
Stadsrevisionen 
 

 

 

  

Projektplan 

Göteborgs Stads styrning och  

uppföljning av tolktjänster  

 

 

 

 

 

 

  

 

  



2   ·   P ROJ EK TP L AN  

S TA D S REV I S I O N E N   ·   2 020 - 04 -2 1  

Göteborgs Stads styrning och  

uppföljning av tolktjänster  

Sedan några år tillbaka har behovet av tolktjänster ökat i både stat, 

kommun och landsting. Användning av tolk är en fråga av betydelse både 

för offentlig sektors effektivitet och rättssäkerhet men det är också en 

fråga av vikt för den enskilde som är i behov av tolktjänster. Behovet av 

tolktjänster kan variera över tid, men bedöms ändå bli långvarigt 

betydande till följd av förändrade demografiska förutsättningar.1  

Med anledning av det ökade antalet asylsökande under åren 2015–2016 

har frågan kring behovet av tolkar och tolkarnas kompetens aktualiserats 

ytterligare. Det råder en stor brist på tolkar i landet, i synnerhet 

kvalificerade sådana.2  

Vem har rätt till tolk?  
Rätten till tolk vid myndighetskontakt regleras i förvaltningslagen.  

Av 6 § framgår att myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att 

han eller hon kan ta tillvara sina intressen. Av 13 § framgår att en 

myndighet ska använda tolk och översätta handlingar om det behövs för 

att den enskilde ska kunna ta tillvara sin rätt. Tolk ska användas både för 

dem som inte behärskar svenska men också personer med funktions-

nedsättningar som begränsar förmågan att se, höra eller tala. 

Syftet med förvaltningslagens reglering kring tolkanvändning är att 

säkerställa att den enskilde ska kunna lämna upplysningar som är av 

betydelse för ett ärendes beredning, kunna förstå ärendets innehåll och 

det beslut som myndigheten meddelar. Vidare framgår att hjälpen ska  

ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den 

enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Hjälpen ska  

ges utan dröjsmål. 

Det är myndighetens ansvar att i varje enskilt fall bedöma om och i 

vilken utsträckning den enskilde är i behov av tolk eller översättning. 

Användningen av tolktjänster bekostas av myndigheten. Det måste dock 

ibland vara möjligt att avstå från att erbjuda tolkning eller översättning3. 

 

 

 

 

1 Att förstå och bli förstådd, Statens offentliga utredningar, SOU 2018:83  
2 Att förstå och bli förstådd, Statens offentliga utredningar, SOU 2018:83 
3 Prop. 2016/17:180 s. 298–299 
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Detta gäller särskilt då ärendena är av mindre vikt för den enskilde och 

kostnaderna för åtgärden framstår som oproportionerliga i förhållande  

till den enskildes möjligheter att ändå ta tillvara sin rätt.4  

Hur säkerställs tolkens kompetens? 
Tolk är ingen skyddad yrkestitel, vilket i princip innebär att vem som 

helst kan kalla sig för tolk och förmedla tolktjänster5. Det finns inga 

formella kunskapskrav eller krav på utbildning för den som verkar som 

tolk. Förvaltningslagen reglerar inte vilken kvalitet eller kompetens en 

tolk bör ha för att uppfylla kraven och det finns inte heller något regel-

verk som reglerar tolkar i deras yrkesutövning. Det blir därför upp till 

beställaren av tolk att ställa krav på tolkens kompetens.  

Även om det inte finns några formella krav på utbildning eller en 

skyddad yrkestitel finns vissa benämningar och kompetensnivåer inom 

tolkyrket. Dessa är bland annat auktoriserad tolk, utbildad tolk och 

godkänd tolk. De tolkar som är auktoriserade blir detta efter skriftliga  

och muntliga prov som utförs av Kammarkollegiet.  

Trots att tolkyrket är krävande och trots att det finns flera utbildningar att 

tillgå saknar flertalet av tolkarna auktorisation och utbildning. Men då det 

hittills har varit en stor efterfrågan på tolkar har det funnits möjlighet att 

även utan utbildning arbeta som tolk.6 

Tolkförmedling väst 
Göteborgs Stad är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

tillsammans med Västra Götalandsregionen och 38 andra västsvenska 

kommuner. Tolkförmedling Väst har en direktion och Göteborgs Stad 

innehar ordförandeskapet. Genom medlemskapet är staden hänvisad till 

att beställa tolktjänster av Tolkförmedling Väst. Samtliga medlemmar har 

andelar i förbundets tillgångar och skulder. Varje medlem är därmed 

förbunden att täcka upp för eventuella ekonomiska underskott.  

Enligt Tolkförmedling Väst köpte Göteborgs Stads nämnder 

tolkförmedlingstjänster för drygt 37 miljoner kronor 2019.  

