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Avtal om uppdragsersättning till Fredens Hus  

Förslag till beslut  
Socialnämnden beslutar   

1. att teckna avtal med Fredens hus i enlighet med bilaga 1.  
 

Ärendet 
Inom ramen för en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012 - 2032 
har Uppsala kommun under en fyraårsperiod haft möjlighet att vara en utvecklings-
kommun för romsk inkludering. Uppsala kommun har erhållit ett ekonomiskt stöd från 
regeringen på 500 000 kronor per år under perioden. Medlen har använts till att täcka 
utbildnings- och kompetenshöjande insatser, kulturinsatser, metodarbete, processtöd, 
information samt deltagande i konferenser och seminarier. Av dessa medel föreslås 
teckna avtal med Fredens hus om 420 000 kr enligt bilaga 1. Fredens hus ska bland 
annat genomföra fortsatt utbildnings- och kompetenshöjande insatser samt arrangera 
folkbildnings- och kulturaktiviteter inom ramen för romsk inkludering.  

Beredning 

Uppsala kommun har inlett samverkan med Fredens Hus och kommer tillsammans 
med Fredens Hus att fortsätta utbilda medarbetare, chefer samt skolelever i mänskliga 
rättigheter och romsk inkludering. Samt informera de nationella minoriteterna om 
deras rättigheter.  

Tillsammans med Fredens Hus vill Uppsala kommun öka kunskapen om den nationella 
minoritetslagstiftningen med utgångspunkt i den romska minoritetens rättigheter. 
Samt öka förståelsen för den svenskromska historien och romers livsvillkor idag. Det 
antiziganistiskt betingade utanförskapet är fortfarande en del av samhällsstrukturen 
och kräver tid, resurser och arbetsinsatser för att kunna förändras. Uppdraget till 
Fredens Hus följer aktivitetsplanen som utvecklingskommun för romsk inkludering. 

Socialförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-05-04 SCN-2020-00206 
  
Handläggare:   
Helene Göransdotter Löwgren 
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Fredens Hus har kunskap och erfarenhet att arbeta med utbildningar och workshops i 
skolor samt utforma utställningar och interaktiva workshops på temat mänskliga 
rättigheter. Fredens Hus ligger i Uppsala och är en ideell förening som arbetar i Dag 
Hammarskjölds anda sedan 2006. Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga 
rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet 
med fokus på barn och unga jobbar Fredens Hus för social hållbarhet.  

Utvecklingsarbetet för romsk inkludering sker i samarbete mellan socialförvaltningen, 
kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret och det romska civila samhället. Uppdraget till Fredens Hus 
är en gemensam beredning mellan involverade förvaltningar.  

Den nationella strategin för romsk inkludering samt utvecklingsarbetet innefattar inte 
gruppen utsatta EU-medborgare. 

Föredragning 
 
I Fredens Hus uppdrag ingår att: 

• Uppdrag 1: Genomföra utbildning/workshops på högstadie- och 
gymnasieskolor. 

• Uppdrag 2: Genomföra fortbildningsinsats för medarbetare och 
förtroendevalda i kommunen. 

• Uppdrag 3: Arbeta med ett utställningsprojekt med mänskliga rättigheter och 
nationella minoriteter tillsammans med ungdomar åk 9 under tre 
sommarlovsveckor.  

• Uppdrag 4: Arrangera folkbildnings- och kulturaktiviteter med fokus på den 
romska kulturen.  

• Uppdrag 5: Arrangera aktiviteter i stadsrummet och synliggöra den romska 
kulturen. 

• Uppdrag 6: Tillsammans med romska ungdomar genomföra aktiviteter riktade 
till ungdomar från alla de nationella minoriteterna – öka information om 
minoritetsrättigheter för ungdomar. 

Uppdragen kommer att genomföras under 2020 samt 2021. Förberedelser, 
genomförande och uppföljning görs i samverkan med Uppsala kommuns samhälls-
vägledare med romsk språk- och kulturkompetens samt samordnare för romsk 
inkludering. Ett gemensamt arbetsdokument för ovan uppdrag inklusive 
kommunikation och uppföljning är upprättat. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Uppsala kommun har erhållit ett ekonomiskt stöd från regeringen på 500 000 kronor 
per år under perioden som utvecklingskommun för romsk inkludering, totalt 2 miljoner 
kr. Av dessa medel går 420 000 kronor att i uppdragsstöd till Fredens Hus för att 
tillsammans med Uppsala kommun genomföra ovan beskrivna uppdrag.  

