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Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås

Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till
ansökningshandlingar och kriterier för bedömning av
kvalitet inför ansökan om statsbidrag för utbildningar till
teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk
Statskontoret har getts tillfälle att lämna synpunkter på ett utkast till kriterier
för bedömning av kvalitet i utbildningarna. Statskontoret anser sammanfattningsvis att de föreslagna kriterierna behöver kompletteras med ytterligare
kriterier som omfattar tillräckligt deltagarantal och genomströmning i
utbildningen.
För många folkhögskolor ger utbildningen
I Statskontorets rapport ”Det framtida behovet av teckenspråks- och skrivtolkar – en översyn av tolkutbildningarna vid folkhögskolorna” (2015:25)
kommer vi fram till att det är för många folkhögskolor som ger teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar och att det finns utrymme att minska
antalet utbildningsplatser framöver. Detta beror bland annat på det minskade
framtida behovet av teckenspråks- och dövblindtolkar samt hur dagens
arbetsmarknad ser ut för denna yrkesgrupp. Men det beror också på förhållanden kring själva utbildningen.
Utbildningarna kännetecknas av lågt söktryck och låg genomströmning. Det
är generellt färre än hälften av deltagarna som fullföljer hela utbildningen
med godkänt resultat. Det är också få deltagare som fullföljer utbildningen.
Under de senaste åren har det i regel handlat om 3–7 deltagare per folkhögskola. Därutöver anses kvaliteten i utbildningarna variera även om olika
aktörer kan rangordna skolorna på olika sätt.
Resurser och insatser bör koncentreras till utbildningsanordnare som
har en viss utbildningsvolym
Med färre utbildningsanordnare är det sannolikt att söktrycket skulle öka
och därmed innebära ett större elevunderlag som gör det möjligt att anta de
mest motiverade och mest kvalificerade deltagarna. När det gäller vilka
utbildningsanordnare som ska få ge utbildningen i framtiden menar Statskontoret att det måste bygga på en samlad bedömning och sammanvägning
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av ett antal kriterier. I denna bedömning och sammanvägning är det väsentligt att inkludera tillräckligt deltagarantal och genomströmning. I syfte att
höja kvaliteten anser Statskontoret att resurserna och insatserna bör kraftsamlas på de utbildningsanordnare som har den högsta utbildningsvolymen
och genomströmningen med hänsyn också till andra viktiga kriterier. Vi
anser att det behövs en viss storlek på deltagarantalet för att utbildningarna
ska gå ihop ekonomiskt och för att deltagarna ska få möjlighet att utveckla
sin kompetens genom ömsesidigt utbyte.
Statskontoret föreslår nya kriterier om deltagarantal och
genomströmning
Statskontoret föreslår därför att kriterierna utökas med att en utbildningsanordnare ska tillhandahålla minst 20 utbildningsplatser per år och att minst
50 procent av deltagarna ska fullfölja hela utbildningen med godkänt resultat. Dessa siffror baseras på den empiri och de beräkningar vi har gjort i vår
rapport (sid. 85-89) över hur antalet tolkanvändare kommer att utvecklas
och jämfört den med ett uppskattat utbud av yrkesverksamma tolkar. Vid
behov kan kraven på storlek och genomströmning omprövas om det visar
sig generellt vara svårt att uppnå dessa krav.
Statskontoret bedömer att med de utökade kriterierna skulle det tydligare
begränsa antalet utbildningsanordnare som kan komma i fråga om att ge
utbildningen till en sådan nivå att de bättre än i nuläget överensstämmer
med den framtida efterfrågan på utbildade teckenspråkstolkar. De utökade
kriterierna skulle också i större utsträckning säkra att det är de mest lämpade
utbildningsanordnarna som erhåller statsbidrag och därmed att statens
resurser används på det effektivaste sättet.

Utredningschef Jessica Bylund har beslutat i detta ärende. Utredare Staffan
Brantingson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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