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Underlag för ansökan om bidrag för utbildning av brobyggare 

Regeringen har den 21 april 2016 gett Skolverket och Socialstyrelsen i 

uppdrag att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram och görs tillgänglig 

2016–2019 för personer med romsk språk- och kulturkompetens som 

anställs för arbete inom i första hand förskola, förskoleklass, skola, 

socialtjänst eller hälso- och sjukvård (Ku2016/00995/DISK). Brobyggare är 

personer som anställs i offentlig verksamhet och fungerar som en länk 

mellan enskilda och den offentliga verksamheten. 

Beslutet är en del av regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032 

(skr. 2011/12:56). Bakgrunden är de goda erfarenheter som verksamheten 

med brobyggare hittills har gett inom områdena skola, socialtjänst och 

arbete. Enligt Statskontoret som utvärderat brobyggarverksamheten inom 

strategin för romsk inkludering (Ku2016/00184/DISK) har 

högskoleutbildningen höjt de kommunala brobyggarnas kompetens och 

medverkat till att de arbetar mer professionellt. Statskontoret föreslår även 

att erfarenheterna från de båda uppdragsutbildningar för brobyggare som 

Skolverket och Socialstyrelsen hittills ansvarat för tas tillvara i en gemensam 

utbildning. 

Kommuner och landsting erbjuds nu möjligheten att ansöka om bidrag för 

att ge brobyggare inom området förskola, skola, social omsorg och hälsa 

högskoleutbildning enligt nedan. Nedan lämnas närmare information om 

detta bidrag och vad som ska finnas med i ansökan. 

Brobyggare 

Utbildningen av brobyggare kommer att pågå 2018–2019 med start våren 

2018. Utbildningen beräknas till 2 års studier på halvtid, motsvarande 7,5 
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poäng per termin, och ska inriktas mot frågor som bl.a. behandlar 

interkulturella förhållningssätt inom förskola, skola, socialtjänst och hälso- 

och sjukvård, brobyggarrollen samt regelverk och rutiner inom aktuella 

verksamheter. Utbildningen kommer också att innehålla moment som 

förbereder deltagarna på en kommunal anställning. 

Deltagarna i utbildningen ska vara personer med romsk språk- och 

kulturkompetens som fungerar som en länk mellan romska barn, elever, 

föräldrar, klienter eller patienter å ena sidan och offentliga verksamheter 

såsom förskola, skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård å den andra. 

Brobyggarna bidrar samtidigt till en ömsesidig kunskapsförmedling. En 

brobyggare kan till exempel fungera som resursperson/kulturtolkare för 

personal i verksamheten eller delta i utbildningsinsatser för att öka 

personalens kunskap om romers kultur, historia och livssituation. 

Brobyggaren kan även arbeta gentemot den romska gruppen genom att 

utgöra stöd för enskilda romer på olika sätt, informera om skolans, 

socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens arbete eller genomföra 

hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande insatser. 

Oavsett inriktning på arbetet bör brobyggarens roll och arbetsuppgifter vara 

tydligt avgränsade. 

Villkor 

Deltagare i utbildningen ska under studietiden vara anställda på heltid i 

kommun eller landsting för att på halvtid arbeta inom 

förskola/förskoleklass/skola, socialtjänst/socialförvaltning eller på 

vårdcentral/hälso- och sjukvårdsförvaltning. 

En person som ska utbilda sig till brobyggare och som redan är anställd i 

kommunen/landstinget men inte arbetar inom ovan nämnda verksamheter, 

måste således erbjudas arbete inom dessa. Personer som ska nyanställas och 

delta i utbildningen måste också erbjudas arbete inom dessa verksamheter. 

Deltagarna ska under studietiden ha en heltidslön och statsbidraget ska 

ersätta lönen med 50 procent av lönekostnaderna för varje brobyggare. 

Utbildningen är enligt uppdraget till Skolverket och Socialstyrelsen bekostad 

av staten. Övriga kostnader såsom för resa och uppehälle i samband med 
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utbildningstillfällen bekostas av ansökande kommun eller landsting och 

finansieras inte av statliga medel. 

En redovisning av hur brobyggarverksamheten har genomförts, vilka resultat 

verksamheten har gett, vilka utmaningar som den har fört med sig samt hur 

medlen har använts, kommer att efterfrågas från de kommuner och landsting 

som beviljas bidrag. 

Ansökan 

Kommuner och landsting har möjlighet att ansöka om ersättning för en 

halvtidslön under den 2 år långa studietiden för brobyggare anställda i 

kommun eller landsting. Regeringskansliet (Kulturdepartementet) kommer 

efter prövning att ersätta lönekostnaden. Bidraget utbetalas årligen. 

Det finns ingen särskilt blankett för ändamålet. Kommuner och landsting 

ska i ansökan om bidrag ange: 

• antalet brobyggare de önskar utbilda och lönekostnad, inklusive sociala 

avgifter, per månad och person, 

• hur man avser att organisera brobyggarverksamheten under 2016–2018, 

inklusive inom vilken verksamhet (förskola, skola, socialtjänst eller 

hälso- och sjukvård) som brobyggaren främst kommer att verka, 

• hur man avser att ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som 

brobyggaren för med sig, 

• hur tillräckligt stöd för brobyggaren säkerställs (t.ex. genom 

handledare/mentor), 

• hur brobyggarnas arbete och resultatet av detta avses att följas upp och 

utvärderas. 

 

Ansökan skickas per post och digitalt till: 

Regeringskansliet 

Kulturdepartementet 

Enheten för diskrimineringsfrågor 

103 33 Stockholm 

ku.registrator @ regeringskansliet.se 

Ansökan ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 juli 2017. 
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Mer information: 

Vid frågor om utlysningen, kontakta Maria Engvall vid enheten för 

diskrimineringsfrågor vid Kulturdepartementet; tel: 08-405 51 04 eller e-post: 

maria.engvall @ regeringskansliet.se 

Vid frågor om innehållet i den nuvarande brobyggarutbildningen, kontakta 

Lena Ålander vid Skolverket, tel: 08-52 73 31 48 eller e-post: lena.alander @ 

skolverket.se 
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