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Kammarkollegiets föreskrifter om ändring i  
föreskrifterna (KAMFS 2015:5) om register   

över utbildade tolkar;  

 
beslutade den 17 oktober 2018. 
 
 Med stöd av 16 a § och 19 § förordningen (1985:613) om auktorisation av 
tolkar och översättare föreskriver Kammarkollegiet att ifråga om 1 § föreskrifterna 
(KAMFS 2015:5) om register över utbildade tolkar, 
 dels att det ska införas två nya punkter, 2 och 6, 
 dels att punkterna 3-5 ska ha följande lydelse. 

 
Utbildningar 
 
1 § Den som med godkänt resultat genomgått någon av följande utbildningar har 
rätt att ingå i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar1. 
 
 1. Tolkutbildningen på grundnivå (90 högskolepoäng) bestående av Tolkning 
och översättning I, Tolkning II och Tolkning – kandidatkurs som mellan 2012 och 
2016 bedrevs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. 
 2. Tolkutbildningen på grundnivå (30 högskolepoäng) bestående av kursen 
Tolkning i offentlig sektor II som från och med 2017 bedrivs av Tolk- och 
översättarinstitutet vid Stockholms universitet. 
 3. Tolkutbildningen på grundnivå (30 högskolepoäng) bestående av kursen 
Tolkning i offentlig sektor I som från och med 2017 bedrivs av Tolk- och 
översättarinstitutet vid Stockholms universitet. 
 4. Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (180 högskolepoäng) som 
sedan 2013 bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. 
 5. Konferenstolkutbildningen på avancerad nivå (60 högskolepoäng) som sedan 
1993 bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. 
 6. Yrkeshögskoleutbildningarna till kontakttolk i arabiska, dari, somaliska och 
tigrinska som från och med 2019 bedrivs på försök med stöd av Myndigheten för 
yrkeshögskolan.  
 7. Den sammanhållna grundutbildningen för tolkar i talade språk som från och 
med 2005 till och med juni 2012 har bedrivits med stöd av Tolk- och 
översättarinstitutet vid Stockholms universitet och från och med juli 2012 bedrivs 
med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 8. Den sammanhållna grundutbildningen för teckenspråks- och dövblindtolkar 
som från och med 2006 till och med juni 2012 har bedrivits med stöd av Tolk- och 
översättarinstitutet vid Stockholms universitet och från och med juli 2012 bedrivs 
med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
  

                                                      

1 Senaste lydelse KAMFS 2016:6. 

KAMFS 2018:1 

 
Utkom från trycket 
den 13 november 2018 



 

 

 
 9. Utbildningen för skrivtolkar som från och med 2009 till och med juni 2012 
har bedrivits med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet 
och från och med juli 2012 bedrivs med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan. 
 
 Även den som efter validering bedömts ha motsvarande kunskaper har rätt att 
ingå i registret. Bedömningen ska ha utförts av den myndighet som har till uppgift 
att validera eller av någon annan som står under denna myndighets tillsyn. 
_____________________ 
  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 december 2018. 
 
 
GUNNAR LARSSON 

Ulf Rehnberg 


