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REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA
IKRAFTTRÄDANDE
Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och
med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad
”Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet”. Från och med 201506-01 ingår Borlänge, Falu, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa,
Smedjebacken och Säter kommun samt Landstinget Dalarna i den
gemensamma nämnden.
Reglementet gäller från och med den 1juni 2015.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller detta
reglemente och ett mellan Landstinget och kommunerna ingånget
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
VÄRDKOMMUN OCH ORGANISATION
1§
Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för
språktolkförmedling.
Nämnden har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i
värdkommunens organisation.
Organisationens beslutande organ är den gemensamma nämnden. Till
nämndens förfogande skall det finnas en samordningsgrupp. Förvaltningschef
för tolkförmedlingsorganisationen utses av värdkommunen.
NÄMNDENS UPPGIFTER
2§
Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och
självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmedlingstjänster avseende
kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i enlighet med för var tid av
samordningsgruppen fastställd kravspecifikation.
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Nämnden skall också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose
myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar,
telefontolkar och videowebbtolkar.
Språktolknämnden i Dalarna har det samlade ansvaret för drift och förvaltning
av språktolkförmedlingsverksamhet i enlighet med tecknat samverkansavtal,
samt de mål, riktlinjer som respektive fullmäktige har bestämt. Därtill tillhörande
föreskrifter som kan finnas i olika lagar och föreskrifter samt bestämmelser i
detta reglemente.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
3§

Språktolknämnden i Dalarna ska ansvara för att verksamheten bedrivs i
enlighet med lagar och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.
Språktolknämnden skall till respektive styrelse och fullmäktigerapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.

SAMMANSÄTTNING
4§

Språktolknämnden i Dalarna skall bestå av två ledamöter och ersättare vardera
för Borlänge kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två
ersättare vardera för övriga deltagande kommuner.

ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING OCH ERSÄTTNING
5§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde, skall en ersättare från respektive huvudman tjänstgöra
i ledamotens ställe. Respektive huvudmans fullmäktiges inkallelseordning
gäller.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ledamot eller ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för
uppdraget från den huvudman som valt ledamoten och ersättaren i enlighet
med den huvudmannens ersättningsregler för förtroendevalda. Även de
kostnader i samband med inställelse och tjänstgöring i den gemensamma
nämnden bekostas av den huvudman som valt ledamoten och ersättaren.

6§

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträdet på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Ersättare som ej tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten.
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
INKALLANDE AV ERSÄTTARE
7§

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndsekreteraren som kallar
ersättare. Respektive huvudmans fullmäktiges inkallelseordning gäller.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN
8§

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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SAMMANTRÄDENA
9§

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
10§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den
till åldern äldste ledamoten göra det.
ORDFÖRANDEN
11§

Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall innehas av en av de
valda ledamöterna från värdkommunen samt en av de valda ledamöterna från
Landstinget Dalarna. Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall
rotera mellan ovanstående parter vartannat år.
Det åligger ordföranden för nämnden att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
- företräda nämnden, med rätt att sätta annan i sitt ställe, vid förhandlingar,
sammanträden, uppvaktningar och konferenser med myndigheter, företag och
enskilda.
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JUSTERING AV PROTOKOLL
12§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Anslagsbevis
skickas till respektive huvudman/myndighetsbrevlåda efter justering för direkt
anslag.
RESERVATION
13§

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före
den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Om nämnden beslutar
att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, skall
motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den
sammanträdesdag då beslutet fattades.
SÄRSKILT YTTRANDE
14 §

Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet skall anmäla detta
innan sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för
skriftliga yttranden.
DELGIVNING
15§

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchef eller annan
anställd som nämnden bestämmer.
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UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
16§

Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
handläggande tjänsteman. Handlingar som hänför sig till delegerade ärenden
skall undertecknas av delegaten.
SAMMANTRÄDEN
17§

Den gemensamma nämnden skall sammanträda minst två gånger per år, på
dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Borlänge
kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Driftsansvar

STYRANDE LAGSTIFTNING
18 §
Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagen 8§ innebärande att i de
fall en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som
är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.
Skyldigheten att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och
medinflytande i samband med vård och behandling framgår av Hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och
Patientdatalagen.(2008:355)
De deltagande kommunerna och landstinget behöver därför säkerställa
myndigheternas behov av såväl kontakttolkar, telefontolkar som
videowebbtolkar.
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DRIFTSANSVAR
19 §

Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och
självkostnadsprincipen, bedriva språktolkförmedlingsverksamhet samt teckna
uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose parternas behov av kompetenta och
tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.
20§

Språktolknämnden i Dalarna har det samlade ansvaret för drift och förvaltning
av tolkförmedlingsverksamhet i enligt med tecknat samverkansavtal, samt de
mål, riktlinjer som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i olika författningar samt bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden skall regelmässigt till respektive fullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt
verksamhetsområde.
Utifrån sitt uppdrag skall nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning
fungerar tillfredsställande.
21§

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204)
inom sitt verksamhetsområde
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