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Uppdrag att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för 

brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens 

Regeringens beslut  

Regeringen ger Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa 

att lämplig utbildning tas fram och görs tillgänglig 2022–2024 för personer 

med romsk språk- och kulturkompetens för arbete inom förskola, 

förskoleklass, skola, fritidshem, vuxenutbildning och socialtjänst eller hälso- 

och sjukvård. Statens skolverk ska särskilt ansvara för de delar som rör 

förskola, förskoleklass och skola. Socialstyrelsen ska särskilt ansvara för de 

delar i utbildningen som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Utbildningen i sin helhet ska bidra till romsk inkludering i enlighet med 

regeringens strategi (skr. 2011/12:56). 

Socialstyrelsen och Statens skolverk ska: 

• Undersöka förutsättningarna för lämplig förberedande utbildning 

som avser förberedelse till eftergymnasiala studier samt föreslå hur en 

sådan utbildning bör organiseras och genomföras. När det gäller 

denna del av uppdraget ska myndigheterna föra en dialog med 

Folkbildningsrådet. 

• Inhämta och sammanställa redogörelser för brobyggarverksamheten 

från de kommuner och regioner som deltar med brobyggare i 

utbildningen. 

• Bedöma behovet av brobyggare i kommunala och regionala 

verksamheter såsom skola och socialtjänst. 
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• Analysera den samlade brobyggarverksamhetens betydelse och 

utfallet av genomförda utbildningar. 

• Sprida information om utbildningen i lämpliga kanaler. 

 

Innehållet i utbildningen ska utgå från de utbildningar för brobyggare som 

Statens skolverk och Socialstyrelsen tidigare tagit fram. 

Statens skolverk ska i samverkan med Socialstyrelsen senast den 1 mars 2024 

och 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, 

Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet), med kopia till 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Redovisningen ska innehålla uppgifter om 

antalet deltagare och om innehållet i utbildningen samt om detta bedöms 

motsvara de behov som deltagarna har för sin verksamhet.  

Redovisningen 2025 ska dessutom innehålla en redogörelse för om det finns 

förutsättningar för att utbildningen, i någon form, kan tillgängliggöras utan 

tillförande av statliga medel. 

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 000 000 kronor som 

ska redovisas mot det under utgiftsområde 1 Rikets styrning för budgetåret 

2022 uppförda anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, 

anslagspost 4, Brobyggarverksamhet. Medlen utbetalas engångsvis efter 

rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2022.  

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 1 

mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk 

redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.  

Statens skolverk finansierar sin del för genomförande av uppdraget inom sitt 

förvaltningsanslag för 2022.  

Regeringen beräknar att 2 500 000 kronor kommer att avsättas för uppdraget 

för 2023 och 2 500 000 kronor för 2024, under förutsättning att riksdagen 

anvisat medel för det aktuella anslaget.  
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Ärendet  
Den 16 februari 2012 beslutade regeringen skrivelsen En samordnad och 

långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56).  

Statens skolverk har 2012–2015 respektive 2016–2019 haft i uppdrag att ta 

fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och 

kulturkompetens verksamma i skolan. Socialstyrelsen har 2014–2016 

respektive 2016–2019 haft i uppdrag att ta fram och tillgängliggöra 

motsvarande utbildning för brobyggare verksamma inom socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. 

I regleringsbrev för 2020 fick Statens skolverk i uppdrag att ta fram förslag 

på brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och 

kulturkompetens. Av Statens skolverks redovisning den 17 februari 2021 

framgår att tidigare brobyggarutbildningar vid Södertörns högskola och 

brobyggarverksamhet i kommunerna varit viktiga insatser i arbetet för romsk 

inkludering i linje med regeringens strategi. I redovisningen anger Statens 

skolverk att det kan finnas behov av en förberedande utbildning för att 

deltagarna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på högre nivå 

(U2021/01043).  

Skälen för regeringens beslut  
Inom ramen för strategin för romsk inkludering har involverade 

myndigheters insatser bidragit till framsteg i arbetet. Flera kommuner som 

ingått i en pilot- eller utvecklingsverksamhet under 2012–2019 har fortsatt 

arbetet med brobyggarverksamheten. Brobyggarutbildningen har varit en 

viktig insats för att brobyggarnas uppdrag i kommunerna ska bli 

framgångsrikt. Brobyggarverksamheten har tidigare visat goda resultat. I 

dialog och samråd med representanter för romska organisationer och 

romska sakkunniga har det framförts önskemål om att verksamheten bör 

fortsätta.  
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Regeringen bedömer därför att Statens skolverk i samverkan med 

Socialstyrelsen bör ges uppdraget att ta fram och tillgängliggöra en 

brobyggarutbildning 2022–2024. 

På regeringens vägnar 

  

Jeanette Gustafsdotter  

 Majlis Nilsson  
 

 

Kopia till 

Socialdepartementet, S/SF, S/SOF 

Finansdepartementet, Fi/BA, Fi/K 

Utbildningsdepartementet, U/GV, U/S 

Arbetsmarknadsdepartementet, A/MRD 

Kammarkollegiet 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Socialstyrelsen 

Statens skolverk 
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