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Beslut - Årsstämma i Västmanlands tolkservice 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden
aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 och att ersättning
till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen
till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant samt
styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2022.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i
Västmanland och Region Västmanland. Verksamheten består av att tillhandahålla tolk- och översättartjänster.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Västmanlands tolkservice.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden
aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 och att ersättning
till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen
till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant samt
styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2022.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Tjänsteutlåtande - Årsstämma i Västmanlands tolkservice 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda
staden aktier.
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 och
att ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med
förslaget i kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med
valberedningens förslag gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisor och revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande
medlemsavgift för 2022.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i
Västmanland och Region Västmanland. Verksamheten består av att
tillhandahålla tolk- och översättartjänster.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Västmanlands tolkservice.
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Kanslias

Hej!
Bifogar kallelse samt handlingar inför Västmanlands Tolkservice årsstämma 20 maj 2022.

Tid:

fredag den 20 maj 2022, kl. 10:30

Plats:

Röda rummet, Stadshuset, Västerås

Efter stämman bjuder VTS på lunch i Stadshusrestaurangen. Vänligen meddela om är något du
inte kan äta samt om du inte har möjlighet att delta på lunchen.

Välkommen!
Detta mejla har skickats till samtliga medlemmars huvudadresser samt de ombud som senast
meddelats.

Med vänlig hälsning
Sara Walsöe Pedersen
Verksamhetschef

Västmanlands Tolkservice ek förening
Sigurdsgatan 21, vån 10
721 30 Västerås
Telefon: 021-13 05 19
Växel: 021-13 13 00
Mobil: 070-239 56 65
Bokningssida: Taqs Web Portal (tsronline.se)
sara.walsoe-pedersen@vastmanlandstolkservice.se
www.vastmanlandstolkservice.se

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Västmanlands Tolkservice, ekonomisk förening.

Tid:

fredag den 20 maj 2022, kl. 10:30

Plats:

Röda rummet, Stadshuset, Västerås
Efter stämman bjuder VTS på lunch i Stadshusrestaurangen

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två justerare
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens redovisning för senaste räkenskapsåret (bilaga 1)
7. Revisorernas berättelse (bilaga 2)
8. Beslut om fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse
9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Beslut om ersättningar och arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
12. Styrelsens förslag till medlemsavgift för år 2022 (oförändrad avgift 1000 kr)
13. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden
14. Val av
a. Ordförande
b. Vice ordförande
15. Val av 3 styrelseledamöter
16. Val av 5 styrelsesuppleanter
17. Val av en revisor samt en revisorsuppleant.
18. Anmälan om en revisor och en revisorssuppleant från Västmanlands kommunförbund och en
revisor och en revisorssuppleant från Region Västmanland.
Föreläsning:

Alla Bidniuk, lektor i svenska vid universitetet i Lutsk, Ukraina:
Språkliga och kulturella faktorer som är viktiga för förståelsen av Rysslands invasion av
Ukraina

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening,
org.nr 716454-7262

Vi har utfört en revision av årsredovisningen samt styrelsens förvaltning av Västmanlands Tolkservice
ekonomisk förening för år 2021.
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild av
verksamheten samt förvaltningen av verksamheten.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och styrelsens förvaltning samt förslaget till
dispositionen om föreningens vinst.
Planeringen av revisionen av 2021 års räkenskaper har skett i samråd med PwC som varit sakkunnigt
biträde till de förtroendevalda revisorerna under året.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi åberopar bifogad granskningsrapport från revisionen 2021.
Västerås den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Barbo Hilring
Utsedd av Landstinget Västmanland

Ulf Nygren
Utsedd av Västerås Stad
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Det här är Västmanlands Tolkservice
Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening. Medlemmarna är Region Västmanland och
kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar och Västerås.

Föreningens ändamål är att kontinuerligt följa medlemmarnas intresse och behov av tolk- och
översättningsservice samt säkerställa tolktjänster av hög kvalitet.
Föreningens styrelseledamöter är utsedda av medlemmarna.
Särskilt utsedda revisorer granskar föreningens verksamhet. Förmedlingen har sitt kontor i Västerås.
Västmanlands Tolkservice ekonomiska förening har varit verksam sedan 1993.
Västmanlands Tolkservice är medlemmar i Tolkservicerådet (TSR) och har förbundit sig att följa den
yrkeskodex och praxis som finns att läsa i God tolkservicesed. Västmanlands Tolkservice är FR2000
certifierade.
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Revisorer
Förtroendevalda revisorer

