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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Slutredovisning inklusive ekonomisk 
redovisning för perioden som utvecklings-
kommun för romsk inkludering   

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  

1. att godkänna slutredovisning inklusive ekonomisk redovisning enligt bilaga 1 
med medföljande bilagor, 

2. att överlämna slutredovisningen inklusive ekonomisk redovisning till 
kommunstyrelsen, samt 

3. att överlämna slutredovisningen inklusive ekonomisk redovisning till 
Regeringskansliet, enheten för civila samhället och nationella minoriteter. 

 

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. Syftet har varit att bygga upp en struktur i den 
kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering och bedriva 
metodutveckling inom de områden som utpekas i strategin. Kommunen 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.  
 
Slutredovisningen inklusive ekonomisk redovisning för perioden som 
utvecklingskommun för romsk inkludering under verksamhetsåren 2016 – 2019 är 
beskriven i bilaga 1 med bilagor. Redovisning ska ske till Regeringskansliet.  
 
  

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-04-28 SCN-2016-0229 
  
Handläggare:  
Helene Göransdotter Löwgren 

 
 
 

mailto:socialforvaltningen@uppsala.se
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Föredragning 

Sveriges regering har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som 
gäller till och med år 2032 (skr. 2011/12:56). Inom ramen för strategin utlyste kultur-
departementet år 2016 ett bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk 
inkludering för att intensifiera arbetet. Uppsala kommun sökte bidraget genom beslut i 
kommunstyrelsen den 6 april 2016. 

Uppsala kommun valdes av regeringen ut till en av fem utvecklingskommuner för 
romsk inkludering och beviljades bidrag under en fyra års period. Socialnämnden 
ansvarar för utvecklingsarbetet i enlighet med ansökan.  

Det ekonomiska stöd som ges en utvecklingskommun är 500 000 kronor per år under 
perioden. Medlen ska användas till att bygga upp en struktur i den kommunala 
förvaltningen för att förbättra romers inkludering och bedriva metodutveckling inom 
de områden som utpekas i strategin. Medlen används till att täcka utbildnings- och 
kulturinsatser, metodarbete, processtöd, information, deltagande i konferenser och 
seminarier. 

En slutrapportering från Uppsala kommun till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande 
utvecklingsarbetet för åren 2016 – 2019 tog socialnämnden beslut om i februari 2020. 
Bifogad är den slutgiltiga rapporten inklusive ekonomisk redovisning som ska vara 
Regeringskansliet tillhanda senast den 1 juni 2020.  

I bifogad slutrapport inklusive ekonomisk redovisning redovisas utvecklingsarbetet för 
romsk inkludering som genomförts kommunövergripande inom Uppsala kommun 
under perioden 2016 – 2019. Involverade förvaltningar har varit socialförvaltningen, 
kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
kommunledningskontoret.  

Den ekonomiska redovisningen redogör för den totala användningen av bidraget och 
de aktiviteter som genomförts. Samt vilka mål och resultat som totalt har uppnåtts och 
hur kommunen avser att använda resultaten i framtiden.   

Redovisningen redogör även för hur aktiviteterna tagits emot av målgruppen. 

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

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 
• Bilaga 1, Slutredovisning inklusive ekonomisk redovisning för perioden som 

utvecklingskommun för romsk inkludering verksamhetsåren 2016–2019, med 
följande bilagor: 

o Ekonomisk redovisning 
o Blankett – slutredovisning 

 

Socialförvaltningen 

 

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

Slutredovisning inklusive ekonomisk 
redovisning för perioden som 
utvecklingskommun för romsk 
inkludering verksamhetsåren 2016–
2019 
 

Inom ramen för en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012 – 
2032 har Uppsala kommun under en fyraårsperiod haft möjlighet att vara en 
utvecklingskommun för romsk inkludering. Kommunen 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. Med denna rapport bifogas en ekonomisk redovisning och blankett för 
slutredovisning av statsbidrag. 

Nedan redogörs för den totala användningen av bidraget och de aktiviteter som 
genomförts.  

