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TOLKSERVICE, GISLAVEDS KOMMUN
Tolkservice i Gislaveds kommun förmedlar tolkar till bland annat
kommuner, landsting, företag, polis och privatpersoner. Vi kan erbjuda tolk i cirka 100 språk och dialekter, som exempelvis arabiska,
bosniska och somaliska. Det går att boka tolk under kontorstid och
via tsronline. Vi har även en jourlista som ni kan få.
Personer som i kontakter med svenska myndigheter, har behov av
tolk, har enligt lag rätt till det. De lagar som reglerar tolkförmedlingen
är förvaltningslagen, rättegångsbalken, HsL och SoL.
Är ni i behov av tolk, eller har frågor, hör av er till oss på Tolkservice.
Vi kommer gärna ut till arbetsplatsen och informerar. Tolkservice i
Gislaveds kommun är medlem i Tolkservicerådet.
(www.tolkserviceradet.se)

TIDSBOKNING OCH TOLKANVÄNDNING:
• För att vara säker på att det finns tolkar tillgängliga bör ni kontakta
Tolkservice i god tid innan mötet med klienten.
• Ni debiteras för den tid tolken står till ert förfogande. Om mötet drar
ut över tiden debiteras ni även för den tiden.
• Om den planerade tiden ej räcker till bör ni försäkra er om att
tolken kan stanna. Om våra tolkar har andra uppdrag inplanerade
har denne rätt att avbryta tolkningsuppdraget. Om ni kontaktar Tolkservice kan vi förmodligen hjälpa er att lösa problemet.
• Alla beställningar måste registreras hos oss. Därför måste ni alltid
kontakta Tolkservice vid varje ny beställning, även om tolken kommer
tillbaka samma dag.
• Tidpunkten när tolkningsuppdrag avslutas skall anges
i exakta minuter.
• Vid akut tolkbehov eller om ni missat beställa tolk kan
vi oftast ordna det.
• Om ni inte är nöjda med våra tolkar vill vi att ni tar kontakt
med Tolkservice.

TIPS TILL ER SOM SKA TALA GENOM TOLK
• Tala alltid direkt till klienten. Vänd dig därför mot klienten när ni talar
och inte mot tolken. Tala inte med klienten i tredjeperson.
• Titta alltid på klienten under tolkningen.
• Undvik svåra ord, långa meningar och fackuttryck. Ställ korta frågor
och tala inte för länge utan uppehåll. Försök att försäkra er om att
klienten uppfattar er korrekt.
• Fråga aldrig tolkarna om deras åsikt i sakfrågor. Våra tolkar är
opartiska och neutrala och ska enbart översätta det som sägs i
konversationen mellan er och klienten.
• Använd tolken endast som just tolk.
• Använd aldrig anhöriga eller barn som tolk.

TIPS VID TELEFONTOLKNING?
• Beställ tolk i god tid.
• Meddela alltid tolken om eventuella förseningar.
• Meddela alltid tolken om ni ej längre är i behov av tolkservice.
• För att tolken ska kunna höra er väl, tala alltid vänd mot och nära
telefonen.
• Låt tolken arbeta i sin takt utan stressmoment och/eller störande
ljud.
• Informera tolken om vad som händer i rummet.
• Försök att ställa kontrollfrågor till klienten så att ni kan försäkra er
om att denne förstår.
• Drar mötet över tiden försäkra er om att det går bra för tolken och
tolkförmedlingen.
• Telefontolkning lämpar sig vid korta och enkla ärenden där barn ej
är inblandade. Om barn är inblandade, eller vid komplicerade
ärenden, beställ en tolk som kan vara på plats.

VILKA KRAV STÄLLER VI PÅ VÅRA TOLKAR?
Vi kräver att våra tolkar:
• kan svenska och det/de språk de tolkar.
• har en god utbildning.
• genomgår de tester och utbildningar som tolkservice kräver och
arbetet förutsätter.
• alltid strävar efter att vara auktoriserade om auktoriseringsprovet
finns på den enskilde tolkens språk.
• är flexibla, bra på att samarbeta och klarar av alla de situationer en
tolk kan ställas inför i sitt arbete.
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Socialförvaltningen
Tolkservice
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Besöksadress:
Töråsvägen 16, Anderstorp

Tel. 0371-813 40
tolkservice@gislaved.se
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