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Uppdrag att utreda flera utbildningsvägar för att bli kontakttolk 

Regeringens beslut  

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för yrkeshögskolan att utreda hur 
en längre kontakttolkutbildning, som alternativ till den sammanhållna 
grundutbildning till kontakttolk som finns i dag, bör utformas. Myndig-
heten ska lämna förslag på målgrupp för en sådan utbildning samt 
utbildningens innehåll och utformning, längd och dimensionering.  
 
Myndigheten ska också utreda om en kortare, intensiv, kontakttolkut-
bildning bör införas och lämna förslag till hur den i sådant fall bör ut-
formas. Myndigheten ska lämna förslag på målgrupp för en sådan utbild-
ning samt utbildningens innehåll och utformning, längd och dimen-
sionering. Myndigheten ska också lämna förslag på vilka språk som kan 
vara aktuella för en sådan kontakttolkutbildning.  
 
Myndigheten ska redovisa de föreslagna utbildningarnas förväntade 
läranderesultat i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. En 
uppskattning av kostnaderna för respektive utbildning ska lämnas.  
 
Vidare ska myndigheten utreda och lämna förslag om på vilken nivå i 
utbildningssystemet kontakttolkutbildningarna bör genomföras och 
vilka utbildningsanordnare som bör kunna få bidrag för att genomföra de 
olika kontakttolkutbildningarna.  
  
Myndigheten för yrkeshögskolan ska senast den 1 mars 2016 i en del-
rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa 
överväganden och eventuella förslag rörande en kortare, intensiv, 
kontakttolkutbildning. Myndigheten ska till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) redovisa resultatet av uppdraget i dess 
helhet senast den 1 juni 2016.  
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Under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet får 
Myndigheten för yrkeshögskolan disponera högst 400 000 kronor för 
uppdragets genomförande under 2016. Kostnaderna ska belasta det inom 
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda 
anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning. 

Ärendet 

Flera människor än någonsin tidigare söker nu asyl i Sverige. Efterfrågan 
på kontakttolkar förväntas därför öka kraftigt i samhället. För att täcka 
samhällets behov krävs betydligt fler kontakttolkar, särskilt sådana med 
specialistkunskaper, t.ex. rättstolkar, sjukvårdstolkar och barntolkar.  
 
Myndigheten för yrkeshögskolan fick i regleringsbrevet för 2015 i upp-
drag att göra en översyn av vilka behov det finns av kontakttolkar och 
om kontakttolkutbildningen för närvarande bedrivs i sådan omfattning 
att den kan tillgodose samhällets behov av kontakttolkar. Myndigheten 
skulle vid behov föreslå sådana förändringar när det gäller utbildningen 
som krävs för att samhällets behov av kontakttolkar ska kunna tillgodo-
ses.  
 
Myndigheten för yrkeshögskolan har lämnat rapporten Översyn 
kontakttolk slutrapport (U2015/02700/GV). I rapporten lämnade 
myndigheten förslag om att det som alternativ till den nuvarande sam-
manhållna grundutbildningen till kontakttolk bör införas en längre 
utbildning på heltid. Det bör därför utredas hur en sådan längre utbild-
ning bör utformas. Myndigheten föreslog också att det bör utredas var i 
utbildningssystemet kontakttolkutbildningarna bör finnas och vilka 
aktörer som ska kunna få ta del av bidraget till kontakttolkutbildning. 
Regeringen delar uppfattningen att dessa frågar bör utredas. Myndig-
heten för yrkeshögskolan bör få detta utredningsuppdrag.  
 
Mot bakgrund av den ökade invandringen till Sverige anser regeringen att 
det även finns anledning att se över möjligheten att anordna en kortare 
och mer intensiv kontakttolkutbildning för att snabbt kunna möta sam-
hällets behov av kontakttolkar i de största språken bland asylsökande 
och nyanlända. I uppdraget till Myndigheten för yrkeshögskolan bör det 
därför även ingå att utreda denna fråga. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
Aida Hadzialic  
 
     Gudrun Dahlberg  
 
Kopia till 
Folkbildningsrådet 
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