
 Tolkförmedlingstjänster 

 



Ramavtalet 

• Löper fr.o.m. 2019-02-01 i 24 månader. 

SIC kan förlänga i upp till 24 månader.  

• Tre tjänsteområden/inställelsesätt + två 

tilläggstjänster. 

• Ramavtal är tecknade per län. 

• 3-4 leverantörer per län, totalt 7 

leverantörer. 

• Avrop genom fast rangordning per län. 

• Avropsblankett, vägledning. 

• Tjänst för avrop (tolkportal). 

 



Tjänsteområden/inställelsesätt 

• Påplatstolkning (kontakttolkning)  

• Distanstolkning 

• Skärm 

• Telefon 

• Distanstolkning i anvisad lokal 

• Avistatolkning (Prima Vista) 

• Tolkanvändarutbildning 

 

• Konferenstolkning och 

teckenspråkstolkning ingår inte 

 



Leverantörer (förmedlingar) 
Stockholm Uppsala Södermanland 

Språkservice Språkservice Språkservice 

Hero Tolk Hero Tolk Hero Tolk 

Linguacom Järva Tolk Folkhälsobyrån 

Stockholms Tolkf. DigitalTolk 

Västmanland Örebro Gotland 

Hero Tolk Hero Tolk Hero Tolk 

Linguacom Linguacom Linguacom 

Folkhälsobyrån Språkservice DigitalTolk 



Leverantörer (förmedlingar) 
Östergötland Jönköping Kronoberg 

Hero Tolk Hero Tolk Hero Tolk 

Språkservice DigitalTolk Språkservice 

Stockholms Tolkf. Språkservice DigitalTolk 

Kalmar Blekinge Skåne 

Hero Tolk Hero Tolk Språkservice 

Stockholms Tolkf. Språkservice Hero Tolk 

Språkservice DigitalTolk Stockholms Tolkf. 



Leverantörer (förmedlingar) 
Halland Västra Götaland Värmland 

Hero Tolk Språkservice Hero Tolk 

DigitalTolk Hero Tolk Linguacom 

Språkservice Järva Tolk DigitalTolk 

Dalarna Gävleborg Västernorrland 

Hero Tolk Hero Tolk Hero Tolk 

Linguacom DigitalTolk Linguacom 

DigitalTolk Linguacom Stockholms Tolkf. 



Leverantörer (förmedlingar) 
Jämtland Västerbotten Norrbotten 

Hero Tolk Hero Tolk Hero Tolk 

DigitalTolk DigitalTolk Linguacom 

Linguacom Stockholms Tolkf. DigitalTolk 



Kompetensprioritering 
• Auktoriserad rättstolk/sjukvårdstolk (RT/ST) 

• Tolken ska finnas med i Kammarkollegiets register över auktoriserade tolkar. 

• Exempel på uppdrag som i första hand ska tillsättas med rättstolk (RT) är domstols- och häktningsförhandlingar.  

• Till tolkuppdrag som berör ämnesområdet medicin och hälsa ska sjukvårdstolk (ST) prioriteras. 

• Auktoriserad tolk (AT) 

• Tolken ska finnas med i Kammarkollegiets register över auktoriserade tolkar. 

• Till samtliga tolkuppdrag utanför rättsväsendet och sjukvården prioriteras auktoriserade tolkar (AT). 

• Utbildad tolk (UT) 

• Tolken ska finnas med i Kammarkollegiets nationella tolkregister över utbildade tolkar. 

• Om inte auktoriserade tolkar (AT) går att tillgå ska i andra hand utbildade tolkar (UT) förmedlas. 

• Övrig tolk (ÖT) 

• Tolken finns inte med i Kammarkollegiets register. 

• Endast om varken auktoriserade eller utbildade tolkar finns tillgängliga får övriga tolkar (ÖT) förmedlas. 

Denna kompetensprioritering ska gälla samtliga tolktjänster såvida inte avropande myndighet har efterfrågat en 
specifik kompetensnivå. 

 



Tolkarvoden 
Tolkarvode  och all annan ersättning till tolk utgår i enlighet 
med den vid var tid gällande utgåvan av Domstolsverkets 
föreskrifter om tolktaxa.  

• Tabell 1 gäller för tolkning vid allmän domstol, allmän 
förvaltningsdomstol, Arbetsdomstolen, arrendenämnd och 
hyresnämnd. 