Ersättning för uppdrag 1–6 till Fredens hus är 420 000 kr, i ersättningen ingår arbetstid, 
förberedelser, inläsning, planering och uppföljning, arvodering för romsk kompetens, 
material och andra omkostnader samt projektledning och bemanning av Fredens Hus. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04 
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• Bilaga 1, Förslag på avtal med Fredens hus 

 

Socialförvaltningen 

 

Ola Jeremiasen  
Tf. direktör 
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Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Avtal om uppdragsersättning 
Detta avtal reglerar uppdrag och ersättning mellan  

Uppsala kommun, socialnämnden  
753 75 Uppsala 

och  

Fredens Hus 
Uppsala slott ing. H  
752 37 Uppsala 

 

Allmänt 
Uppsala kommun - en utvecklingskommun för romsk inkludering - har inlett 
samverkan med Fredens Hus som har kunskap och erfarenhet att arbeta med 
utbildningar och workshops i skolor samt utforma utställningar och interaktiva 
workshops på temat mänskliga rättigheter. Kommunen ska kontinuerligt utbilda 
medarbetare och chefer samt skolelever men också informera de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter.  

Tillsammans med Fredens Hus vill Uppsala kommun öka kunskapen om den nationella 
minoritetslagstiftningen med utgångspunkt i den romska minoritetens rättigheter. 
Samt öka förståelsen för den svenskromska historien och romers livsvillkor idag. Det 
antiziganistiskt betingade utanförskapet är fortfarande en del av samhällsstrukturen 
och kräver tid, resurser och arbetsinsatser för att kunna förändras. Uppdraget till 
Fredens Hus följer aktivitetsplanen som utvecklingskommun för romsk inkludering.  
 

Uppdrag 
I Fredens Hus uppdrag ingår att: 

• Uppdrag 1: Genomföra utbildning/workshops på högstadie- och 
gymnasieskolor. 

• Uppdrag 2: Genomföra fortbildningsinsats för medarbetare och 
förtroendevalda i kommunen. 

Datum: Diarienummer: 
2020-05-04 SCN-2020-00206 

Socialnämnden  
Avtal 
 
Handläggare:  
Helene Göransdotter Löwgren 
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• Uppdrag 3: Arbeta med ett utställningsprojekt med mänskliga rättigheter och 
nationella minoriteter tillsammans med ungdomar åk 9 under tre 
sommarlovsveckor.  

• Uppdrag 4: Arrangera folkbildnings- och kulturaktiviteter med fokus på den 
romska kulturen.  

• Uppdrag 5: Arrangera aktiviteter i stadsrummet och synliggöra den romska 
kulturen. 

• Uppdrag 6: Tillsammans med romska ungdomar genomföra aktiviteter riktade 
till ungdomar från alla de nationella minoriteterna – öka information om 
minoritetsrättigheter för ungdomar. 

Uppdragen kommer att genomföras under 2020 samt 2021. Förberedelser, 
genomförande och uppföljning görs i samverkan med Uppsala kommuns 
samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens samt samordnare för 
utvecklingskommun för romsk inkludering.  

Ett gemensamt arbetsdokument för ovan uppdrag inklusive kommunikation och 
uppföljning är upprättat. 

Ersättning för uppdrag 1–6 till Fredens hus är 420 000 kr, i ersättningen ingår arbetstid, 
förberedelser, inläsning, planering och uppföljning, arvodering för romsk kompetens, 
material och andra omkostnader samt projektledning och bemanning av Fredens Hus. 
 

Övrigt 
Fakturaadress 

Uppsala kommun 
Box 1023 
751 40 Uppsala 
Referens: 7117 
Projektkod: 1000218 

 

Uppsala, den  

 

 

________________________  ________________________ 
Eva Christiernin (s)  Jesper Magnusson 
Ordförande   Verksamhetschef 
Socialnämnden  Fredens Hus 
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