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INFORMATION OM NYTT TOLKAVTAL 
 

God man behöver ibland själv boka tolk inför mötet med det ensam-

kommande barnet, även om flertalet av bokningarna sker via det ensam-

kommande barnets boende.  

Alvesta kommun har sedan november 2016 tecknat ett nytt avtal för tolkar. 

Avtal har tecknats med tre olika leverantörer och vid bokning ska den 

leverantör som rangordnats som nummer ett anlitas i första hand. Om 

leverantören inte kan tillhandahålla tjänsten som efterfrågas kan även 

nummer två och därefter nummer tre tillfrågas. 

När god man själv bokar tolk hos nedanstående leverantörer behövs 

fortsättningsvis ingen särskild blankett lämnas in till överförmyndar-

nämnden. 

Det är i första hand telefontolkning som används, vid undantagsfall och där 

det bedöms som nödvändigt får även kontakttolkning bokas.  

 

TELEFONTOLKNING 

För telefontolkning har avtal tecknats med följande leverantörer: 

1. Språkservice Sverige AB 
Överförmyndarnämndens kundnummer: du som god man skapar vid 
första bokningen ett eget personligt kundnummer 

 

Tolk bokas via telefon 0770-45 74 58 eller via www.sprakservice.se 

 

Vid första bokningstillfället skapar du som god man en egen inloggning 

med ett eget personligt kundnummer. Du skapar inloggningen via 

www.sprakservice.se under ”Registrera dig som ny kund”. Där väljer du 

tjänsten tolkning, skriver Alvesta kommun som kundnamn med 

organisationsnummer 212000-0639, skriver överförmyndarnämnden på 

avdelning med telefonnummer 0472-150 40 och med besöksadress 

Centralplan 1 342 80 Alvesta. Därefter kommer dina personliga 

uppgifter i form av e-post, kontaktperson och telefon till kontaktperson. 

 

Under uppgifter om fakturamottagare skriver du Alvesta kommun, 

Scanningcentralen 342 80 Alvesta samt referens/kostnadsställe 100200. 
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När registreringen är klar får du ett kundnummer sänt till den e-post du 

uppgett, kundnumret använder du sedan vid bokningarna. 

 

2. Järva tolk och översättningsservice AB 
Överförmyndarnämndens kundnummer: 9151 

 

Tolk bokas antingen via telefon 08- 445 75 90 eller www.jarvatolk.se 

 

Vid bokning via www.jarvatolk.se skriver du in användarnamn: 9151 

och lösenord: öfmd under ”webbportal/kunder”. Välj därefter ny 

beställning. Här fyller du i samtliga uppgifter och det är viktigt att notera 

att under klientkod ska barnets LMA-nr eller dossiernummer anges, du 

som god man ska stå som tolkanv/avd, det är ditt telefonnummer som 

ska anges och du ska också stå som beställare med din e-post (eftersom 

det är dit bekräftelsen av bokningen skickas).  

 

3. Semantix Tolkjouren AB 
Överförmyndarnämndens kundnummer: 54584 

 

Tolk bokas via telefon 0770-45 74 00 eller via www.semantix.se 

 

Vid första bokningstillfället skapar du som god man en egen personlig 

inloggning via www.semantix.se/tjanster/tolk/skaffa-login-etolk och 

uppger kundnummer 54584. 

KONTAKTTOLKNING 

För kontakttolkning har avtal tecknats med följande leverantörer: 

1. Språkservice Sverige AB 
Överförmyndarnämndens kundnummer: du som god man skapar vid 
första bokningen ett eget personligt kundnummer 
 

Tolk bokas via telefon 0770-45 74 58 eller via www.sprakservice.se 

 

Vid första bokningstillfället skapar du som god man en egen inloggning 

med ett eget personligt kundnummer. Du skapar inloggningen via 

www.sprakservice.se under ”Registrera dig som ny kund”. Där väljer du 

tjänsten tolkning, skriver Alvesta kommun som kundnamn med 

organisationsnummer 212000-0639, skriver överförmyndarnämnden på 

avdelning med telefonnummer 0472-150 40 och med besöksadress 

Centralplan 1 342 80 Alvesta. Därefter kommer dina personliga 

uppgifter i form av e-post, kontaktperson och telefon till kontaktperson. 
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Under uppgifter om fakturamottagare skriver du Alvesta kommun, 

Scanningcentralen 342 80 Alvesta samt referens/kostnadsställe 100200. 

 

När registreringen är klar får du ett kundnummer sänt till den e-post du 

uppgett, kundnumret använder du sedan vid bokningarna. 

 

2. Semantix Tolkjouren AB 
Överförmyndarnämndens kundnummer: 54584 

 

Tolk bokas antingen via telefon 0770-45 74 00 eller via 

www.semantix.se 

 

Vid första bokningstillfället skapar du som god man en egen personlig 

inloggning via www.semantix.se/tjanster/tolk/skaffa-login-etolk och 

uppger kundnummer 54584. 

 

3. Kronotolk AB 
Överförmyndarnämndens kundnummer: 60004 

 

Tolk bokas antingen via telefon 0470-209 80 eller e-post 

bokning@kronotolk.se 

 

Vid bokning via e-post måste överförmyndarnämndens kundnummer 

60004 framgå, datum och tid för tolkningen, var/på vilken adress 

tolkningen ska ske, vilket språk tolkningen avser samt namn på dig som 

god man och det ensamkommande barnets namn och dossiernummer. 
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