• Tabell 2, som avser tolkning vid polis- åklagar och 
kronofogdemyndighet, gäller för samtliga avropande myndigheter i 
denna upphandling förutom de som ingår i tabell 1. 

• §§ 8-9 under rubriken Avvikelse från taxan samt § 15 under rubriken 
Utlägg, gäller endast avropande myndigheter som omfattas av 
förordningen om tolktaxa. 

 

• Tolkningstillfället avgör vilken version av tolktaxan som ska gälla, i de 
fall taxan hinner uppdateras innan uppdraget utförts. 

 

 



 
Tolkarvoden (forts.) 
 Principer för arvodering 

• Det finns för närvarande fyra arvodesnivåer. Varje kompetensnivå har en 

egen arvodesnivå: 

• Rättstolk/sjukvårdstolk (RT/ST) - arvodesnivå IV. 

• Auktoriserad tolk (AT) - arvodesnivå III. 

• Utbildad tolk (UT) - arvodesnivå II. 

• Övrig tolk (ÖT) - arvodesnivå I. 

• Arvode enligt tolktaxan för anvisad tolk. 

• För uppdrag vid domstolar, polis-, åklagar- och kronofogdemyndigheter är 

det endast rättstolkar, eller tolkar som har både rätts- och sjukvårds- 

kompetens, som kan arvoderas enligt arvodesnivå IV. 

 

• De språk som det inte går auktorisera sig i ersätts efter tolkens 

kompetensnivå enligt arvodesnivå II och arvodesnivå I. 

 



 
Tolkarvoden (forts.) 
 Tolkarvode inklusive sociala avgifter (d.v.s. beloppet inom 

parentes i taxan) faktureras av leverantören. Detta gäller oavsett 

om tolken är anställd, uppdragstagare med A-skatt eller har F-

skatt.  

• I de fall tolken har F-skatt ska leverantören betala tolken hela 

arvodet inkl. sociala avgifter så att tolken själv betalar in till 

Skatteverket.  

• Om tolken är uppdragstagare eller anställd av leverantören är det 

leverantören som betalar in de sociala avgifterna.  

• Enda  fallet där beloppet i taxan exklusive sociala avgifter ska 

betalas ut är om avropande myndighet själv betalar in tolkens 

sociala avgifter till Skatteverket, t.ex. när tolk med A-skattesedel 

själv yrkar ersättning från domstol. 

 



Förmedlingsavgift 
• Leverantören har rätt att debitera en (1) förmedlingsavgift per uppdrag/dag/tolk/språk samt en (1) 

förmedlingsavgift när ny tolk måste tillsättas p.g.a. att kund förlänger eller på annat sätt utökar ett 

pågående uppdrag.  

 

• Ett uppdrag som endast pågår under en (1) dag, med en (1) tolk och i ett (1) språk ger leverantören rätt att 

debitera en (1) förmedlingsavgift. Sträcker sig uppdraget över flera dagar, eller passerar en dygnsgräns, får 

en (1) förmedlingsavgift per dag debiteras. Är flera tolkar engagerade får en (1) förmedlingsavgift per tolk 

debiteras och om en tolk ska tolka i flera språk får en (1) förmedlingsavgift per språk debiteras. 

 

• Differentierad förmedlingsavgift utifrån levererad kompetensnivå – högst för en rättstolk och lägst för en 

övrig tolk.  

• Rätt att debitera ett tillägg på 100 % av förmedlingsavgiften vid förmedling av tolkuppdrag via telefon 

utanför kontorstid (helgfri måndag till fredag kl. 08.00 - 17.00). 

• Förmedlingsavgiften justeras upp årligen i förhållande till Domstolverkets tolktaxa. 

 

 

 

 

 



Övriga priser 
• Pris för tolkanvändarutbildning 

• Offererat timpris ska innefatta kostnader för leverantörens utbildningspersonal samt för eventuellt 
utbildningsmaterial men är exklusive eventuella resekostnader.  

• Eventuella resekostnader ska godkännas av avropande myndighet innan uppdraget utförs.  

• Avropande myndighet ansvarar för att tillhandahålla lokal utan kostnad för leverantören.  

• Pris för Avistatolkning (och simultantolkning) 

• Enligt Domstolsverkets tolktaxa 

• Krav på säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövning och/eller registerkontroll 

• Leverantören har rätt att debitera förmedlingsavgift motsvarande förmedling av RT för varje person 
som omfattas. 

