
 

KS 15       10 OKT 2012 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Lagerkvist Monika 
 

Datum 
2012-08-28 

Diarienummer 
KSN-2012-0927 

 
 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Utökat nätverk angående romastrategin 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  Uppsala kommun ställer sig positiv till det befintliga nätverkets ansökan (bilaga 1) 
 
att utse en representant från kommunstyrelsen att delta i det utökade nätverket om ansökan 
beviljas. 
 
 
Ärendet 
Regeringen beslutade i september 2006 att inrätta Delegationen för romska frågor för att 
skydda och främja de mänskliga rättigheterna, vara nationellt pådrivande i arbetet med att 
förbättra romers situation i Sverige samt att utreda romers situation i Sverige. Delegationen 
hade också i uppdrag att bland annat främja och stödja kommunala projekt och verksamheter 
som syftar till att förbättra romers situation. 
 
Delegationen för romska frågor beviljade Länsstyrelsen i Västmanland och Västerås stad 
medel för att synliggöra romernas situation i Västerås samt att med utgångspunkt i 
minoritetslagstiftningen identifiera behov av insatser för att stärka romernas förankring i 
samhället. Delegationen önskade då att erfarenheter skulle leda till samverkan mellan 
kommuner för att stärka romernas situation med fokus på arbetsmarknaden, skolan, boende 
och hälsa. Därför har, sedan 2009, ett nätverk bestående av ett antal kommuner i Mälardalen 
träffats regelbundet. 
 
Idag består nätverket av representanter från kommunerna Uppsala, Västerås, Eskilstuna, 
Örebro och Södertälje. Uppsala deltar sedan i år men har genom projekten Romano Zor och 
nu Romano Buca haft ett nära samarbete med nätverkets kommuner sedan 2010. 
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Efter att Delegationen för romska frågor överlämnat sitt betänkande Romers rätt – en strategi 
för romer i Sverige (SOU 2010:55) beslutade regeringen i februari i år om en strategi för 
romsk inkludering. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha 
likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De beslutade vidare att arbetet till stor 
del ska koncentreras till fem pilotkommuner. Där ska utvecklingsarbetet ske inom områdena 
utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Tanken med pilotverksamheten, som genomförs 
åren 2012-2015, är att ta fram goda exempel som sedan ska spridas över landet. 
 
De utvalda pilotkommunerna är Luleå, Helsingborg, Göteborg, Linköping och Malmö. 
 
Samtliga kommuner i ovan nämnda nätverk har sedan flera år ett aktivt arbete för och med 
romer. För Uppsalas del handlar det på senare år främst om de arbetsmarknadspolitiska 
projekt som lyder under Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Romano Zor och Romano 
Buca). Projektet har resulterat i värdefulla erfarenheter och det finns förståelse för behovet av  
långsiktighet i detta arbete. Uppsala kommun har också samråd med minoriteten i enlighet 
med minoritetslagstiftningen och också där har dialog påbörjats om deras behov och hur vi 
tillsammans kan förbättra romernas situation. I kommunstyrelsens fokusplan skrivs vidare att 
det vid årets utgång ska finnas en plan för det kommunövergripande arbetet med 
minoritetsgruppen romer. Detta, samt att romer i  Uppsala kommun fortfarande har en mycket 
utsatt situation, gör att Uppsala kommun inte kan vänta på pilotkommunernas erfarenheter. Vi 
behöver istället än mer erfarenhetsutbyte samt delaktighet och information om de framsteg 
och den utveckling som sker inom området. Syftet med Uppsalas medlemskap i nätverket är 
att få ökat stöd och nya idéer i vår strävan efter att få fler romska barn att fullgöra 
grundskolan och påbörja gymnasiestudier samt finna nya vägar till arbetsmarknaden för 
kommunens romska befolkning.  
 
För att inte försenas i vår utveckling och försäkra oss om att vi erhåller den kunskap som 
finns föreslås att Uppsala kommun ställer sig positiv till nätverkets ansökan om utökat 
nätverk samt att utse en representant från kommunstyrelsen att delta i nätverket om ansökan 
beviljas. Utvidgningen handlar om att kommuner som inte valts till pilotkommun eller de som 
arbetar med att utveckla situationen för och med romer bildar ett arbetande nätverk. Nätverket 
önskar aktivt följa de erfarenheter och den utveckling som regeringens pilotprojekt gör. 
Arbetet ska vara sektorsöverskridande och innefatta alla områden i kommunernas 
verksamheter och nätverket ska bygga på erfarenhetsutbyte, samverkan och samarbete. 
 
I det utökade nätverket är tänkt att varje kommun deltar med en ledande politiker samt en 
ansvarig tjänsteman/kontaktperson där mötesfrekvensen för kommunstyrelsens representant 
planeras bli två gånger per år. Enligt förslaget till ansökan ska varje kommun också 
genomföra en kollegialgranskning av nätverkets medlemskommuner var tredje år samt svara 
för resor och uppehälle för egna deltagare samt kostnader som uppstår vid genomförandet av 
kollegial granskning.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Deltagande i nätverket är sammankopplat med vissa kostnader, exempelvis resor till möten, 
dessa kostnader täcks inom kommunstyrelsens befintliga budgetram. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 












