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Kommunstyrelsen

Samverkan mellan Pingstkyrkan och socialtjänsten i Uppsala angående
församlingens romska arbete, fas 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja Pingstkyrkan Uppsala bidrag med 450 000 kr till samverkan med socialtjänsten
för perioden september 2011 till och med februari 2012,
att begära en utvärdering av verksamheten innan ställning tas till fortsatt bidrag för perioden
mars till och med augusti 2012
att besvara ansökan i enlighet med upprättat förslag, bilaga 1.
att delge socialnämnden för barn och unga, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
barn- och ungdomsnämnden beslutet

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2008 att bevilja medel till ett samverkansprojekt
mellan pingstkyrkan och socialtjänsten med syfte att stärka romska familjers motivation och
engagemang för kommunens arbetsmarknadsorienterande arbete.
Den nu aktuella ansökan, om 893 749 kr avser en fortsättning ytterligare ett år på det tidigare
projektet om en möjlig väg till studier och en sluss vidare till arbetslivet för romer i Uppsala.
Den arbetsmetod som vuxit fram i samråd mellan socialtjänsten och församlingen har höjt
motivationen och fördjupat engagemanget både hos de romska familjerna som hos individerna
i projektet. Den ömsesidiga förståelsen mellan de olika aktörerna och den romska kulturen
och situationen har fördjupats.
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Samverkan har skett och sker framför allt med kommunens verksamhet i ”Romani Zor” som
är ett arbetsmarknadsprojekt inom socialtjänsten med syfte att aktivera alla parter, såväl romer
som tjänstemän.
Fortsättningen på projektet kommer att innehålla en utveckling av en kultursamlingspunkt där
man utöver de aktiviteter man påbörjat tidigare nu vill fokusera på hälsa och ungdomar. Det
finns brist på kunskap om kost och hälsa och många av ungdomarna hamnar i kläm mellan
föräldrarna och samhället. För att bryta isoleringen bland finska romer och isoleringen till
andra romska grupper skall ungdomarna motiveras till utbildning, delta i en studiecirkel där
äldre romer får bli förebilder och bland annat visa att det fungerar att arbeta och fungera som
rom i samhället, bilaga 2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ansökan 3 oktober 2011 och beslutade då att
föreslå ett bidrag i sex månader samt att en utvärdering av projektet bör ske innan ställning
tas till bidrag ur medlen för samverkanslösningar för ytterligare sex månader.
Föredragning
Denna samverkanslösning är en fortsättning på det arbete Pingstkyrkan bedrivit i samverkan
med socialtjänsten sedan 2009. Den aktuella ansökan innebär dock en utvidgning av
innehållet till att alltmer rikta sig till ungdomar och hälsa inom den romska gruppen.
Det arbete som från 2009 har genomförts har visat goda resultat då Pingstkyrkan lyckats bli
en kulturmötesplats för romer, se Pingstkyrkans redovisningar, bilaga 3. Socialtjänsten och
församlingen är idag involverad i flera romska familjer och planerar i samråd med brukaren
fortsatta åtgärder för inträde till arbetsmarknaden genom vuxenstudier och/eller praktik.
Genom det tidigare projektet har man bland annat lyckats skapa en motivation bland romer att
gå vidare i olika utbildningsalternativ samt ordnat praktikplatser.
Ärendet är avstämt med projektledaren på Romani Zor, som ställer sig bakom en samverkan i
enlighet med inlämnad ansökan. Arbetet med projektet har under åren stått inför flera
förändringar där förutsättningarna drastiskt ändrats. Exempelvis har barnomsorgssamarbetet
påbörjats inom det gamla projektet men plötsligt flyttade en släkt med 11 småbarn vilket
förändrade behoven helt. Det är ett svårt arbete att bygga upp förtroende från/för och mellan
romer vilket ytterligare kräver en långsiktighet. Församlingen har själva anställt två romer för
att säkra hållbarheten i arbetet. Men för att kunna företa mer aktiviteter och utveckling behövs
fortsatt stöd.
Tanken med samverkansmedlen var att stödja arbetet med två inriktningsmål i IVE 20082011; att nämnderna i aktiv samverkan inom och utom kommunen ska bryta människors
utanförskap och att öka föreningslivets medverkan i arbetet. Det ligger därför ett ansvar på
samverkande nämnder och deras verksamhet att efter genomförd samverkanslösning dra
slutsatser och erfarenheter för ett fortsatt arbete enligt fastställda inriktingsmål inom ramen
för nämndens egen budget.
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Att kommunstyrelsen behandlar en direkt fortsättning på en avslutad samverkanslösning
riskerar göra samverkanslösningen till en löpande verksamhet med ett åtagande om
återkommande finansiering som inte behandlas av ansvarig nämnd, vilket är socialnämnden
för barn och unga, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden. Den aktuella samverkanslösningen har tidigare genomförts under två år
med gott resultat men där mycket av tiden gått till att bygga upp förtroendet från romerna för
både församlingen och andra aktörer i samhället samt öka kunskapen om romernas kultur
bland alla inblandade.
Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter och en utsatt grupp sedan århundraden.
Romerna i projektet har långsamt byggt upp förtroendet för Pingstkyrkan och i viss mån
samhället i övrigt och ur detta perspektiv kan projektperioden betraktas ha varit för kort för
att nämnderna ska ha haft förutsättningar att på ett bättre sätt integrera samverkansformen i
den ordinarie verksamheten. I årets projekt har också fokus ändrats till att gälla även romska
ungdomar. Av detta skäl föreslås kommunstyrelsen bevilja samverkanslösningen i avvaktan
på att ansvariga nämnder hinner planera för fortsatt samverkan.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag i enlighet med antagna riktlinjer för
samverkanslösningar. För 2011 förfogar kommunstyrelsen över fem miljoner kronor. Av
dessa är 3 780 000 kr redan beviljade och 1 272 748 kr kvarstår. Det betyder att förslaget till
beslut inryms inom anvisad budget.
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