• Anlitad tolk som omfattas av säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövning och/eller registerkontroll ska 
erhålla högsta tolkarvode för den tid som avsätts för genomförandet av säkerhetsprövningen 
(exempelvis intervjutid samt tidsspillan för resor). Därutöver kan resekostnader tillkomma i samband 
med intervju. 

 

 

 

 

 



Resor och utlägg 
• Leverantören, eller tolken, ska ansvara för eventuella bokningar och 

avbokningar samt utlägg på förhand avseende researrangemang som 
är nödvändiga för att utföra tolkuppdraget.  

• Om tolkens resa till uppdraget överstiger två (2) timmar landvägen 
med maximalt avstånd på 100 km utgår ersättning endast under 
förutsättning att avropande myndighet på förhand godkänt 
resekostnaderna. 

• Med resekostnader avses alla kostnader utöver arvode, spilltid och 
OB, dvs. bl.a. km-ersättning för bil, traktamente, tåg- eller flygbiljetter 
samt hotell om det är nödvändigt med övernattning. 

• Eventuella utlägg ska på begäran kunna styrkas.  

• I det fall resan sker med bil står avropande myndighet för kostnad för 
eventuella nödvändiga vägtullar och parkeringsavgifter.  



Resor och utlägg forts. 
• Vid uppdrag för de myndigheter som omfattas av förordningen 

(1979:291) om tolktaxa utgår ersättning enligt förordningens 15 §. 

Dvs. enligt villkorsavtalen + lokalt reseavtal för Sveriges Domstolar. 

• Vid uppdrag för övriga myndigheter utgår ersättning enligt 

beloppen i Villkorsavtalen. 

• Belopp framgår på sid 61 i Domstolsverkets ”Rättshjälp och taxor”. 

• I de fall reseersättningen är skattepliktig (när tolken är 

uppdragstagare med A-skatt) ska sociala avgifter, i enlighet HFD 

2013 ref. 19 I, läggas på reseersättningen.  

 



Avropsordning 
• Avrop av påplatstolkning ska ske utifrån rangordningen för det län där tolkningen ska äga rum.  

• I det fall tolkning sker på distans ska tolkningen anses äga rum där den avropande myndighet som 

använder den aktuella tolktjänsten är placerad. Avrop ska göras utifrån rangordning för detta län. 

• Om tolkning ska genomföras vid en avropande myndighets lokalkontor ska avrop ske utifrån 

rangordningen för det län där lokalkontoret är placerat.  

• Vid avrop av ”distanstolkning i anvisad lokal” så sker avropet enligt rangordningen i det län där 

tolken ska infinna sig, utifrån vad avropande myndighet har angett i sin avropsförfrågan. 

• Observera att det inte går att önska ”distanstolkning i anvisad lokal” som andra- eller 

tredjehandsalternativ i samma avrop om tolken ska tolka från en lokal i annat län.  

• Om det inte är bestämt i vilket län tolken ska infinna sig rekommenderas att avropande myndighet 

antingen avropar från något av storstadslänen (där flest tolkar finns) eller tar kontakt med någon av de 

högst rankade leverantörerna innan avrop görs. 



Avropsförfrågan 
Avrop kan göras på följande sätt: 

• via Kammarkollegiets webbaserade avropstjänst för 
tolkar, ”tolkportalen” (utveckling och tester pågår) 

• via leverantörernas egna webbaserade 
bokningssystem 

• med avropsblanketten via e-post till leverantörernas 
funktionsbrevlåda 

• via telefon  

 

Observera att det är viktigt att ni alltid anger att ni 
avropar från Kammarkollegiets ramavtal med nr 23.3-
9066-16. Det minskar risken för feldebitering då många 
leverantörer har flera olika ramavtal att hålla reda på. 

 



Avropsförfrågan (forts.) 
• Datum samt start- och sluttid för tolkuppdraget, samt om tidsangivelsen är definitiv eller har en 

viss flexibilitet. 

• Vilket/vilka språk som kommer att talas under tolkuppdraget. 

• Tjänst/inställelsesätt  (påplatstolkning, distanstolkning (telefon eller skärm), distanstolkning i 

anvisad lokal). 

• Alternativa inställelsesätt kan anges. Ange om efterfrågat inställelsesätt är ett krav eller önskemål. 

• Adress där tolkuppdraget ska genomföras (vid påplatstolkning och distanstolkning i anvisad lokal). 