 

 

 

 

 

4 JP Infonet, Auktoriserad tolk i kommunärenden – analys, 2019-02-08 
5 SKL, Tolk – en fråga om brukar/patient och rättssäkerhet, 2016, s. 4 
6 Att förstå och bli förstådd, Statens offentliga utredningar, SOU 2018:83 
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Omkring 1,5 av dessa 37 miljoner betalades till andra leverantörer  

av tolktjänster än Tolkförmedling Väst. Varken Göteborgs Stad eller 

någon av stadens nämnder har ramavtal med någon annan leverantör  

än Tolkförmedling Väst. Om nämnderna beställer tolkar från andra 

tolkförmedlingar, som inte är upphandlade, riskerar de således att 

genomföra otillåtna direktupphandlingar.  

Rättssäkerhet 
Tolkanvändning är en rättssäkerhetsfråga på flera sätt. Enligt lika-

behandlingsprincipen, såsom den uttrycks i kommunallagen, ska en 

kommun, om det inte finns sakliga skäl för något annat, behandla sina 

medlemmar lika. I det här sammanhanget innebär detta bland annat att 

staden ska tillhandahålla tolkhjälp på ett enhetligt och likvärdigt sätt.  

Det innebär också att staden behöver ställa krav på anlitade tolkars 

kompetens för att säkerställa att all den information som förmedlas i ett 

ärende också översätts. Rättssäkerhet kan också handla om att säkerställa 

att jäv inte förekommer och att det inte finns någon personlig relation 

som påverkar vad den enskilde förmedlar eller som påverkar tolkens 

förhållningssätt i ärendet. Dessutom kan det förekomma kulturaspekter 

som kan påverka den tolkbehövandes vilja att lämna uppgifter – uppgifter 

som ju tolken också tar del av – i ett ärende. 

För att fånga dessa aspekter kring rättssäkerhet är det viktigt att det finns 

en återkoppling mellan den som använder tolk och den som förmedlar. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna har en tillräcklig 

intern styrning och kontroll avseende tolktjänster och om tolkhjälp 

tillhandahålls på ett rättssäkert sätt. Vår granskning har sin utgångspunkt 

i följande revisionsfrågor:  

• Har nämnderna rutiner som tydliggör hur och i vilka situationer 

tolk ska användas? 

• Har nämnderna en ändamålsenlig organisation för att styra och 

kontrollera anlitandet av tolkar?   

• Har nämnderna en ändamålsenlig organisation för uppföljning av 

tolktjänster? 

 

Ansvariga nämnder/styrelser 

Granskningen omfattar social resursnämnd, utbildningsnämnden, 

förskolenämnden, Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd,  

Majorna-Linné stadsdelsnämnd samt Östra Göteborgs stadsdelsnämnd.  
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Då kommunstyrelsen har uppsiktsplikt både över stadens nämnder och de 

kommunalförbund staden är medlem i, ingår kommunstyrelsen i 

granskningen. 

Revisionskriterier 

Stadsrevisionen kommer att använda följande revisionskriterier för  

att bedöma granskningens iakttagelser: 

 

• Kommunallagen (2017:725)  

• Förvaltningslagen (2017:900)  

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, 

2019-09-12 

• Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, 2019-10-31 

• Göteborgs Stads handbok för handläggning av individuellt stöd 

enligt LSS och SoL till personer med funktionsnedsättning,  

2019-05-27 

• Göteborgs Stads handbok för handläggning och utförande av 

insatser inom äldreomsorgen, 2019-02-10 

• Nämndernas interna rutiner  

 

Metod och avgränsningar 

Vi kommer inleda granskningen med en enkät till berörda användare av 

tolk, bland annat socialsekreterare och lärare. Därefter kommer ett urval 

av intervjuer genomföras med chefer i verksamheterna. Vi kommer också 

genomföra dokumentstudier.  

Granskningen är avgränsad till tolktjänster för personer som inte 

behärskar svenska, det vill säga språktolk. Granskningen kommer inte 

beröra tolkanvändning för personer med funktionsnedsättningar som 

begränsar förmågan att se, höra eller tala.  

Oberoende och integritet 

De sakkunnigas oberoende och integritet har prövats enligt vår 

oberoendedeklaration vilken baseras på Sveriges kommunala yrkes-

revisorers modell. Inga omständigheter har framkommit som kan 

ifrågasätta förtroendet för de sakkunnigas oberoende och integritet  

som granskare. 

Projektorganisation 

Granskningen kommer att genomföras av Lisa Barske (projektledare) och 

Emma Bergstrand. 
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Avrapportering 

Avrapportering till revisorsgruppen planeras att ske hösten 2020. 

Kvalitetssäkring 

Rapportens innehåll kommer att stämmas av med de granskade verk-

samheterna. Kvalitetssäkring genomförs av kvalitetsansvarig för 

fördjupade granskningar. 
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