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Ordförande har ordet
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av
tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket
konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever
kännetecknar utvecklingen inom förbundet.
Förbundet är under ständig utveckling och har under senare år genomgått flera förändringar. Ett
omfattande kvalitetsutvecklingsarbete har genomförts inom förbundet och certifiering i enlighet
med kvalitetsledningssystemet FR2000 beräknas ske under 2020. Ledningen driver ett målinriktat
systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord genomsyrar verksamheten.
Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent
erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra
medlemsorganisationer har. Ytterligare tre kommuner i länet har nu inkommit med
medlemsansökan vilket jag uppfattar som ett kvitto på att förbundet ses som en attraktiv
samarbetspartner.
Under 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Implementeringsarbetet
har pågått sedan juni 2019 och driftsättning av det nya verksamhetssystemet beräknas ske i maj
2020. Jag ser fram emot de digitala möjligheter och därmed den utveckling som det nya systemet
kommer medföra för förbundet.
Covid-19 utbrottet i samhället har påverkat även förbundets verksamhet under 2020 och kommer
med stor sannolikhet ha en negativ påverkan på årets resultat. Vår förhoppning är dock att
verksamheten ska kunna återgå till ett mer normalt läge 2021 och därmed en budget i balans.
En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar
goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot
ytterligare ett nytt år som ordförande i Tolkförmedling Väst.
Göteborg 2020-04-15
Åke Björk
Ordförande
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Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Övergripande strategi
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara
lyhörda för medlemmarnas behov.
Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas
synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska utveckla våra tjänster för att
möta kundernas behov.
Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där
uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.
Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en
god arbetsmiljö.
Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska
syfta till att tolkbehovet tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över
kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska
vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
• arbeta hållbart och miljömedvetet
• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
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Verksamhetsmål 2021
Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade
uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2019
99,5 %

Målvärde
2020
≥99 %

Målvärde
2021
≥99 %

1,2 %

<1 %

<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 15 %.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 60 %.

Utfall
2019
4,1 %

Målvärde
2020
≥5 %

Målvärde
2021
≥5 %

14,4 %

≥14 %

≥15 %

57,6 %

≥60 %

≥60 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator

Utfall
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 52 % .

45,2 %

≥50 %

≥52 %

Utfall
2019
6,0 %
*

Målvärde
2020
<6 %
>79

Målvärde
2021
<6 %
>80

Utfall
2019
40,3 %

Målvärde
2020
≥50 %

Målvärde
2021
≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80
*mäts vartannat år, utfall 2018: 69

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
50 %.
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Verksamhetsbeskrivning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra
Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och
Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya
medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna

En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet erbjuder olika typer av språktolktjänster, såväl på plats som på distans, samt
översättning av text. Uppdrag utförs på över 100 olika språk. Cirka 1 200 tolkar respektive 100
översättare utför uppdrag åt förbundet. Uppdragstagarna arvoderas per utfört uppdrag.
Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via
Akut tolk-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten hos Västra Götalandsregionen.

Förbundets organisation
Direktion

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen
sammanträder fyra till fem gånger per år.

Figur 2 Organisationsschema

Tjänstemannaorganisation och medarbetare
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören.
Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren inklusive översättningsenheten leds av
fyra verksamhetschefer. Verksamheterna är belägna på följande orter; Göteborg, Borås,
Trollhättan och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps
av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och
verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer.
Förbundet har ca 65 medarbetare, den största yrkesgruppen medarbetare är förmedlingspersonal.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Nuläge

Tolkuppdrag

Under 2019 utförde förbundet 347 000 uppdrag, vilket var en ökning med 10 000 uppdrag
jämfört med 2018. Första kvartalet 2020 visar på en minskning om tio procentenheter jämfört
med motsvarande period 2019. Utbrottet av Covid-19 har stor påverkan på nedgången av antalet
uppdrag, även om de två första månaderna på året visade på en liten minskning i efterfrågan
jämfört med föregående år. Förbundet har under de senaste åren arbetat för en ökad
avtalslojalitet från medlemmarna. Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av
antalet utförda uppdrag under 2019 när efterfrågan på tolk sjunkit hos flera andra förmedlingar.
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Bland annat på grund av svårigheten
att bedöma utvecklingen av flyktingsituationen i världen samt den allmänna politiska debatten om
rättighet till språktolk. Om inte ännu en flyktingvåg kommer tros efterfrågan på språktolk minska
över tid. Förbundets utfall för 2020 tros bli lägre än budgeterat.
År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

