
 
 
 
 

 
 

Postadress Telefonväxel E-post: a.registrator@regeringskansliet.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00    

Besöksadress Telefax  
Jakobsgatan 26 08-411 36 16  

 

 
 
Uppdrag att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk  

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att ge Statens skolverk (Skolverket) i uppdrag att 
genomföra ytterligare insatser för att förstärka tillgången på lärare i 
nationella minoritetsspråk. Uppdraget innebär att det uppdrag som 
regeringen beslutade om den 15 augusti 2013 (A2013/2958/DISK) 
utökas.  
 
Detta tilläggsuppdrag ska dels ge förutsättningar för ytterligare deltagare 
att genomgå Skolverkets redan planerade utbildningsinsatser som avser 
språken samiska och meänkieli, dels användas för att ta fram en 
motsvarande utbildningsmodell för romani chib. Utbildningen för 
romani chib bör avse minst åtta deltagare.  
 
För att genomföra tilläggsuppdraget får Skolverket disponera högst 
2 400 000 kronor. Högst 250 000 kronor får finansiera myndighetens 
kostnader för att samordna insatserna. Resterande medel ska användas 
för att finansiera utbildningen vid berörda lärosäten.  
 
Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
uppförda anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, anslagspost 
18. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. 
Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 
2014.  
 
Skolverket ska lämna en kortfattad redovisning av tilläggsuppdragets 
genomförande senast den 15 mars 2015 till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till 
Utbildningsdepartementet). Skolverket ska också redovisa 
tilläggsuppdragets genomförande i samband med redovisningen av 
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uppdraget som avser regeringens ursprungliga beslut 
(A2013/2958/DISK). En slutlig redovisning av detta uppdrag som ska 
lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia 
till Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2016. Medel som 
inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 
mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över 
använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning 
och redovisning ska hänvisa till detta besluts diarienummer. 

Ärendet 

I regeringens uppdrag till Skolverket 2013 (A2013/2958/DISK) ingår att 
se till att en lämplig utbildning tas fram och genomförs i syfte att minst 
tolv personer blir verksamma som modersmålslärare i de nationella 
minoritetsspråken.  
 
Enligt en rapport från Skolinspektionen (2012:2) har många kommuner 
svårt att rekrytera lärare som kan undervisa i nationella minoritetsspråk. 
Situationen är sämst när det gäller romani chib. Endast fem av 22 
kommuner där det finns romska elever kan erbjuda undervisning i 
romani chib. Bristen på modersmålslärare i romani chib har även 
uppmärksammats av romska företrädare och av Skolverket i en 
undersökning av situationen för romska barn i grundskolan inom ramen 
för regeringens strategi för romsk inkludering (2013).   
 
Det finns således behov av en särskild satsning för att på kortare sikt 
främja tillgången på lärare i modersmål i romani chib. En sådan satsning 
ska också ses mot bakgrund av regeringens strategi för romsk 
inkludering (skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för 
romsk inkludering 2012–2032). Strategin omfattar sex åtgärdsområden 
bland annat utbildning och språk och kultur.  
 
På regeringens vägnar 
 
 
Maria Arnholm 
 
 
    Claes Elmgren 
 
 
 
 
Kopia till: 
Statens skolverk 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Kammarkollegiet  
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