandsregionen är det lämpligt att tillfälligt tillåta ledamöter att delta på distans under vårens 
två direktionsmöten. Deltagare som deltar på distans är beslutsföra.  
 
Enligt kommunallagen får ledamöter delta på distans om direktionen har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Förbundet har inte 
tillgång till den teknik som krävs för att leva upp till lagkravet om distansdeltagande. Om 
direktionen beslutar att godkänna tillfälligt distansdeltagande bör direktionen vara medvetna om 
att det görs i strid med kommunallagen och att det finns en risk att beslut tagna under rådande 
omständigheter kan överklagas genom laglighetsprövning. Vid en laglighetsprövning avgör 
domstolen om besluten strider mot gällande lagstiftning.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  
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397 § Årsredovisning 2019 

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

Sammanfattning 
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. 

• 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. 
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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 
Förbundsmedlemmarna  
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398 § Återbetalning av eget kapital  

Beslut 
Direktionen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande direktionsmöte.   

Sammanfattning 
Direktionen har beslutat att då det egna kapitalet överstiger 27 mkr kan en återbetalning till 
medlemmarna bli aktuell. Återbetalning ska dock ej göras om mindre än fem miljoner kronor. 
Direktionen ska ta ställning till eventuell återbetalning efter beslutad årsredovisning. Nivån på 
eget kapital ska enligt beslut vara minst 22 mkr för att kunna täcka driftskostnader under sex 
månader vid eventuell avveckling av förbundet. Återbetalningen ska baserad på hur stor andel 
som köpts av respektive medlem under de två (2018 och 2019) föregående verksamhetsåren. 
Återbetalningen sker i en post per medlem.  
 
I årsredovisningen för 2019 uppgår det egna kapitalet till 27 867 tkr och en utbetalning om 5 867 
tkr är därmed möjligt för att säkerställa en nivå om 22 mkr på det egna kapitalet.  

Förslag under sammanträdet 
Elving Andersson (C) föreslår att direktionen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
direktionsmöte. Jonas Adelsten (S), Lena O Jenemark (S), Maria K Jakobsson (C), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Jan-Åke Simonsson (S), Leif Norberg (M), Tobias Leverin (C), Anna-Lena 
Carlsson (C), Daniel Andersson (M) och Niklas Herneryd (L) bifaller Elving Anderssons (C) 
förslag. 

Beslutsgång 
Direktionen beslutar enligt Elving Anderssons (C) förslag.  

Beslutsunderlag 

• ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2 

Beslutet ska skickas till 
Förbundsmedlemmarna  
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399 § Ombudgetering av investeringsmedel från 
2019 till 2020  

Beslut 
Direktionen beslutar att ombudgetera 8 329 tkr av investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 
2020. 

Sammanfattning 
Under 2019 har investeringsprojektet av nytt verksamhetssystem startats. Betalning till 
leverantören sker enligt avtal vid tre tillfällen under implementeringstiden. Utfall av investeringen 
2019 är 2 671 tkr och total investeringsbudget är 11 mkr. Projektet sträcker sig över både 2019 
och 2020 varpå en ombudgetering av ej förbrukad investeringsbudget 2019 på 8 329 tkr krävs. 
 

Investering, tkr Budget 2019 Utfall 2019 Ej förbrukat 2019 

Verksamhetssystem 11 000 2 671 8 329 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• REVIDERING INVESTERINGSBUDGET, 18/0087-4 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomitjänst, Mariestads kommun 
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400 § Utökning av investeringsbudget  

Beslut 
Direktionen beslutar att öka investeringsbudgeten med en miljon kronor till totalt 12 miljoner 
kronor. 

Sammanfattning 
Såväl den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem som genomgången av den 
mycket omfattande kravspecifikationen i upphandlingsunderlaget har resulterat i att 
driftsättningen av verksamhetssystemet flyttats fram till maj 2020. Då leverantören och TFV 
under genomgången av upphandlingsunderlaget har haft olika tolkningar av kraven i 
upphandlingen har detta lett till ett antal optioner för att säkerställa önskad funktionalitet i 
systemet. Den totala budgeten bedöms därför behöva utökas med 1 mkr till totalt 12 mkr. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomitjänst, Mariestads kommun 
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401 § Förbundsordning 

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. 

Sammanfattning 
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.  

Förslag under sammanträdet 
Ordförande Åke Björk (M) föreslår att direktionen beslutar enligt förslaget med ändringen att 
paragrafen inte justeras omedelbart. 

Beslutsgång 
Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4 

• FÖRBUNDSORDNING MED ÄNDRINGSMARKERINGAR, dnr 20/0013-3 

Beslutet skickas till  
Förbundsmedlemmarna och ansökande kommuner. 
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402 § Förbundsdirektören informerar  

Sammanfattning 
 

Genomgång av årsredovisningen 
Direktionen får en genomgång av årsredovisning 2019. 
 

Årlig lönekartläggning 
Inga osakliga löneskillnader identifierade. 

 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Inga brister uppmärksammades.  
 

Årlig uppföljning av informationssäkerhet 
Tolkförmedling Väst ligger i framkant.  
 

Internkontroll: Internkontrollrapport 
En brist påvisad och åtgärder är genomförda. 
 

Internkontroll: Politiska beslut 
Alla politiska beslut är verkställda.  