180 000

210 000

285 000

380 000

335 000

345 000

340 000

325 000

270 000

307 000

355 000

336 000

337 000

347 000

Prognos
300 000

Prognos

Prognos

Prognos

325 000

320 000

320 000

13 966

5 227

2 344

79

5 295

5 867

0

0

0

0

Budgeterat antal
uppdrag
(tusental)
Utfall antal
uppdrag
Budgetutfall
(tkr)

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Rekrytering och utbildning

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga tolkar pågår kontinuerligt
för att möta de förväntade behoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och
behålla rätt uppdragstagare. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag
levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov.
De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet av språktolk i samhället. I
syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning samt
kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation.
Kammarkollegiet ansvarar för tolkauktorisation men erbjuder endast möjlighet till auktorisation i
knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. I takt med minskningen av antalet
asylsökande förväntas tillgången på tolkar inom de mest efterfrågade språken öka.

Utvecklingsfrågor

Organisation och bemanning

Organisation
Införande av det nya verksamhetssystemet ”Fenix” innebär ökad digitalisering i
förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen och kompetensbehoven i
förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. En eventuell övertalighet på
grund av ökad digitalisering förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.
Under 2020 uppnår två medarbetare pensionålder och en medarbetare uppnådde pensionsålder
under 2019. Två av dessa tre medarbetare förväntas gå i pension under 2021. Denna vetskap
beaktas i förbundets resursplanering.
Då översättning inte ingår i förbundets uppdrag bedrivs översättningsverksamheten i ringa
omfattning. Förbundet har haft svårigheter att kvalitetssäkra översättningsuppdragen men sedan
ett år tillbaka bedöms verksamheten stabil och målsättningen är nu därför att utveckla
översättningsverksamheten. Som ett led i utvecklingsarbetet har bemanningen utökats med 0,4
årsarbetare, vilket har skett genom en intern resursrotation.
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Arbetsmiljöverktyg
Under 2020 infördes ”Winningtemp”, ett verktyg för att löpande mäta arbetsmiljön i förbundet.
Medarbetarenkäten kommer under året att genomföras i Winningtemp. Verktyget möjliggör årliga
medarbetarenkäter.
Verksamhet

Nytt verksamhetssystem
Det nya verksamhetssystemet ”Fenix” beräknas driftsättas innan sommaren 2020 och medför en
ökad digitalisering i förmedlingsarbetet. Under 2021 tros effekterna av det nya systemet ha slagit
igenom och det eventuellt förändrade bemanningsbehovet bör då kunna fastställas.
Kvalitetsledningssystem, FR2000
Arbetet med kvalitetledningssystemet, FR2000, är nu klart och certifiering är planerad under
2020. Revisionen för certifiering var bokad till våren 2020 men har på grund av Covid-19 skjutits
fram och därmed finns risken att certifiering först kan ske under 2021. Kvalitetsledningsarbetet
kommer oavsett fortlöpa under 2021.
Ökad digitalisering
Fortlöpande arbete pågår för att öka digitaliseringen i förbundet och för att utveckla befintliga
tolktjänster. I det nya verksamhetssystemet möjliggörs bland annat skärmtolkning via app, en
tjänst som bedöms högaktuell i rådande Covid-19 situation. Under de närmaste åren förväntas
förbundet komplettera sina nuvarande tolktjänster med fler digitala alternativ och även AIlösningar.
Kundarbete
Som ett led i det mer intensifierade kundarbetet skickades under våren 2019 en enkät ut till
förbundets alla medlemskunder. Resultatet av enkäten ledde till bland annat fler kundbesök och
att förbundets kunder under hösten 2019 och våren 2020 bjöds in till frukostmöten för dialog
och information om tolkanvändande. På grund av Covid-19 kunde inte alla planerade
frukostmöten genomföras. Planen är att fortsättningsvis med regelbundenhet kunna erbjuda
förbundets kunder liknande aktiviteter på plats men också via webb.
Ett arbete har påbörjats för att utveckla tolkanvändarinformationen på förbundets webbplats.
Bland annat kommer informationsfilmer tas fram och det nya materialet beräknas vara klart för
publicering i början av 2021.

Ekonomiska förutsättningar
Bakgrund

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och
migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del
behovet av språktolk- och översättningstjänster.
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem är
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3