 

Konferenser och studiebesök för romsk inkludering, lärandeträffar med 
utvecklingskommuner, nätverksmöten romska brobyggare  
Perspektivet är långsiktigt och arbetet sker i ett samarbete mellan socialförvaltningen, 
kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret och det romska civilsamhället. Under perioden som 
utvecklingskommun har medarbetare och chefer från nämnda förvaltningar samt 
personer från det romska civilsamhället deltagit i konferenser och studiebesök för 
romsk inkludering samt kontinuerliga lärandeträffar med alla fem 
utvecklingskommuner för romsk inkludering.  

 

Datum: Diarienummer: 
2020-04-28 SCN-2016-0229 

Socialnämnden Regeringskansliet 
Kulturdepartementet 
Enheten för civila samhället och nationella minoriteter 
ku.csm@regeringskansliet.se 
 
 
 

Rapport 
 
Handläggare:  
Helene Göransdotter Löwgren 

mailto:ku.csm@regeringskansliet.se
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Samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens har ansvarat för- och 
deltagit i nätverksmöten för romska brobyggare.  Kostnaderna inkluderar resor och 
boende då studiebesök samt konferenser, träffar och nätverksmöten har varit förlagda 
runtom i Sverige.  

 

Framtagande av aktivitetsplan 
För att utvecklingsarbetet för romsk inkludering ska vara hållbart och ge långsiktiga 
resultat togs en aktivitetsplan fram och arbetet med att ta fram planen har varit 
värdefullt för utvecklingsarbetet. I den processen deltog medarbetare från olika 
förvaltningar vilka flera är kontaktpersoner internt för det fortsatta arbetet för romsk 
inkludering. I processen med att ta fram aktivitetsplanen hölls en workshop i 
september 2016 med representanter för nationella minoriteten romer. Under samma 
månad hölls en workshop med tjänstepersoner från de berörda förvaltningarna inom 
kommunen. Utifrån workshoparna arbetades en aktivitetsplan fram för Uppsala som 
utvecklingskommun för romsk inkludering. Arbetet genomfördes tillsammans med en 
processledare. Kostnaderna inkluderar arvode för processledare, samt kostnader i 
samband med genomförande av workshoparna.  
  

Kompetenssatsning       
Uppsala kommun har under hela utvecklingsperioden genomfört en rad olika 
kompetenssatsningar för medarbetare och chefer inom kommunen. De 
kunskapshöjande insatserna har varit både som inspirations- och kunskapsdagar för 
medarbetare från flera förvaltningar samt till längre utbildningstillfällen uppdelat på 
flera tillfällen riktat till specifika förvaltningar. Vid alla kompetenssatsningar och 
utbildningstillfällen har romska föreläsare engagerats. Dessa kunskapshöjande 
insatser har lett till att fler medarbetare inom kommunen fått ökad kunskap för frågor 
om romsk inkludering och mänskliga rättigheter, minoritetslagstiftningen och ett 
rättighetsbaserat arbetssätt samt kommunens ansvar som skyldighetsbärare. Arbetet 
för romsk inkludering och mänskliga rättigheter har blivit synligare genom åren som 
utvecklingskommun. Kostnaderna inkluderar arvode till föreläsare samt resor och 
boendekostnader i samband med föreläsningarna. Samt kostnader för lokaler och fika 
för deltagare under kompetenssatsningarna.  

 