• Kort beskrivning av uppdraget (domstolsförhandling, förhör, möte med handläggare etc.) 

 



Avropsförfrågan (forts.) 
• Tolkens kompetensnivå (Rättstolk/Sjukvårdstolk /Auktoriserad tolk /Utbildad tolk/Övrig tolk.  

• Avropande myndighet får efterfråga maximalt två (2) alternativa kompetensnivåer, exempelvis RT i 

första hand och AT i andra hand.  

• Leverantören får i dessa fall inte förmedla en tolk med annan kompetensnivå än de två 

kompetensnivåer som har efterfrågats.  

• Om någon av dessa två kompetensnivåer inte kan förmedlas ska avropande myndighet gå vidare i 

rangordningen. 

• Avropande myndighet kan även välja att enbart efterfråga en (1) kompetensnivå. Leverantören får då inte 

förmedla en tolk med annan kompetensnivå än den som har efterfrågats, varken högre eller lägre. 

• Om efterfrågade kompetensnivåer är ett önskemål, och inte ett krav (eller om inga krav eller önskemål 

anges) ska avropande myndighet inte gå vidare i rangordningen i det fall ingen av de efterfrågade nivåerna 

kan förmedlas. Leverantören ska då förmedla tolk i enlighet med kompetensprioriteringen. 

• OBS! Kontrollera alltid att ni får en tolk med den kompetensnivå som ni ställt krav på.  

 

 

 



Avropsförfrågan (forts.) 
 

• Accepterad restid för tolken vid påplatstolkning eller distanstolkning i anvisad lokal. 

• En tolk vars restid till tolkmötet är maximalt två (2) timmar landvägen med maximalt avstånd på 100 km. 

Ersättning för eventuella resekostnader utgår. Dock endast för billigaste researrangemang om inget annat 

har överenskommits.  

• En tolk vars restid till tolkmötet överstiger två (2) timmar landvägen eller avstånd på över 100 km.  

Tolken får endast anlitas om avropande myndighet har godkänt de uppskattade resekostnader som är 

förknippade med uppdraget.  

• Det räcker att antingen tiden eller avståndet överskrids för att godkännande ska inhämtas från avropande 

myndighet. 



Avropsförfrågan (forts.) 
Eventuella övriga krav eller önskemål 

• Exempelvis  

• dialekt vid tolkning,  

• tolkens kön,  

• tillsättning av en specifik tolk,  

• alternativt att en specifik tolk inte ska tillsättas,  

• särskilda egenskaper eller kunskaper hos tolken.  

• Ange om det som efterfrågas är krav eller önskemål. 

 

I det fall det som efterfrågas är krav och förmedlingen inte kan 

förmedla en tolk enligt ställda krav ska avropande myndighet vända 

sig till nästa leverantör i rangordningen. 

  

 



Avropssvar 
• Skriftligt mottagningsbevis 

• Krav ska kunna uppfyllas, önskemål behöver inte kunna uppfyllas. 

• Bekräftelse att uppdraget accepteras/nekas 

• Om avropsförfrågan mottas senast två arbetsdagar före uppdragsstart, ska leverantören bekräfta uppdraget 
senast kl 15.00 arbetsdagen efter att avropsförfrågan mottagits. 

• Om avropsförfrågan mottas senast kl. 14.00 arbetsdagen före uppdragsstart, ska leverantören bekräfta 
uppdraget senast kl 16.30 samma arbetsdag. 

• Om avropsförfrågan mottas senare än kl 14.00 arbetsdagen före uppdragsstart, eller samma arbetsdag som 
uppdragsstart, ska leverantören bekräfta uppdraget omgående eller enligt tidsanvisning av avropande 
myndighet. 

• Om uppdraget accepteras ska ställda krav och önskemål bekräftas samt tolkens tolknummer (namn för ÖT) och 
kontaktuppgifter anges.  

• I det fall avropande myndighet har godkänt en restid över gränsvärdena ska leverantören i sin bekräftelse ange 
uppskattade resekostnader för det aktuella uppdraget. 

• Om uppskattade resekostnader inte kan accepteras ska myndigheten vända sig till nästa leverantör i rangordningen 
såvida inte alternativa inställelsesätt har angivits i avropsförfrågan, t.ex. distanstolkning. 

