
ÖVERSÄTTER. Tolkar blir alltmer efterfrågade, och nu börjar 

kommuner starta egna tolkföretag. Det får branschorganisatio-

nen Språkföretagen att gå i taket. FOTO: NIKLAS LARSSON 

Språkbråk om 
kommunernas 
nya tolkbolag
Branschorganisationen Språkföretagen är 
upprörda över att kommuner och landsting 
börjar samarbeta om att driva egna tolk-
företag.

En marknad värd närmare 600 miljoner 
kronor står på spel.

”Det tycker vi inte om. Det är 
inte särskilt bra för oss”, säger 
Hans-Peter Lindqvist, ord-
förande för Språkföretagen.

Han berättar om Västra 
Götaland som i maj startade 
sin samordnade tolktjänst 
Tolkförmedling Väst via ett 
kommunalförbund mellan 
Göteborg, Borås, Trollhättan, 
Uddevalla, Mariestad och 
Västra Götalandsregionen. 

”Nu stänger de grinden och 
kör i egen regi. Med kort var-
sel fick en rad privata språk-
företag beskedet att deras 
kontrakt löpte ut utan att  
förlängas”, säger Hans-Peter 
Lindqvist.

Av en total marknad på runt 
2 miljarder kronor för språk-
företagen stod kommunerna 
och landstingen i fjol för  
587 miljoner kronor, enligt 
statistik från Doublecheck.

”Klockan vrids tillbaka”
Hans-Peter Lindqvist hoppas 
att hans medlemmar inte ska 
konkurreras ut av offentliga 
initiativ.

”Det är lagligt att starta 
egen kommunal verksamhet, 
men den får inte ha mer än  
10 procent av sin försäljning 
utanför kommungränsen. 
Problemet är att de inte gör 
upphandlingar. Det tycker  
vi på Språkföretagen är ett 
märkligt initiativ. Det har fun-
nits kommunala tolkföretag 
men de har fått läggas ned för 
att de inte håller tillräcklig 
kvalitet. Nu vrids klockan till-
baka.”

Enligt Hans-Peter Lind-
qvist drabbas ”många före-
tag” i Göteborg.

Han fruktar att fler kommu-
ner och regioner ska följa efter. 
Bland annat sonderar Bot-
kyrka möjligheten att starta ett 

kommunförbund med bland 
annat Haninge, Huddinge, 
Nynäshamn, Tyresö, Nykvarn, 
Salem och Södertälje. 

I maj beslutade Botkyrka 
att den egna tolkförmed-
lingen ska läggas ned.

”I stället ska vi upphandla 
en extern tolkförmedling i slu-
tet av november i år. Parallellt 
ska vi undersöka möjligheten 
att bilda ett kommunal-
förbund för att genom det 
driva en tolkverksamhet”, 
säger Monika Larsson, chef 
för medborgarservice på  
Botkyrka kommun.

Bättre kvalitet
Hon ska föra en dialog med 
kommuner som Haninge, 
Huddinge, Nynäshamn, 
Tyresö, Södertälje och 
Nykvarn för att sondera möj-
ligheterna att sätta upp egen 
tolkförmedling och ”kanske” 
också med Stockholm, en 
region som köpte tolktjänster 
för 64 Mkr förra året. 

Men det är inte för att 
pressa priserna som Botkyrka 
vill samköpa tjänsterna, för-
säkrar Monika Larsson.

”Syftet är i första hand att 
få en bättre kontroll på kvali-
teten.”
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De största tolkföretagen
�� Försäljning till kommuner 

och landsting 2012
 MKR

Stockholms Tolkförmedling 147

Semantix Tolkjouren  98

Språkservice Sverige  83
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