Målområde 1 – aktivitetsplan romsk inkludering 
En gång i månaden bjuder samhällsvägledaren in minoriteten till Kafé Romano utifrån 
olika teman. Kafé Romano är en plattform och mötesplats enbart för personer som 
tillhör den nationella minoriteten romer och där samlas såväl unga som äldre. Kafé 
Romano finansieras av kommunen och sker i arbetsmarknadsförvaltningens lokaler, i 
angränsande lokaler där samhällsvägledaren har samhällsvägledning två tillfällen per 
vecka. Samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens bjuder regelbundet 
in till en träff cirka en gång i månaden. Varje tillfälle har ett på förhand bestämt tema 
med en inbjuden gäst som samhällsvägledaren ansvarar för och vilka är överenskomna 
med minoriteten tidigare – dialog förs kontinuerligt med minoriteten om vilka teman 
och frågor som ska tas upp. Syftet med träffarna på Kafé Romano är att stärka romsk 
delaktighet och inflytande. Kostnaderna inkluderar arvode till externa romska 
föreläsare samt kostnad för resor till konferenser och gemensamma aktiviteter samt 
fika för deltagare vid Kafé Romano.  
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Kuben            
Ett arbete med Kubenprojektet genomförs på Gränbyskolan i Uppsala där elever 
fokuserar sitt skolarbete på mänskliga rättigheter och de nationella minoriteterna med 
tonvikt på den nationella minoriteten romer. Eleverna har haft besök av samhälls-
vägledare med romsk språk- och kulturkompetens samt extern romsk föreläsare.  

Kostnaderna inkluderar avtal med Raoul Wallenberg Academy som ”äger” Kuben samt 
arvode till romska föreläsare. Samt kostnader i samband med att Kuben ska ställas ut 
offentligt i sommar i ett ”utställningsprojekt” tillsammans med ungdomar där fokus är 
mänskliga rättigheter, nationella minoriteter med tonvikt på den nationella 
minoriteten romer tillsammans med Fredens Hus, se längre ned.  

 

Högtids- och minnesdagar                                    
Uppsala kommun uppmärksammar sedan flera år Internationella Romadagen 8 april, 
Resandefolkets högtidsdag 29 september samt Förintelsens minnesdag 27 januari. 
Samverkan har skett tillsammans med det romska civila samhället och lokala aktörer 
och dagarna har uppmärksammats med bland annat publika aktiviteter, 
musikprogram och föredrag samt tal av politiker dit allmänheten har bjudits in. 
Programmen har annonserats i dagspress och spridits i sociala medier och aktiviteter 
har genomförts på de olika kulturcentra i Uppsala, bibliotek, Reginateatern samt på 
Uppsala konsert och kongress. Kostnaderna inkluderar arvode till artister och 
föreläsare samt resor och boendekostnader i samband med föreläsningarna. Samt 
kostnader för annonsering av högtids- och minnesdagarna i dagspressen. 

Skolföreställning Katitzi                              
I januari 2018 erbjöds Uppsalas femteklassare att se teaterföreställningen Katitzi på 
Reginateatern i Uppsala. Genomförandet skedde i samverkan mellan 
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, Reginateatern samt 
Ormteatern i Haninge. Katitzi var bearbetad för att anpassas som skolföreställning och 
sågs av 1 416 elever (56 skolklasser) från 44 olika grundskolor i Uppsala, varav 5 
fristående skolor, under perioden 23 – 26 januari samt en offentlig föreställning på 
Reginateatern gavs den 28 januari. Till den offentliga föreställningen av Katitzi bjöds 
den romska minoriteten i Uppsala in. Med teaterföreställningen Katitzi ville kommunen 
öka kunskapen för den svenskromska historien och den nationella minoriteten romer 
samt möjliggöra för samtal i skolorna kring romers livssituation och mänskliga 
rättigheter. 

Varje pedagog erhöll varsin bokkasse innehållande Katitziboken, SO-boken 
Antiziganismen i Sverige tillsammans med en lärarhandledning, information om 
romers historia och nuvarande situation i Sverige samt tips på länkar för fortsatta 
samtal och arbete i skolan. Klasserna erbjöds också efterföljande besök och samtal 
med romska föreläsare.  

Kostnaderna inkluderar arvode till Ormteatern, hyra av Reginateatern under en vecka 
samt inköp av böcker samt arvode till romska föreläsare i skolorna.  