Robert Lennes (S), Region Västmanland
Ann-Louise Molin Östling (S), Västerås stad
Abdul Qorbani (S), Köping kommun
Gustav El Rachidi (S), Fagersta kommun
Barbara Hallström (L), Hallstahammar kommun
Marion Annilén (L), Västerås stad
Karin Andersson (L), Region Västmanland
Kjell Wendin (KD) Arboga kommun
Marcus Jacobson (M), Västerås stad
Elisabet Petterson (C) Sala kommun
Barbro Hillring (L), Region Västmanland
Ulf Nygren (M), VK
Rolf Hare (S), utsedd av stämman

Ersättare

Barbara Conte (MP), VK
Göran Nilsson, utsedd av stämman

Auktoriserad revisor

Helene Ellingsen, PWC

Verksamhetschef

Sara Walsöe Pedersen
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Verksamhetsåret 2021
Händelser under 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ägarmöten har genomförts den 16 april och 22 oktober.
72 % av de utförda uppdragen har utförts av en tolk med Kammarkollegiets legitimation.
99,6 % av alla uppdrag har levererats enligt plan.
2% minskning av fakturerade uppdrag jämfört med föregående år.
39% av beställningar har bokats digitalt via bokningssidan TSR-online.
9 grupphandledningstillfällen för tolkar med en psykoterapeut har genomförts.
Föreläsningar för MDH och psykologstuderande.
I september genomfördes FR2000 revision utan några anmärkningar.

Ägare och kunder
Antalet fakturerade tolktimmar under 2021 har fördelats enligt följande:
Region Västmanland: 68,3%
Kommuner i Västmanland: 28,4%
Övriga kunder: 3,3%
Region Västmanland 68,3 %
Ej medlem 3,3 %

Ej medlem 3,3 %
Västerås 18,8%
Köping 3 %

Region
Västmanland
68,3 %

29%
Kommuner

Hallstahammar 1,4 %
Västerås
18,8%

Sala 1,6 %

Förändring 2021 jämfört 2020
Region Västmanland

+ 4%

Västerås

+ 3%

Köping

+ 7%

Sala

+ 16%

Hallstahammar

- 9%

Arboga

+ 7%

Fagersta

+ 1%

Fagersta 1,2%

Kungsör

Kungsör 1,1 %

Surahammar

+ 2%
- 21%

Arboga 0,9 %
Surahammar 0,4 %

Ej medlem
Totalt:

Den årlig kundundersökning har besvarats av 187 personer.
95,63 % Instämmer/ instämmer helt att de är nöjd med Västmanlands Tolkservice som helhet.
80 % Instämmer/ instämmer helt att de kan lita på att tolk- eller översättningstjänsten de beställer
blir utförd professionellt och smidigt.
Net Promoter Score: 63
I syfte att skapa effektiva och bra möten med tolk håller Västmanlands Tolkservice utbildningar i ”att
tala genom tolk” för tolkanvändare. Under året har en föreläsning för blivande psykologer vid PTPprogrammet samt två för socionomprogrammet på MDH genomförts.

+ 8%
+ 3,7%
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Verksamhet
Västmanlands Tolkservice ändamål är att kontinuerligt följa medlemmarnas intresse och behov av
tolk- och översättningsservice samt säkerställa tolktjänster av hög kvalitet.
Prognos och budget för 2021 var beräknad till 3% fler tolktimmar än föregående år. Den totala
volymen under år 2021 blev 2% färre i antalet debiterade tolktimmar.
Leveransgraden för beställda tolkuppdrag under 2021 var 99,6 %. Under 2021 var 13,5 % av samtliga
beställningar akuta, dvs de bokades samma dag.

99,6 %
Levererade
uppdrag
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fakturerade timmar

Tillsättningsgrad

Efterfrågan på översättningar har ökat med 29% jämfört föregående år, där antalet bokningar av
översättningar under år 2021 utgör ca 1% av den totala volymen.
Efterfrågan av distanstolk, där tolken finns tillgänglig antingen via telefon
eller skärm, har ökat kraftigt under året. Under år 2021 utfördes ca 65% av
uppdragen via telefon eller skärm.
Västmanlands Tolkservice har sedan 2016 erbjudit skärmtolkning som ett
alternativ till att tolken kommer på plats eller via telefon. I och med
pandemin har vi sett att fler har provat att arbeta med tolk via skärm och
sett fördelar med detta.
Det är centralt för verksamheten att planera tolkarnas dag så effektivt som möjligt genom samplanering
av uppdragen. Syftet är att så få resor som möjligt behöver genomföras vilket resulterar i låg
miljöpåverkan, lägre kostnad för beställaren och en god beläggning av uppdrag för tolkarna.
Västmanlands Tolkservice har, i och med sitt medlemskap i Tolkservicerådets styrelse (TSR), deltagit i
möten med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet för påverkansfrågor inom branschen,
där bland annat distanstolkning är en central fråga.
Persiska 5%
Sorani 5%

