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Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk
inkludering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att Uppsala kommun ansöker om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk
inkludering, samt
att i det fall Uppsala kommun blir utvald, uppdra till socialnämnden att ansvara för
utvecklingsarbetet för romsk inkludering i enlighet med ansökan.
Ärendet
Sveriges regering har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till
och med 2032. Inom ramen för den har Kulturdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor, har utlyst ett bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering.
Fem kommuner kommer att väljas ut bland de sökande utifrån särskilda urvalskriterier. Vid
urvalet kommer också faktorer som geografisk spridning och spridning mellan stora och små
kommuner att beaktas. Utlysningen återges i sin helhet i ärendets bilaga. Uppsala kommuns
ansökan samt föreliggande ärende har beretts i samarbete mellan socialförvaltningen,
kommun-ledningskontoret, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.
Föredragning
I Uppsala kommun bor uppskattningsvis 200-400 romer. Kommunen har etablerad kontakt
och håller samråd med resande, polska, svenska och finska romer samt romer från Balkan.
Flertalet romer i Uppsala har låg utbildningsnivå, höga ohälsotal och hög grad av arbetslöshet.
Det romska civila samhället är svagt och skulle gynnas av ökad kunskap kring föreningsverksamhet och samråd med kommunen. Bland romerna finns en brist på förtroende för
samhället vad gäller majoritetsbefolkningens bemötande av dem på flera plan. Det handlar om
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allt från skola och utbildning till socialtjänst. Många av utmaningarna för romerna handlar om
brist på arenor för dialog och inflytande i frågor som rör dem.
Uppsala kommun har bedrivit arbete med och för den nationella minoriteten romer i många
år. Mellan åren 1994-2007 hade socialtjänsten en romerenhet. Under åren 2009-2014 pågick
två arbetsmarknadsprojekt i Uppsala kommun: Romano Zor (2009-2011) och Romanè Bučà
(2011-2014). Sedan år 2014 arbetar en romsk brobyggare och samordnare i kommunen, med
placering på socialförvaltningen. Kommunen har således en god grund att arbeta vidare från.
Erfarenheterna pekar dock på att metoderna inom romskt arbete behöver utvecklas och
integreras i berörda funktioner.
Kulturdepartementet pekar ut viktiga utvecklingsområden som kommer att fungera som
urvalskriterier. Dessa är; politisk förankring och politisk vilja, förankring hos det romska
civila samhället, behov utifrån romers situation i kommunen, långsiktigt perspektiv och
möjlighet att integrera utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie strukturer och verksamheter,
planerad kommunal organisation med ansvarsfördelning för utvecklingsarbetet med mera.
Uppsala kommun ansöker om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk
inkludering inom berörda förvaltningar. Perspektivet är långsiktigt och arbetet sker som ett
samarbete mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen
och kommunledningskontoret.
Ekonomiska förutsättningar
Då kommunen redan har en romsk brobyggare och samordnare finns en god grund att arbeta
med utveckling av den kommunala verksamheten för romsk inkludering. Det ekonomiska
stöd som ges en utvald kommun, ca 500 000 kronor per år under två år, används till att täcka
utbildningsinsatser och metodarbete.
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Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk
inkludering

Den 12 februari 2012 beslutade regeringen om En samordnad och
långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (skr. 2011/12:56).
Under 2012-2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin
genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället. I
budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och
att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016-2019 för det fortsatta
genomförandet av strategin.
Insatserna inom ramen för den tjugoåriga strategin för romsk
inkludering har under 2012-2015 koncentrerats till fem pilotkommuner
som efter ansökan fått årligt bidrag av regeringen för att intensifiera de
lokala insatserna för romsk inkludering. Regeringen har den 17 december
2015 beslutat om en förlängning av Länsstyrelsen i Stockholms län
uppdrag att vara ansvarig myndighet för samordning och uppföljning av
insatserna inom ramen för strategin. Länsstyrelsen ska bl.a. se till att
metoderna kontinuerligt sprids till kommuner, landsting och berörda
myndigheter. I detta arbete ska de fem pilotkommunerna särskilt
involveras.
Er kommun inbjuds härmed att ansöka om bidrag för att från och
med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk
inkludering på kommunal nivå.
Bakgrund

Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på
principen om icke-diskriminering. Det övergripande målet för den
tjugoåriga strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga
möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategins målgrupp är
framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt
utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Utsatta EUPostadress
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medborgare som vistas tillfälligt i Sverige är inte föremål för regeringens
åtgärder inom ramen för strategin. Insatser för denna målgrupp sker
främst inom andra områden. Genomförandet av strategin präglas av
romsk delaktighet och romskt inflytande. Detta sker bl.a. genom samråd
men också genom att basera insatser på romers eget arbete i det civila
samhället och genom att ta tillvara romsk språk- och kulturkompetens i
genomförandet av strategin. Uppföljning och utvärdering av strategin
och av romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional
och nationell nivå sker löpande med fokus på hur ordinarie verksamheter
säkerställer romers tillgång till sina rättigheter.
Utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering

Maximalt fem kommuner som ska utveckla en kommunal verksamhet för
romsk inkludering kommer att utses utifrån dem som ansökt. Dessa
kommer att få ekonomiskt stöd (ca 500 000 kronor per år) under två år,
från det datum bidrag beslutas, för att bygga upp en struktur i den
kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de
områden som utpekas i strategin. Det kommer därefter att finnas en
möjlighet till förlängning av bidraget, som längst två år, efter en ny
ansökan om det bedöms att det finns ett behov.
Kommunerna som får bidrag ska bedriva metodutveckling, främst inom
områdena utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och
civilsamhällets organisering samt säkerställa romsk delaktighet och
inflytande i utvecklingsarbetet.
Erfarenheterna av tidigare pilotverksamhet för romsk inkludering är en
viktig utgångspunkt för arbetet. Berörda myndigheter kommer att
medverka i utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer
bl.a. att stödja kommunernas utvecklingsarbete. Medverkan i
utvecklingsarbetet förutsätter viss egenfinansiering av kommunen.
Urvalskriterier

Varje ansökan bedöms utifrån nedanstående urvalskriterier. I
bedömningen av vilka kommuner som ska beviljas bidrag beaktas även
faktorer såsom geografisk spridning respektive spridning mellan stora
och små kommuner.
• Politisk förankring och politisk vilja.
• Förankring av ansökan hos det romska civila samhället.
• Behov (utifrån romers situation i kommunen).
• Långsiktigt perspektiv och möjlighet att integrera
utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie strukturer och
verksamheter.
• Planerad kommunal organisation med ansvarsfördelning för
utvecklingsarbetet.
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Genomförandekapacitet (t. ex. möjligheter till systematisk
kunskapsinhämtning, metodutveckling).
• Ekonomiska och personella förutsättningar.
• Samarbetspartners (t.ex. det civila samhället, landstinget).
•

Ansökan

Ansökan ska vara Kulturdepartementet tillhanda snarast, och senast den
31 mars 2016.
Ansökan ska utgå från ovanstående kriterier. Vänligen ange namn på
kontaktperson för fortsatt hantering av ärendet.
Prövning utifrån ovan nämnda urvalskriterier kommer att ske i april 2016
efter att synpunkter inhämtats från Länsstyrelsen i Stockholms län.
Därefter skickas det ut ett beslut om vilka kommuner som kommer att
omfattas av pilotverksamheten.
Ansökan märkt Ku2016/00159/DISK skickas per post och digitalt till:
Kulturdepartementet
Enheten för diskrimineringsfrågor
103 33 Stockholm
e-post: ku.registrator@'.regeringskansliet.se
Frågor besvaras av:
- Kansliråd Andrå Zanzi, 08-405 21 40,
andres.zanzi@'regeringskansliet.se
- Departementssekreterare Maria Engvall, 08-405 51 04,
maria.engvallregeringskansliet.se

Med vänliga hälsningar,
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