  

 

 



Sida 4 (7) 

Informationsfilmer  
Ett arbete pågår att ta fram korta informationsfilmer om den nationella minoriteten 
romers rättigheter. Filmerna är animerade, inlästa på olika varieteter av romani chib 
och kommer finnas tillgängliga på kommunens webbsida. Av tidigare kunskap och 
erfarenhet, inte minst i kontakt med andra kommuner, är korta informativa filmer ett 
bra sätt att nå ut med information till minoriteten. Beslut att genomföra 
informationsfilmer har tagits vid tidigare samråd med minoriteten. De personer från 
minoriteten som deltagit i samråd har ställt sig positiva till att göra animerade 
informationsfilmer med fokus på den nationella minoritetens rättigheter. Minoriteten 
har också uttryckt att det är bra att filmerna läses in på olika varieteter av romani chib. 
Dialog om innehåll av informationsfilmerna samt vilka varieteter på romani chib som 
ska läsas in har förts med representanter från nationella minoriteten romer på Kafé 
Romano. 

En film görs även som riktar sig till chefer och medarbetare inom kommunen. Filmen 
ska ligga på kommunens intranät och syftet med filmen är att lyfta fram kommunens 
skyldigheter gentemot rättighetsinnehavarna inom minoritetslagstiftningen.  
Kostnaderna inkluderar arvode till kommunikationsbyrå Matador AB som producerar 
filmerna och som arvoderar de personer som läser in texterna på olika varieteter av 
romani chib. Samt kostnader för översättning av filmerna till fyra olika varieteter av 
romani chib samt på finska. Kostnader täcker även foldrar för romsk inkludering samt 
roll-ups för romsk inkludering som producerades hösten 2017.  

 

Uppdrag till Fredens Hus          
Uppsala kommun har inlett samverkan med Fredens hus för att tillsammans med dem 
genomföra aktiviteter för såväl skolelever samt kompetenshöjande insatser för 
medarbetare och chefer inom kommunen. Syftet är att öka kunskapen om den 
nationella minoriteten romer samt mänskliga rättigheter. De kunskapshöjande 
insatserna för medarbetare i kommunen tar avstamp i Socialstyrelsens utbildnings-
material ”I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering” (2019, andra 
upplagan). Förberedelser, genomförande och uppföljning görs i samarbete och i dialog 
med kommunens samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens samt 
samordnare. Uppsala kommun vill fortsätta arbetet för att öka kunskapen om 
minoritetslagstiftningen med utgångspunkt i den romska minoritetens rättigheter 
samt 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.  

I Fredens Hus uppdrag ingår bland annat att genomföra utbildningar och workshops 
för skolor samt utforma utställningar och interaktiva workshops på temat nationella 
minoriteter och mänskliga rättigheter. Samt genomföra folkbildande aktiviteter och 
gestaltning i stadsrummet för allmänheten. I anslutning till projekt Kuben planeras i 
samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Fredens hus 
att erbjuda ungdomar som avslutar grundskolan feriejobb under tre veckor sommaren 
2020. Fredens Hus kommer att ansvara och driva ett utställningsprojekt med fokus på 
svenska minoritetsgrupper i allmänhet och den romska minoriteten i synnerhet 
tillsammans med ungdomar. Ungdomarna ska under tre sommarjobbsveckor få skapa 
en intresseväckande utställning genom att tolka rätten till en nationalitet och med 
fokus på svenska minoritetsgrupper i allmänhet och den romska minoriteten i 
synnerhet. Förberedelser, genomförande och uppföljning görs i samarbete och dialog 
med romer och tillsammans med kommunens samhällsvägledare med romsk språk- 
och kulturkompetens samt samordnare.  
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Kostnaderna inkluderar projektledning och bemanning, arvodering romska föreläsare, 
workshops och utbildningstillfällen i skolor och för medarbetare och chefer samt 
utställningsproduktion och gestaltning i stadsrummet.  

 

Vilka mål och resultat har totalt uppnåtts och hur avser ni att använda resultaten i 
framtiden?  
Uppsala kommun ser en positiv utveckling och en framgång i arbetet som utvecklings-
kommun att kontakter har tagits externt med såväl myndigheter som med andra 
kommuner runt om i landet som med lokala samarbetspartners i arbetet för romsk 
inkludering. Kommunen har regelbunden kontakt med flera andra kommuner i landet 
som arbetar med romsk inkludering. Det är värdefullt att kunna utbyta erfarenheter, 
råd och stöd från andra kommuner som arbetar med frågan vilket bidrar till en 
förbättring för kommunens utvecklingsarbete på en rad områden. Kommunen 
värdesätter samarbetet med lokala aktörer och anser att det är en framgångsfaktor 
som bidrar till att främja den nationella minoritetens rättigheter inom flera områden.  