• OBS! Var noga med att återkoppla så snart som möjligt. Leverantören kan inte boka upp tolken om 
ett godkännande dröjer för länge, uppdraget kan förfalla. 

 

 

 

 



Byte av tolk 
• Om det är nödvändigt kan leverantören byta ut den tolk som har 

bekräftats till en likvärdig tolk innan uppdraget påbörjas. Tolken ska 

uppfylla samtliga krav som avropande myndighet ställde i sin 

avropsförfrågan.  

• Den nya tolkens tolknummer (eller namn för ÖT) ska framgå i ny 

bekräftelse samt i rekvisitionen. 

• Om avropande myndighet i sin avropsförfrågan har accepterat restid 

som överstiger gränsvärdena, får bytet inte ske närmare 

uppdragsstart än att avropande myndighet hinner godkänna ev. 

tillkommande resekostnader för ny tolk.  

• Finner leverantören ingen likvärdig tolk eller om tolken helt uteblir är 

detta ett kontraktsbrott och avropande myndighet har rätt att kräva 

vite enligt ramavtalets Allmänna villkor. 

 



Avbokning av tolk 
• Om avropande myndighet avbokar tolk mer än 48 timmar före uppdragsstart utgår inte ersättning för 

tolkning eller spilltid. Förmedlingsavgift utgår dock. 

• Redan bokad resa och/eller boende för tolken debiteras avropande myndighet (om dessa inte är 
avbokningsbara) alternativt avbokningskostnader, oavsett tidpunkt för avbokningen av tolk.  

• I de fall avropande myndighet avbokar senare än 48 timmar före uppdragsstart finns möjlighet att i 
samband med avbokningen erbjuda ett likvärdigt ersättningsuppdrag. Med likvärdigt menas att samma tolk 
ska kunna åta sig uppdraget.  

• Om avropande myndighet inte kan erbjuda något likvärdigt ersättningsuppdrag (och i de fall leverantören 
har sakliga skäl att tacka nej till ett sådant uppdrag), ska full ersättning inklusive bland annat spilltid och 
förmedlingsavgift utgå. 

• Om ersättningsuppdraget genomförs men omfattningen är mindre än det ursprungliga uppdraget ska 
avropande myndighet ersätta för mellanskillnaden. 

• Avbokning av tolk gäller från den tidpunkt avropande myndighet lämnar meddelande om avbokning.  

• Lördagar, söndagar samt annan helgdag räknas bort på så sätt att ingen tid räknas på dessa dygn (00.00-
23.59). 

 

 

 

 



Tolkrekvisition 
• Tolkrekvisitionen utgör underlag för fakturering. Avropande myndighet 

ska få rekvisitionen omgående efter slutfört uppdrag.  

• Blankett för rekvisition som avropande myndighet tillhandahåller ska 

användas i första hand, om myndighet så önskar. I annat fall ska 

leverantören kostnadsfritt tillhandahålla rekvisitionsblankett. 

• Tolkens inrapportering av utförda uppdrag kan ske digitalt under 

förutsättning att avropande myndighet godtar det och erhåller en kopia 

av underlaget. 

• Vid distanstolkning ska leverantören skicka rekvisitionen via e-post på 

utfört uppdrag. Den ska innehålla begärda uppgifter exkl. restid och ev. 

resekostnader. 

• I det fall avropande myndighet särskilt begär ska leverantören 

kontrollera att angiven restid (tidsspillan) samt eventuella 

resekostnader i rekvisitionen är rimlig. 

• Reklamation av ett uppdrag kan ske även efter att rekvisitionen är 

godkänd av avropande myndighet. 

 

Rekvisitionen ska innehålla följande uppgifter: 

Myndighet 

Uppdrags/referensnummer 

Datum, start/sluttid 

Total tolkningstid 

Restid/resekostnader 

Typ av tolktjänst 

Språk 

Tolknummer/namn 

Arvodesnivå 

Skattestatus för frilansande tolk 

Godkännande av beställare 



Fakturering 
• För ett enskilt tidsbegränsat uppdrag sker fakturering efter avslutat uppdrag, om inte 

annat anges i kontraktet, t.ex. fakturering månadsvis i efterskott.  

• Leverantörens rätt att fakturera förfaller efter sex (6) månader. 

• Avropande myndighet har rätt att erhålla samlingsfakturor vid överenskommelse. 

• Faktureringsavgift eller motsvarande avgift accepteras inte. 

