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Statens skolverk
106 20 Stockholm

Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk om insatser för att öka kunskapen i skolan om
den nationella minoriteten romer
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk (Skolverket) att genomföra
insatser för att öka kunskapen i skolan om de nationella minoriteterna,
med fokus på romer.
I uppdraget ingår att
-

Sprida information och kunskap via befintliga kanaler, exempelvis
genom nätverk för ämneslärare eller läs- och skrivutvecklare,
myndighetens webbplats och nyhetsbrev.

-

Genomföra en riktad insats till ett antal kommuner som innebär
att lärare och utvecklingsledare får kunskapsstöd och nätverk för
sitt arbete med att öka kunskapen om de nationella minoriteterna,
med fokus på romer. I insatsen ingår att undersöka vilken form av
stöd som de kommuner som har ett pågående arbete för romsk
inkludering har, för att därefter ta fram och erbjuda ett stödpaket
för ändamålet.

Arbetet bör ske med utgångspunkt i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) och vad som
framgår av Läroplanen för grundskolan, föreskoleklassen och
fritidshemmet 2011 (Lgr 11) om att elever efter genomgången
grundskola ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur,
språk, religion och historia. Skolverket ska överväga hur tidigare
framtaget material, såsom Skolverkets digitala läromedelssupplement
med fakta och inspirationsmaterial om romsk kultur, språk, religion och
historia och Kommissionen mot Antiziganisms utbildningsmaterial om
Antiziganismen i Sverige, kan användas i arbetet.
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Arbetet ska genomföras i samverkan med romska företrädare och efter
dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län och Forum för levande
historia.
Skolverket får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor
under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse,
anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, anslagspost
2. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet senast den 1 november 2016. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2020.
Regeringen har för avsikt att årligen finansera uppdraget 2017–2019
under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.
Skolverket ska senast den 1 mars varje år under perioden 2017–2019
redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet och
Utbildningsdepartementet). I slutredovisningen ska ingå en ekonomisk
redovisning. Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för detta
beslut.
Ärendet

Den 16 februari 2012 beslutade regeringen skrivelsen En samordnad och
långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56).
Inom ramen för strategin har Skolverket bl.a. beskrivit situationen för
romska barns och elevers situation i förskola och skola i de kommuner
som ingått i strategins pilotverksamhet för romsk inkludering.
Skolverket har också, i samarbete med romska företrädare, tagit fram ett
digitalt läromedelssupplement med fakta och inspirationsmaterial om
romsk kultur, språk, religion och historia.
Av Skolverkets redovisningar framgår bl.a. att det saknas kunskap om
romer och deras ställning som nationell minoritet i skolan liksom att
kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter i skolan och bland
huvudmännen generellt sett är mycket liten.
Den 17 december 2015 fattade regeringen beslut om att ge Länsstyrelsen
i Stockholms län ett fortsatt uppdrag att samordna och följa upp insatser
inom ramen för strategin för romsk inkludering. I uppdraget ingår att
stödja kommuner att utveckla arbetssätt och metoder för romsk
inkludering och se till att dessa kontinuerligt sprids till kommuner,
landsting och berörda myndigheter. En resurs i arbetet är det
kommunala nätverk för romsk inkludering som omfattar ca 20
kommuner som på olika sätt bedriver ett arbete för romsk inkludering. I
nätverket ingår bl.a. de kommuner som 2012–2015 deltagit i en
pilotverksamhet för romsk inkludering och de kommuner som
regeringen den 26 maj 2016 beviljade bidrag för att medverka i en
utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå.

3

Skälen för regeringens beslut

Inom ramen för strategin för romsk inkludering har involverade
myndigheters insatser bidragit till framstegen i arbetet. Flera kommuner
har inlett ett utvecklingsarbete eller visar intresse för att arbeta
strukturerat med romsk inkludering. Det behövs ett fortsatt nationellt
stöd inom de verksamhetsområden som är utpekade i strategin.
En central utgångspunkt för arbetet med strategin för romsk inkludering
är att säkerställa att kunskap och verktyg som tagits fram under
strategins fyra första år omsätts i handling på lokal nivå. För att skapa
bättre förutsättningar för skolor att öka kunskapen om de nationella
minoriteterna, med fokus på romer, bedömer regeringen att Skolverket
bör få i uppdrag att ta fram och erbjuda information, kunskapsstöd och
nätverk för ändamålet.
På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke
Maria Engvall
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