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Uppdrag till Statens skolverk att fördela bidrag för deltagande i insatser för 
att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att ge Statens skolverk i uppdrag att fördela bidrag 
till de huvudmän som har deltagare i de pågående insatserna för att för-
stärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk. Uppdraget inne-
bär att de uppdrag som regeringen fattade beslut om den 15 augusti 2013 
(A2013/2958/DISK) samt den 11 september 2014 (A2014/3289/DISK) 
utökas.  
 
Detta tilläggsuppdrag ska ge ekonomiska förutsättningar för deltagare 
att genomgå Skolverkets utbildningsinsatser som avser språken samiska, 
meänkieli och romani chib. För uppdraget får Skolverket disponera 
högst 914 000 kronor. Medlen ska användas för att fördela bidrag till de 
skolhuvudmän som har deltagare i insatserna under läsåret 2015/16. 
 
Bidraget ska betalas ut till huvudmannen och avse ett visst belopp per 
deltagare. I uppdraget ingår att fastställa storleken på bidraget vilket ska 
vara avpassat till antalet deltagare som deltar i insatsens utbildningar. 
Bidraget får dock ej överstiga 15 000 kronor per deltagare och termin. 
 
Medlen betalas ut engångsvis av Kammarkollegiet efter rekvisition från 
Skolverket senast den 1 oktober 2015. Kostnaderna ska belasta det under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 7:1 Åtgärder för natio-
nella minoriteter, anslagspost 18 för budgetåret 2015. 
 
Skolverket ska redovisa detta tilläggsuppdrags genomförande i samband 
med redovisningen av de uppdrag som avser regeringens tidigare beslut 
(A2013/2958/DISK och A2014/3289/DISK) till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 15 
november 2016. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammar-
kollegiet senast samma datum, då också medel som inte har utnyttjats 

   

Regeringsbeslut 4 
  
2015-06-04 Ku2015/01721 /DISK 

  

Kulturdepartementet 
 

 

 

 

Statens skolverk 
106 20 Stockholm 



   
 

2 

ska återbetalas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och 
ekonomisk redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta 
beslut har. 

Bakgrund 

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. 
 
I regeringens tilläggsuppdrag till Skolverket 2014 (A2014/3289/DISK) 
ingår dels att ge förutsättningar för ytterligare deltagare att genomgå ut-
bildningsinsatserna i samiska och meänkieli, dels att se till att en lämplig 
utbildning i romani chib tas fram och genomförs samt att denna utbild-
ning bör avse minst åtta deltagare. 
 
Den 1 juli 2015 träder ändringar i skollagen (2010:800) i kraft vilka 
utökar rätten till modersmålsundervisning för elever som hör till de 
nationella minoriteterna (prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, rskr. 
2013/14:292). Innebörden av ändringarna är att ett nationellt minoritets-
språk ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan eller sameskolan och att eleven ska ha möjlighet att 
fortsätta läsa språket på gymnasienivå. 

Skälen för regeringens beslut 

De ändringar i skollagen som träder i kraft den 1 juli 2015 ger utökade 
möjligheter för elever som hör till de nationella minoriteterna att läsa ett 
nationellt minoritetsspråk i skolan. Detta kan antas medföra ett ökat 
antal elever som deltar i undervisning i språken vilket leder till ytterligare 
efterfrågan på lärare. Enligt en rapport från Skolinspektionen (Rapport 
2012:2, Skolinspektionens dnr 40-2011:2523) har många kommuner 
svårt att rekrytera lärare som kan undervisa i nationella minoritetsspråk.  
 
De uppdrag som detta uppdrag är ett tillägg till syftar till att på kort sikt 
främja tillgången till modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken 
samiska, meänkieli och romani chib. För att säkerställa att huvudmännen 
har ekonomiska och organisatoriska möjligheter att facilitera deltagande i 
utbildningsinsatserna för att stärka lärarförsörjningen i språken bedömer 
regeringen att Skolverket ska ges i uppdrag att fördela bidrag till de 
huvudmän som har deltagare i dessa insatser. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Alice Bah Kuhnke 
     Erik Adell Hellström 
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Kopia till: 
 
Finansdepartementet/BA 
Utbildningsdepartementet/S, GV, UH 
Kammarkollegiet 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Sametinget 
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