 
Brandskadat kontor 
I januari blev lokalen i Fyrbodal brandskadad. Personalen från Fyrbodal jobbade i Göteborg 
under tiden lokalen sanerades. 
 

Ny verksamhetschef i Fyrbodal 
Den nya verksamhetschefen började den 3 februari.  
 

AI baserat arbetsmiljöverktyg 
Förbundet har börjat använda Winningtemp som är ett AI baserat arbetsmiljöverktyg.  

 
Frukostmöten med kunder 
Det har genomförts två frukostmöten som har varit uppskattade. Mötena kommer planeras in 
igen när situationen med Covid-19 stabiliserats.  
 

Kompetensutveckling för tolk ”Tolkning i skolan” 
Förbundet har genomfört en kompetensutveckling med fokus på att tolka i skolan. 
 

Inkomna medlemsansökningar 
Lysekil, Sotenäs och Partille har ansökt om medlemskap och övriga kommuner är inte 
intresserade.  
 

Nya arvoden 2020 
Nya arvoden för uppdragstagare började gälla från 1 januari 2020. 
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Utfall 2019 
Resultat: 5,9 mkr.  
 

Prognos 2020 
Sänks till 300 000 uppdrag på grund av Covid-19. 
 

Lägesrapport nytt verksamhetssystem 
Förberedelser av införandet pågår men på grund av Covid-19 kan processen fördröjas. Det finns 
två scenarion, antingen driftsätts systemet i vår trots Covid-19 eller så driftsätts systemet i höst.  
 

Covid-19 
Förbundet följer utvecklingen av Covid-19 och har dagliga avstämningar i ledningsgrupp och 
med övriga nyckelpersoner i förbundet. Det har gjorts en riskanalys som ständigt uppdateras 
utifrån rådande situation och det sker löpande kommunikation till medarbetare, kunder och 
uppdragstagare. Verksamheten påverkas genom att det blir mer distanstolkningar, mer 
distansarbete för ledningsgrupp och kansli, färre uppdrag/minskad omsättning samt att vissa 
utvecklingsprocesser stannar av medans andra får mer utrymme.  
 
 
Direktionen noterar informationen. 
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403 § Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
 

Ekonomiärenden 
• Tillägg till attestförteckning 2019, dnr 18/0075-10 

• Tillägg till attestförteckning 2020, dnr 19/0076-4 

• Avtal om tolkutbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR),  
dnr 19/0091-1 

• Tillägg i attestförteckning 2020, dnr 19/0076-5 

• Avtal om kombinerad företagsförsäkring gällande verksamheten och kontoren,  
dnr 13/0067-11 

• Tillägg i attestförteckning 2020, dnr 19/0076-6 

• Ramavtal via VGR om sakkunnigt biträde till revisorerna inom finansiell revision,  
dnr 15/0225-10 

• Avtal för arbetsmiljöverktyg, dnr 20/0007-1 

• Avtal om städtjänster/lokalvård i Mariestad, dnr 20/0010-1 

• Tillägg i attestförteckningen 2020, dnr 19/0076-7 

 
Personalärenden 

• Beslut om tillförordnad förbundsdirektör vid förbundsdirektörs frånvaro, dnr 20/0004-1 

• Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2019-11-01 – 2020-03-01, dnr 
20/0002-1 
 

Allmänna ärenden 
• Fastställande av arvodesnivåer för uppdragstagare, dnr 19/0092-1 

• Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 18/0048-6 
 
 
Direktionen noterar informationen. 
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Bilaga 1 - Närvaro 

Beslutande 
 
Ledamöter  
Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)  
Bollebygd kommun, Ingridh Anderén (M) 
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S) 
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C) 
Grästorps kommun, Tobias Leverin (C) 
Gullspångs kommun, Ann-Christin Erlandsson (S) 
Götene kommun, Isabella Carlén (KD) 
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M) 
Härryda kommun, Maria K Jakobsson (C) 
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S) 
Mariestads kommun, Richard Thorell (M), deltog under §§ 394 - 402 
Marks kommun, Niklas Herneryd (L) 
Mölndals stad, Leif Norberg (M) 
Strömstad kommun, Anna-Lena Carlsson (C), deltog under §§ 394 - 401 
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S) 
Tidaholms kommun, Hajrudin Abdihodzic (V) 
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S) 
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C) 
Ulricehamns kommun, Elisabeth Stålbrand (Nya Ulricehamn) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Essunga kommun, Daniel Andersson (M) 
Lerums kommun, Halim Azemi (S), deltog under §§ 402 - 403 
Orust kommun, Maria Sörqvist (C) 
Skövde kommun, Anita Löfgren (S) 
Tibro kommun, Maria Maric (KD) 
Vårgårda kommun, Tony Willner (S) 
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) 
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S) 
 
Övriga närvarande  
 
Ersättare 
Bollebygd kommun, Ulf Rapp (S) 
Borås Stad, Birgitta Bergman (M) 
Göteborgs Stad, Erik Norén (V) 
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M) 
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S) 
 
 
 
 

Tjänstepersoner 
Åsa Fröding, förbundsdirektör 
Marie Andersson, controller 
Jan Pettazzoni, systemförvaltare 
Emma Davidsson, förbundssekreterare 
 


