Tidsplan
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde
januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning.

Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ansökningsperiod för nya medlemmar
Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Val av representanter till direktionen
Inträde i förbundet
Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

4 nov 2019 - 6 mars 2020
27 mars 2020
10 april 2020 - 31 sept 2020
hösten 2020
okt - nov 2020
1 jan 2021
jan 2021

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar
Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande
kommuner i Västra Götalands län.
Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt
ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020.

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram.

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet
medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya
antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 31 september 2020. Ny medlem har antagits
när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning.

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras
om förbundets tjänster och verksamhet.

6. Val av representanter till direktionen
Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets
direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i
medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande
församling och styrelse.
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7. Inträde i förbundet
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och
översättningstjänster.

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat
på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ
avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya
medlemmar.
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