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§ 179 Dnr KS 2021/00052-1.4.2 

Beslut - Årsstämma i Västmanlands tolkservice avseende 2020 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att 
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden 
aktier.  
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och att 
ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i 
kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag 
gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och 
revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2021. 
3. Röstombuden ges i uppdrag att föreslå årsstämman besluta ge ägarna en 
utdelning på hälften av det fria egna kapitalet. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Ärendebeskrivning 
Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i 
Västmanland och Region Västmanland. Verksamheten består av att 
tillhandahålla tolk- och översättartjänster.  
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att 
som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden 
aktier.  
2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och att 
ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i 
kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag 
gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och 
revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2021. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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Yrkanden 
Elisabeth Unell (M) yrkar att ge röstombuden i uppdrag att föreslå 
årsstämman besluta ge ägarna en utdelning på hälften av det fria egna 
kapitalet. 
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag med tillägg av Elisabeth Unells (M) förslag, 
och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 
 
Kopia till 
Västmanlands tolkservice 
 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Madeleine Rinne 
Epost: madeleine.rinne@vasteras.se 
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Tjänsteutlåtande - Årsstämma i Västmanlands tolkservice 
avseende 2020 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att 

som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda 

staden aktier.  

 

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 

fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att 

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och 

att ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med 

förslaget i kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med 

valberedningens förslag gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 

revisor och revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande 

medlemsavgift för 2021. 

 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Ärendebeskrivning 

Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i 

Västmanland och Region Västmanland. Verksamheten består av att 

tillhandahålla tolk- och översättartjänster.     
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Västmanlands Tolkservice ek förening 
Granskningssammanfattning: Revisionen 2020 

 

 

Revisionen av Västmanlands Tolkservice Ekonomisk förening (716454-7262) för verksamhetsåret 2020 
presenteras nedan.  

 

Uppdraget 
Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening där åtta av länets kommuner samt Landstinget 
Västmanland är medlemmar. Enligt 8 kap 1§ i föreningslagen ska en ekonomisk förening ha minst en 
revispr. Revisor väljs på föreningsstämman om inte annat föreskrivs i föreningens stadgar. Föreningens 
medlemmar består av:  

- Region Västmanland  
- Västerås 
- Köping 
- Kungsör 
- Arboga 
- Hallstahammar 
- Surahammar 
- Sala 
- Fagersta  

Enligt föreningens stadgar ska det finnas tre revisorer och tre revisorssuppleanter med samma 
mandatperiod som för styrelsen – från en ordinarie föreningsstämma till den därpå följande ordinarie 
föreningsstämman. En av revisorerna och dennes suppleant utses av föreningsstämman. Region 
Västmanland och Västmanlands kommunförbunds styrelse utser vardera en revisor och en suppleant.  
 
Revisorernas uppdrag framgår av bl.a. 8 kap 3§ i Lag om ekonomiska föreningar – ”Revisorn ska granska 
föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. 
 
Kriterierna för att ha en auktoriserad eller godkänd revisor i en ekonomisk förening är inte uppfyllda för 
Västmanlands Tolkservice. De valda revisorerna önskar biträde från PwC avseende revisionen av 2020. 
 
Planeringen av revisionen för 2020 har dokumenterats i ett separat planerings-pm. Genomförd 
granskning med slutsatser dokumenteras i denna granskningsrapport och ligger till grund för 
revisionsberättelsen som skrivs under av föreningens revisorer. 
 

