
Allmänt om utförandet av tolkuppdrag  
 

Alla våra fristående uppdragstagare ska 

utföra sina tolkuppdrag enligt nedanstående 

policy och rutiner 
 

Företagets affärsidé är att på ett kostnadseffektivt, kundanpassat 

och miljövänligt sätt leverera språktjänster dygnet runt med högsta 

kvalitet, bästa tillgänglighet och servicenivå, inom världens språk 

och dialekter till myndigheter och företag i Sverige. I vår affärsidé 

ingår även att erbjuda hög service till våra kunder. För att säkra rätt 

kvalitet på våra tolktjänster är det av största vikt att våra 

uppdragstagare följer vår policy och rutiner.
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Vid mottagen förfrågan av 

tolkuppdrag gäller följande 
   

 Det är viktigt att du meddelar oss så fort 

du vet ifall du kan ta 

uppdraget eller inte. Detta är INTE en 

bokningsbekräftelse utan enbart en 

förfrågan. Att du svarar Ja till ett uppdrag 

betyder inte att du är tillsatt, utan du 

måste få en bekräftelse först. 

 

 Ge oss snabbt svar även om du inte kan 

ta uppdraget!  

 Våra förfrågningar går via mail samt sms. 

Det är av största vikt att du har 

inloggningsuppgifter till vår webbportal 

för att på ett smidigt sätt hantera dessa 

Vid accept av tolkuppdrag gäller 

följande 
   

 Alla accepterade tolkuppdrag ska utföras 

i enligt med Kammarkollegiets vägledning 

och riktlinjer för tolkar, ”God tolksed”. 

 

 När du erhållit och accepterat ett 

tolkuppdrag, har du skyldighet att infinna 

dig hos beställaren av tolktjänsterna i god 

tid. Om försening eller förhinder uppstår 

måste du informera oss omgående, så att 

vi kan återkoppla till kunden. 

 

 Innan du påbörjar ditt tolkuppdrag ska du 

presentera dig för kunden och upplysa 

om den tystnadsplikt som du är bunden 

av samt upplysa om din roll som tolk. 

 

 Vid accepterat uppdrag ska du läsa 

noga all information rörande 

beställningen som du erhåller av oss (tid, 

datum, plats) 

 

 Du ska alltid medha din tolkbricka samt 

våra rekvisitioner till uppdraget. 

 

 

. 

 

Rutiner och villkor vid utförande av telefontolkning 

 

 Du ska alltid presentera dig innan du påbörjar ditt 

uppdrag, både på tolkspråket och på svenska, för kund 

och klient/patient. 

 Du ska tala klart och tydligt. 

 Telefontolkning ska ske på avskild, isolerad plats där 

sekretess kan upprätthållas.  

 Du ska befinna dig i ostört miljö. 

 Om du har tackat ja till ett uppdrag MÅSTE du vara 

tillgänglig hela den bokade tiden samt svara telefonen 

utsatt tid. Om du inte erhållit samtal från kund när 

starttiden har passerat vänligen kontakta oss omgående. 

Kan innebära att kund har fel telefonnummer eller att kund 

inte har kunnat komma fram. Detta är viktigt då 

vitesavdraget kan undgås. 

 Kvalitén och sekretessen ska inte påverkas av att andra 

familje- eller hushållsmedlemmar är hemma. 

 Telefontolkning ska inte ske utomhus eller i bilen, då 

sekretessen per definition ej kan upprätthållas samt att 

störande ljud kan förekomma. 

 Det är båda parters ansvar att se till att teknisk utrustning 

fungerar som det ska. 

 Vid avslutad telefontolkning kontrollera med kunden att ni 

har samma sluttid för uppdraget. 

 

Rutiner och villkor vid utförande av kontakttolkning 

 

• Din tolkbricka är ett MÅSTE och ska vara väl  

synlig för alla.  

• Tolkningen ska utföras på ett professionellt sätt.  

• Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning får ej 

användas under tolkning förutom om de används som 

hjälpmedel i samråd med tolkanvändaren. 

• Glöm inte att lämna över din rekvisition för påskrift efter 

avslutad tolkning. 

• Du ska ha vårdad klädsel. 

• Du har rätt att anteckna viktiga saker under din tolkning 

men dessa ska kastas efter avslutad tolkning.  
 

 



    

Inlämnandet av rekvisitioner 

 Inlämnandet av rekvisitioner skall ske månadsvis. 