Under 2021 har tolk- och översättningstjänster förmedlats på 90 olika språk.
De fem mest efterfrågade språken år 2021 var arabiska, somaliska, tigrinja,
sorani och persiska vilka tillsammans motsvarade 70 % av uppdragen.
Till antalet bokningar ökade efterfrågan mest på tigrinja och procentuellt
ökade efterfrågan mest i språken saho, lettiska och tigre jämfört med 2020.

Övrig
30%

Tigrinja
11%

Somali 15%
Arabiska 33%
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Tolkar och översättare
Antalet uppdragstagare, tolkar och översättare, som varit aktiva under 2021 är 359 personer.
Ett av verksamhetsmålen är att öka antalet uppdrag utförda av tolkar som är
8,5%
auktoriserade eller innehar en nationell tolklegitimation utfärdad av
Kammarkollegiet. Antalet uppdrag utförda av tolk med nationell
28%
tolklegitimation har ökat med ca 10 procent sedan år 2020
Under år 2021 utfördes 72% av uppdragen av en från Kammarkollegiet
63%
legitimerad tolk, varav 8,5 % utfördes av auktoriserad tolk.
De tolkar som inte innehar Kammarkollegiets nationella tolklegitimation har
utbildats antigen i ett äldre utbildningssystem där en validering krävs för att bli legitimerad
eller att man genomgått en intern tolkutbildning och genomfört Tolkservicerådets tester, vilket är
minimikravet.

Auktoriserad (AT +
ST/RT)
Grundutbildad (UT)
Grundutbildad ej
under MYH

Västmanlands Tolkservice ska vara en attraktiv arbetsplats för tolkar.
Under året har handledning, ledd av en psykoterapeut, anordnats en gång i månanden.
Förmedlingen arbetar med att ge så goda förutsättningar som möjligt för tolken att kunna utföra sitt
arbete på bästa sätt. I syfte att erbjuda kompetensutveckling finns det en strävan att anordna
föreläsningar och studiebesök för tolkar. Detta ger en möjlighet till att fördjupa sig inom olika
arbetsområden där man kan komma att tolka.
Det finns en stor vinst i att tolkar och tolkanvändare möts utanför tolksituationen för att skapa
samförstånd för varandras yrken. På grund av pandemin har möjligheterna varit mycket begränsade.
Två tolkmöten har arrangerats digitalt under 2021.

Pandemins påverkan på verksamheten
På grund av pandemin har många planerade tolkuppdrag avbokats under 2021. Västmanlands
Tolkservice har uppmanat tolkanvändare att i största möjliga mån använda sig av tolk via telefon eller
skärm. 35% av uppdragen har utförts av en tolk på plats.

Framtida händelser och förutsättningar under 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efterfrågan av tolktjänster förväntas vara oförändrat år 2022 jämfört år 2021.
Fortsatt arbete med att digitalisera bokningsmottagande.
Tolkkvalitet: Målsättningen är att 75% av de genomförda uppdragen ska ha utförts av en tolk
med nationell tolklegitimation samt att fler tolkar auktoriserar sig.
Hantering av pappersrekvisitioner upphör från 1 januari 2022.
Etablera och öka andelen skärmtolkning.
Implementera nytt verksamhetssystem.
Insatser för att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats för frilansande tolkar.
Anordna föreläsningar och samverkan i syfte att skapa jämlika möten med tolk.
Grupphandledning för tolkar.

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening,
org.nr 716454-7262

Vi har utfört en revision av årsredovisningen samt styrelsens förvaltning av Västmanlands Tolkservice
ekonomisk förening för år 2021.
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild av
verksamheten samt förvaltningen av verksamheten.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och styrelsens förvaltning samt förslaget till
dispositionen om föreningens vinst.
Planeringen av revisionen av 2021 års räkenskaper har skett i samråd med PwC som varit sakkunnigt
biträde till de förtroendevalda revisorerna under året.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi åberopar bifogad granskningsrapport från revisionen 2021.
Västerås den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Barbo Hilring
Utsedd av Landstinget Västmanland

Ulf Nygren
Utsedd av Västerås Stad
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