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1. Bakgrund 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fick av regeringen uppdrag att utveckla en 
avropstjänst för tolkar för att underlätta avropsförfarandet inom ramavtalsområdet 
tolkförmedlingstjänster samt att underlätta och möjliggöra uppföljning av levererade 
tjänster och fakturakontroll.  

Avropstjänsten innehåller följande funktioner: 

• Myndigheter kan göra avropsförfrågan (bokning) av tolk.  
• Leverantörer (tolkförmedlingar) kan skicka bekräftelse av tillsatt tolk.  
• Myndighet kan göra avbokning.   
• Myndighet kan registrera och skicka reklamation för uppdrag som inte 

genomförts enligt bokning eller god tolksed 
• M.m. 
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2. Ramavtal för tolkförmedlingstjänster 

Avropstjänsten är utformad helt enligt den avropsprocess som regleras i ramavtalet för 
tolkförmedlingstjänster. Detta innebär bland annat att: 

• Samtliga val och alternativ som kan göras enligt ramavtalet är inbyggda i 
tjänsten vilket säkerställer att bokningar blir korrekta enligt ramavtalet. 

• Tjänsten hanterar ramavtalets svarstider och rangordning och skickar 
automatiskt en bokning vidare till nästa tolkförmedling i rangordningen om 
inte den föregående tolkförmedlingen kan tillsätta efterfrågad tolk. Det 
innebär att du inte behöver göra en ny bokning om en förmedling inte kan 
tillsätta en tolk. 

• Tjänsten är integrerad med Kammarkollegiets tolkregister. Det ger en tydlig 
information om inom vilka språk det är möjligt att avropa auktoriserade tolkar. 
Vid tillsättning av tolk görs det en automatisk kontroll att tillsatt tolk har 
kravställd kompetens. 

• Tjänsten räknar ut en preliminär kostnad för tolkuppdraget utifrån ramavtalets 
priser och Domstolsverkets tolktaxa innan bokningen skickas iväg. Detta är ett 
bra underlag att jämföra senare rekvisitioner och fakturor mot.  

• Tjänsten skickar aviseringar via e-post när tolkuppdrag tillsatts eller när något 
annat hänt med din bokning. Du behöver inte själv bevaka dina bokningar. 

• Samtliga händelser loggas i tjänsten vilket ger bra spårbarhet för var i 
processen en bokning befinner sig. 

• Det är även enkelt att avboka tolkuppdrag. Tjänsten hanterar avbokningsregler 
enligt ramavtalet. 

• Tjänsten har ett särskilt formulär för att registrera eventuella reklamationer 
vilket ger tidsbesparingar samt bra spårbarhet i hantering av 
reklamationsärenden.  

•  Det går att ta ut statistik över pågående och genomförda tolkuppdrag.  

Mer information om ramavtalet för tolkförmedlingstjänster finns på 
https://www.avropa.se/avropstjanst-tolk/.  
 

3. Vem som kan använda avropstjänsten 

Alla myndigheter som är avropsberättigade enligt ramavtalet för 
tolkförmedlingstjänster kan använda avropstjänsten samt de tolkförmedlingar som 
tecknat ramavtal med Kammarkollegiet avseende tolkförmedlingstjänster. 

För att som myndighet få tillgång till tjänsten måste man först signera ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. För mer information om detta kontakta 
tolkar.avropa@kammarkollegiet.se.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tolkar.avropa@kammarkollegiet.se
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4. Inloggning till avropstjänsten 

Gå in på www.tolkar.avropa.se. Logga in, alternativt klicka på ’registrera ny användare’ 
om ni inte har ett konto ännu. 

                                

 

Har en myndighet inte signerat personuppgiftsbiträdesavtal/registrerats i tjänsten 
ännu kommer ni få ett felmeddelande om detta när ni försöker registrera er. 
 

5. Användarstöd för avropstjänsten 

Avropstjänsten är självinstruerande och enkel att använda. För varje fält där val ska 
göras eller uppgifter registreras finns stödtexter. Stödtexterna kompletteras också med 
en användarmanual som också finns tillgänglig online via tjänsten.  

Frågor som avser avropstjänsten inklusive eventuella felanmälningar ställer du till 
servicedesk tolkavrop@pulsen.se. 

Frågor som avser själva ramavtalet ställer du till någon av ramavtalsförvaltarna för 
ramavtalet enligt avropa.se eller till tolkar.avropa@Kammarkollegiet.se 

 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.tolkar.avropa.se/
mailto:tolkavrop@pulsen.se
mailto:tolkar.avropa@Kammarkollegiet.se
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6. Exempel på en bokning i avropstjänsten 
 

Nedan ges ett exempel på hur en bokning i avropstjänsten kan se ut. 

• Val av språk och inställelsesätt 

 

 

 

 
 

• Val av gränsvärden för resor och resekostnader 
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• Val av kompetensnivå  
 

 

Avropstjänsten är även integrerad med Kammarkollegiets tolkregister och ger 
information om inom vilka språk det finns auktoriserade och utbildade tolkar. 

• Övrig information om uppdraget samt eventuella krav eller önskemål på tolken 
 

 
• Innan bokningen skickas får man se en sammanfattande bild av bokningen. Här 

finns möjlighet att kontrollera uppgifterna samt titta på den preliminära 
kostnaden för tolkuppdraget innan bokningen skickas iväg. 
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• Bokningen skickas iväg till den först rangordnade förmedlingen enligt 
ramavtalet. 
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• När förmedlingen har tillsatt en tolk får du ett meddelande via e-post. Du kan 
gå in i tjänsten och granska bokningen: 
 

 
 
• Du kan kontrollera att tillsatt tolk har rätt kompetens.  

 

 
 
• Om du har begärt att få förhandsgodkänna eventuella resekostnader måste du 

göra det i tjänsten. 
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• Samtliga bokningshändelser för en bokning kan du se i loggen 
 
 

 
 
 
Det går även att skapa enheter i tjänsten, där samtliga bokningar som 
kopplats till enheten kan administreras av samtliga användare som är 
kopplade till enheten. Läs mer om enheter på 
https://www.avropa.se/avropstjanst-tolk/. 
 
Det finns även en funktion som heter ’Sammanhållen bokning’ där man kan 
boka samma tolk till flera tolktillfällen eller en extra tolk (för t.ex. domstolar 
som har flerdagarsförhandlingar/längre förhandlingar där det krävs två 
tolkar). För mer information kontakta tolkar.avropa@kammarkollegiet.se 
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