• Betalning inklusive mervärdesskatt ska erläggas mot specificerad och godkänd 

faktura senast 30 dagar efter fakturadatum.  

• Avropande myndighet har rätt att innehålla omstritt belopp. 

• Betalning av faktura befriar inte leverantören från ansvar för fel eller annat 

kontraktsbrott. 



Administrationsavgift 
• Leverantörerna ska erlägga 0,7 % av fakturavärdet exkl. moms i 

administrationsavgift till Kammarkollegiet. Rese- och boendekostnader för tolkarna 

undantas från fakturavärdet. 

• Då tolkarnas arvoden i detta ramavtal styrs av Domstolsverkets tolktaxa har 

leverantören rätt att debitera avropande myndigheter 0,7 % av den del som avser 

tolktaxan för att få täckning för den administrativa avgiften till Kammarkollegiet.  

• Beräkningen görs på totalt tolkarvode exkl. sociala avgifter (och 

rese/boendekostnader) men inkl. OB-tillägg och tidsspillan.  

• Avgiftens storlek kan förändras, men kommer inte att överstiga 1,0 procent. 



Försening och brister 
• När tolk är försenad med mer än tio (10) minuter – avdrag på 

faktura motsvarande 30 minuters tolktid. 

• När tolk är försenad med mer än femton (15) minuter eller helt 

uteblir och/eller uppdraget inte kan genomföras p.g.a. bristande 

kompetens eller kvalitetsbrister hos tolk – avropande myndighet 

har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan utan krav 

på ersättning + rätt till vite. 

• Om avropande myndighet inte säger upp kontraktet och 

uppdraget utförs trots förseningen och/eller brister – inget vite 

men avdrag på faktura motsvarande 30 minuters tolktid. 

• Avropande myndighet ska så fort bristerna uppdagas meddela 

leverantören. Skulle bristerna uppdagas först efter att uppdraget 

genomförts ska leverantören meddelas så snart möjligt. 



Avvikelse från rangordning 
Avropande myndighet får gå vidare i rangordningen vid 

specifikt avrop om något eller några av följande särskilda 

skäl föreligger: 

• Om leverantören inte återkommit med bekräftelse av avropet inom angiven 

tid enligt ramavtalet. 

• Om leverantören inte kan åta sig uppdraget enligt de krav som avropande 

myndighet angett i sin avropsförfrågan. 

• Om leverantören inte kan erbjuda tolk med begärd kompetensnivå och 

språk, som är villig att genomgå säkerhetsprövning och/eller registerkontroll. 

• Om leverantörens webbaserade bokningssystem ligger nere och bokning 

önskas göras via detta system. 

 

 



”Karantän” 
Avropande myndighet har rätt att under tre månaders tid 
vända sig direkt till nästa leverantör i rangordningen om 
de levererade tjänsterna visar upprepade och uppenbara 
kvalitetsbrister. 
 

• Exempel på kvalitetsbrister är sena avbokningar, försenade tolkar, 
tolkar som uteblir, bristfälliga tolkningar och brister i 
förmedlingstjänsten. 
 

• Karantän gäller för det eller de län där avropande myndighet upplevt 
bristerna. 
 

• Avropande myndighet ska ha dokumenterat vilka brister som har 
förekommit samt reklamerat dessa till förmedlingen. 
 

• I det fall möjligheten till karantän utnyttjas ska avropande myndighet 
inrapportera detta till Kammarkollegiet. 



Marknadsföring av ramavtalet 

Leverantören, samt anlitad underleverantör, ska aldrig hänvisa till 

Kammarkollegiet eller avropande myndighet i reklam eller 

marknadsföring utan Kammarkollegiets eller den enskilda 

myndighetens skriftliga godkännande i förväg. 



Välkommen att kontakta oss 
• För information om Kammarkollegiet, se www.kammarkollegiet.se.  

 

• För information om Statens inköpscentrals ramavtal, se www.avropa.se eller kontakta 

ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se,  

08 700 07 70. 

 

• För specifika frågor om ramavtalsområdet Tolkförmedlingstjänster, kontakta  

Klas Ericsson, klas.ericsson@kammarkollegiet.se, 08 700 0737 eller  

Ulla Karin Josefsson, ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se, 08 700 06 46. 

 

• Vid övriga upphandlingsfrågor kontakta Upphandlingsmyndigheten, 

www.upphandlingsmyndigheten.se, 08 586 21 700. 
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