
 

 

Nyhetsbrev från Rättstolkarna september 2018 
 

Bästa kollegor, 

Höstterminen har dragit i gång, och med den kommer förhoppningsvis en mängd nya 

spännande uppdrag. Föreningen Rättstolkarna har haft sitt första styrelsemöte efter 

sommaruppehållet och här kommer lite av vad som är på gång. 

 

Lördagen den 1 september var det öppet hus i Södertörns tingsrätt. Rättstolkarna hade av 

tingsrätten fått en speciell inbjudan att vara med och informera om tolkning i domstol, och 

representerades av Margareta McKenna och Yasmina Kebaier. 

 

Vi väntar alla på ett nytt ramavtal för tolkförmedlingstjänster inom statlig sektor. 

Förvaltningsrätten har ännu inte yttrat sig om överklagandet av tilldelningsbeslutet, så vi har 

fortfarande inget besked om vilka förmedlingar som kommer att vara våra huvudsakliga 

uppdragsgivare de kommande åren. På webbplatsen www.avropa.se kan man söka på 

Tolkförmedlingstjänster och läsa nyheter i ärendet så fort det finns några. 

 

En stor tilldragelse inom kort blir den stora samnordiska SLAM!-konferensen i Malmö den 15 

september. Två av medlemmarna i Rättstolkarnas styrelse kommer att medverka med föredrag. 

Vi hoppas att få se så många som möjligt av er där! 

 

I anslutning till konferensen ska vi träffa VD och marknadschef från Hero Tolk, som ju enligt det 

preliminära tilldelningsbeslutet är etta på listan i den statliga upphandlingen i flertalet län. Vi är 

glada att Hero Tolk har bjudit in oss till en dialog inför den nya avtalsperioden. 

 

Under hösten kommer vi också att ha möte med Domstolsverket igen inför den nya versionen 

av Rättshjälp och taxor, som ska gälla 2019. 

 

Avslutningsvis kan vi berätta att vi av Svenska Carnegieinstitutet har beviljats ett ekonomiskt 

bidrag för att arrangera ett etikseminarium. Temat föreslås vara sociala medier och tolketik – ett 

mycket viktigt ämne. Vi återkommer med information om detta senare. 

 

Rättstolkarna önskar er alla en spännande höst! 

 

Kollegiala hälsningar 

 

Styrelsen genom Anna Lundberg och Mirjana Kotur Hallberg 

 

 

 

http://www.avropa.se/