10 (15)

miljoner fler människor jämfört med 2017. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från
länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.2
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd.
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.3
Resultatet för 2019 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är cirka 500 fler
jämfört med 2018. Flest asylsökande kom från Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien.
Jämfört med föregående år har dock antalet asylsökande från dessa länder minskat, endast antalet
asylsökande från Uzbekistan har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år
nästintill halverats.4
I migrationsverkets första prognos för 2020 bedömdes omvärldsutvecklingen tyda på att fler
asylsökande skulle söka sig till Europa under året. Prognosen höjdes till 23 000 asylsökande för
2020 och baserades bland annat på att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet kvarstår. 5
Sedan februariprognosen har coronapandemin haft stor påverkan på stora delar av världen och
resmöjligheterna har kraftigt försämrats. Sedan slutet av mars har antalet asylsökande nästintill
halverats vilket är en direkt följd av rådande reserestriktioner Migrationsverket utgår i sin
majprognos från att reserestriktionerna kommer lätta under sommaren och sänker sin prognos
från 23 000 till 21 000 asylsökande för 2020. Prognosen är dock mycket osäker vilket delvis beror
på huruvida reserestriktionerna kvarstår men också på hur relationen mellan EU och Turkiet
utvecklas då Turkiet har signalerat att de inte kommer fortsätta hindra migrantrörelser mot
Grekland när pandemin upphört.6
Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.
Till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökade förbundet antalet utförda uppdrag under 2019.
Ökningen bedöms till viss del bero på de nya medlemskommunerna, men främst tros det bero på
den ökade avtalslojaliteten från förbundets övriga medlemsorganisationer. Efterfrågan på språktolk
förväntas stabiliseras de kommande åren. Troligtvis kommer också den demografiska utvecklingen
förändra efterfrågan på tolk över tid. Flerspråkiga personer kan i samband med åldersrelaterade
sjukdomar, till exempel demens, tappa sitt andra språk och återgår till sitt modersmål vilket skapar
förändrade tolkbehov i samhället. Troligt är att antalet tolkuppdrag kommer minska under 2020 på
grund av coronavirusets påverkan i samhället.

Global trends forced displacement in 2018. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2018. Hämtat 2020-03-13.
Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-03-17.
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2020-02-10
5 Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-03-13.
6 Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-05-04.
2
3
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Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till
tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är
beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda
tjänster enligt självkostnadsprincipen.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska
genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då
både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha
god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2021
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin
under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets
intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk
medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med
förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska
fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.
Som utgångsläge för planeringen av 2021-2023 finns gällande plan för 2020-2022 samt utfallet av
de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och
migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen
av budget 2021. Huruvida Covid-19 kommer att påverka förbundets verksamhet under 2021 är
idag svårt att bedöma. Sannolikt är dock att vissa efterföljder kommer att ses i verksamheten.

Årsprognos 2020 i jämförelse med budget
Under 2019 utförde förbundet 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Ökningen bedöms främst bero
på en ökad avtalslojalitet från befintliga medlemmar men till viss del även på att förbundet fick 12
nya medlemmar under 2019.
Budget 2020 är baserad på 340 000 utförda tolkuppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster sjönk
under årets första månader och den första prognosen pekade på cirka 335 000 uppdrag för 2020.
Coronavirusets angrepp på samhället sänkte dock kraftigt antalet tolkbeställningar från och med
vecka 11. I skrivande stund (6 april 2020) är prognosen för 2020 mycket svår att förutse men
förhoppningen är att förbundet når 300 000 uppdrag under 2020.
Brytpunkten för budget 2020 i balans beräknas till 318 000 utförda uppdrag.

Arvodesutveckling
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets
tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör
ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling.

12 (15)

Personalbemanning och löneutveckling
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens
förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 2020 och kommer
innebära ökad digitalisering i förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen
och kompetensbehoven i förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur.
Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att
förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och
behålla rätt medarbetare.

Pension
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas
löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras
genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid
bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För
att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha
följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets
kostnader.
I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2020 prisjusterats med 1,6 %.
För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om cirka
2,6 %.

Finansiella mål 2021
Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka
kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att
förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten
bidrar också till en ekonomi i balans.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål
•
•

Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
Checkkrediten ska ej nyttjas.

Budget 2021
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och
medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %.
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Budget 2021

(tkr)

216 000
216 000
0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

Budget 2021, specifikation
Intäkter (tkr)

Intäktsslag
Försäljning av förmedlingstjänster
Summa verksamhetens intäkter

Belopp Kommentar
216 000 Tolk- och översättningstjänster
216 000

Kostnader (tkr)

Kostnadsslag
Personalkostnad
Ersättning direktionen
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
IT-kostnader
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa tjänster
Finansiella kostnader
Summa verksamhetens kostnader

Belopp
32 760
1 200
168 877
1 500
3 712
2 413
352
3 578
1 608
216 000

Kommentar
Personalkostnader inkl PO
Ersättning direktionen inkl PO
Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO
Utbildning, material, handledning
Lokalhyra, lokalvård, larm, el
Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto
Förbrukningskostnader
Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader

Investeringsbudget 2021
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2021-2023
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2021

216 000
216 000
0

2022

220 000
220 000
0

2023

224 000
224 000
0
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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