Genomförd granskning 2020 
Granskningen av 2020 års revision kommer att fokusera på följande områden:  
 

- En genomgång av föreningens nya stadgar  
- En avstämning av verksamheten under året mot föreningens stadgar – ändamålsenligheten. 
- En granskning av den finansiella rapporteringen – årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för 

2020.  
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Föreningens ändamål – stadgar 
Vi har följt upp föreningens verksamhet under 2020, bl.a. genom läsning av protokoll samt i samband 
med granskning av årsbokslutet.  
Vår bedömning är att föreningens verksamhet under året överensstämmer med stadgarnas beskrivning av 
föremålet för föreningens verksamhet.  
 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad gäller behovet av 
tolkservice genom att: 

- Kontinuerligt följa medlemmarnas behov av tolkservice genom rekrytering och utbildning av 
tolkar  

- Genom tolkservicekontor tillhandahålla tolkar och översättare för medlemmarnas behov 
- Genomföra fortbildning för tolkar 

 
Överskottsfördelning 

- I första hand skall, om stämman så finner skäligt med hänsyn till föreningens fortsatta 
verksamhet, medlen behållas i föreningen genom ytterligare avsättning till reservfonden eller 
balansering i ny räkning.  

- I andra hand skall utgå utdelning på inbetalda insatser, dock högst vad som motsvarar det av 
riksdagens fastställda diskonto, som gäller vid räkenskapsårets utgång, med tillägg av 3 
procent.  

- I tredje hand skall utgå utdelning till medlemmarna i förhållande till de belopp som fakturerats 
för köp av tjänster från föreningen under räkenskapsåret.  

- Om samtliga röstberättigade medlemmar biträder beslutet kan utdelning, på såväl insatser 
som fakturerat belopp, istället för att utbetalas, tillföras inbetalda insatser.  

 
I årsredovisningen för 2020 föreslås att ingen utdelning skall ske utan vinsten ska balanseras i ny 
räkning.  
 
Vi har i årets revision gjort en översyn av föreningens nya stadgar så att dessa är förenliga med lag om 
ekonomisk förening. Vi har inte noterat några avvikelser.  
 
Vi har inte noterat att föreningens styrelse har några andra direktiv från medlemmarna i form av 
ägardirektiv eller annat att förhålla sig till. Vi har i vår granskning inte påträffat några avsteg från 
föreningens stadgar.  
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Granskning 2020 års räkenskaper 
 

 

Omsättningen har under år 2020 minskat med 5,2 mkr (13,8 %) jämfört med år 2019. Föreningens 
omsättning har löpande minskat sedan år 2016 då det var en hög efterfrågan på tolktjänster pga den höga 
invandringen som skedde under det året. Åren efter det har omsättningen minskat i takt med att även 
invandringen har minskat.  

Rörelsens kostnader har minskat med 5,00 mkr (13,3%) vilket är rimligt i förhållande till den minskade 
omsättningen. De största kostnaderna är personalrelaterade kostnader och framförallt lönekostnader. 
Personalkostnaderna är i förhållande till omsättningen på 87,1%, jämfört med 87,7 % under år 2019.  

Övriga externa kostnader har minskat med 254 tkr (6%) vilket framförallt beror på minskning av inköpta 
tolktjänster från tolkar som fakturerar till föreningen samt en generell mindre minskning på flera 
kostnadskonton.   

Vi har inte funnit något avvikande i vår granskning av resultaträkning.   
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Balansomslutningen har i år minskat något jämfört mot föregående år, vilket kan hänföras till minskade 
kundfordringar (-466 tkr, -10,8 %), minskade förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (-501 tkr, -
16,7 %) samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i form av personalrelaterade kostnader (-445 
tkr = -18,7 %). Minskningen bedöms rimlig med hänsyn till att föreningens verksamhet minskat något 
under året.  
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Soliditeten uppgår till 65,8 % jämfört med 63,5 % föregående år, ökningen är hänförlig till årets vinst 
samt den minskade balansomslutning.  

Vi har inte funnit något avvikande i vår granskning av Balansräkningen.  
 

Övrigt 
Vi har i tidigare revisioner noterat att föreningens medlemsregister är undermåligt. I Årets revision har vi 
konstaterat att föreningen har arbetat med medlemsregistret och vi bedömer nu att det uppfyller de krav 
som är ställda i lag.  
 
 

Västerås den 15 mars 2021 

 

Helene Ellingsen 
Auktoriserad revisor 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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