Rekvisitioner ska vara oss tillhanda senast den 7:e 

kommande månaden. Försent inkomna rekvisitioner, 

kan påverka utbetalningen. 

 Rekvisitionerna skall vara korrekt ifyllda, dvs med all 

information som efterfrågas. Notera att rekvisitioner 

har 3 sidor. Angiven information ska synas tydligt på 

alla sidor. 

 Genomförda tolkuppdrag av kontakt skall 

rapporteras med rekvisition.  

 Telefontolkningsuppdrag ska rapporteras i vår 

Telefon rapporterings lista. 

 All utlägg skall styrkas med kvitto som ska bifogas 

med rekvisitionen. Sena inkomna kvitto kommer inte 

att godtas. OBS! Trängselskatten skall redovisas 

senast den 10:e kommande månaden. 

 Utbetalning av ersättning sker med 2 månaders 

handläggningstid 

Försening och avbokning av uppdrag 

 Avbokning av uppdrag och övriga meddelanden 

ska göras direkt till förmedlingen på telefon, 08-445 

75 90,  vardagar 07.30 – 17.30.  

 Avbokningen räknas inte som registrerad förrän du 

erhållit bekräftelse per e-post från oss. 

 Avbokning av uppdrag (om det är ett måste)ska ske 

senast 24 timmar före bokat uppdrag. Om du 

avbokar ett uppdrag för sent eller uteblir från ett 

bokat uppdrag, utgår vite; såvida inte du kan 

presentera en godtagbar anledning för 

avbokningen, såsom t ex sjukdom eller vård av barn 

(”VAB”). Sjukdom respektive VAB måste dock 

verifieras med läkarintyg/intyg från försäkringskassan. 

 Vid eventuell försening till ett uppdrag ska detta 

meddelas till Bolaget snarast möjligt
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Viteskrav 
(Enligt kundavtal) 

Alla våra avtal innehåller en vitesklausul för olika 

typer av avvikelser samt brister i uppdragets 

utförande. Dessa krav som ställs från kunden 

måste vi ställa på dig som uppdragstagare 

 

Migrationsverket 
 

 Försening upp till 15 minuter  dras av 

tolkarvodet. Migrationsverket förutsätter att 

tolkningen kan starta på utsatt tid. Nämnt 

avdrag utgår inte om frånfallet 

styrks med avbrott i allmänna 

kommunikationsmedel eller omständighet som 

inte borde kunna förutses. 

 Om tolk är mer än 15 minuter sen till avtalad 

tolkning ska vite utgå med ett tusen (1 000) 

kronor. Medför förseningen att uppdraget inte 

kan genomföras ska ytterligare vite utgå med 

ett tusen (1 000) 

kronor. 

 Om tolk avbryter samtal innan bekräftad sluttid 

och det inte godkänns av Migrationsverket 

utgår vite med ett tusen (1 000) kronor. 

 Förseelse mot sekretess/tystnadsplikt innebär 

vite om fem tusen (5 000) kronor. 

 Tolk ska närvara vid avtalat uppdrag. Om tolk 

ändå uteblir från avtalet uppdrag utan laga 

förfall utgår vite om 2000 kr (Laga förfall är 

omfattande avbrott i allmänna 

kommunikationer eller plötslig sjukdom som kan 

styrkas med läkarintyg eller motsvarande) 

 Tolk inte genomför uppdraget i enlighet med 

God tolksed utgår vite om 2000 kr. 

 Tolk ska ha utfärdad tolkbricka samt identifiera 

sig genom anmälan med giltig legitimation. 

Tolkbricka ska under hela uppdraget bäras 

synligt. Vite utgår om kravet inte uppfylls vid 

respektive uppdrag med vite om 2000 kr. 

 

Övriga kunder 

 Tusen (1 000) kronor om tolk helt uteblir från i 

förväg fastställt uppdrag utan laga förfall. Om 

intyg inte kan uppvisas. 

 Tusen (1 000) kronor i de fall tolkuppdraget inte 

kan genomföras på grund av bristande 

kompetens hos tolk eller om tolk inte kan 

genomföra uppdraget i enlighet med 

Kammarkollegiets vägledning ”God tolksed”.  

 Fem hundra (500) kronor om tolk är försenad 

med mer än 15 minuter till avtalat uppdrag.  

 Fem hundra (500) kronor om tolk inte svarar i 

telefon vid bokad telefontolkning med mer än 

15 minuter till avtalat uppdrag.  

 