Under perioden som utvecklingskommun har kommunens expertis inom romsk 
inkludering blivit allt synligare och efterfrågats både internt i organisationen såväl som 
externt. Alla kompetenssatsningar och utbildningstillfällena som har genomförts under 
perioden som utvecklingskommun för romsk inkludering har lett till att fler 
medarbetare inom kommunen fått ökad kunskap för romsk inkludering och mänskliga 
rättigheter, minoritetslagstiftningen och ett rättighetsbaserat arbetssätt samt kunskap 
om kommunens roll och ansvar som skyldighetsbärare.  

Samhällsvägledaren med romsk språk- och kulturkompetens samt samordnaren för 
kommunens arbete med romsk inkludering har båda två tillsvidaretjänster inom 
Uppsala kommun och kommer att fortsätta samordna och driva kommunens arbete 
för romsk inkludering. 

Utifrån inriktningsmålen i kommunens övergripande styrdokument Mål och budget 
har socialnämnden två åtgärder som är direkt kopplade till kommunens fortsatta 
arbete med romsk inkludering. Socialnämnden kommer att fortsätta ansvara för 
samordningen för det kommunövergripande arbetet för romsk inkludering samt 
genomföra insatser riktade till romska barn och unga. Kommunen fortsätter arbeta för 
att romers levnadsvillkor och tillgång till sina rättigheter på lika villkor i samhället 
förbättras. Kommunen fortsätter utveckla former för strukturerade samråd samt 
aktiviteter för att förbättra och genomföra samråd tillsammans med romska barn och 
unga. Romska barn och unga ska få information om deras minoritetsrättigheter och 
aktiviteter ska genomföras för romska barn och unga för att öka deras delaktighet i 
kommunens processer och samråd.    

Tillsammans med kommunstyrelsen kommer socialnämnden genomföra 
kompetenshöjande insatser om mänskliga rättigheter vilket förväntas ge ökad 
kunskap om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt.  

I kommunens övergripande handlingsplan för mänskliga rättigheter formuleras att ge 
kunskapshöjande insatser inom området. Handlingsplanen kommer att utökas med 
ett nytt delområde som visar kommunens uppdrag att främja och uppfylla de 
nationella minoriteternas rättigheter. Kommunens fortsatta arbete med romsk 
inkludering synliggörs i handlingsplanen för att främja mänskliga rättigheter och på så 
sätt integreras det fortsatta arbetet för romsk inkludering i kommunens ordinarie 
strukturer. 

Inom arbetsmarknadsförvaltningen pågår en flyttprocess av kontor och verksamheter 
med anledning av förvaltningens etablering av Utbildnings- och jobbcenter i 
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Boländerna och Gottsunda i Uppsala. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer upplåta 
en aktivitetsbaserad plats (ABW-plats) till kommunens samhällsvägledare med romsk 
språk- och kulturkompetens i dessa lokaler. Det kommer även fortsättningsvis att 
finnas möjlighet att boka mötesrum för mötesplatsen Kafé Romano i de nya lokalerna. 

Hur har verksamheten /aktiviteterna tagits emot av målgruppen? 
Samråd hölls i mars månad 2016 med romer från de olika grupperna i Uppsala innan 
beslut om att ansöka om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk 
inkludering gjordes. Samrådet ställde sig positivt till att kommunen skulle lämna in en 
ansökan utifrån de fyra områden som Uppsala kommun formulerade i sin ansökan till 
kulturdepartementet. I september samma år genomfördes en workshop med 
representanter från romer bosatta i Uppsala. Syftet med workshopen var att 
tillsammans med representanter från den nationella minoriteten romer bosatta i 
Uppsala inleda en planeringsprocess i delaktighet och stämma av behov och ta fram 
förslag till lösningar med målgruppen. Workshopen var ett första steg i delaktighet och 
workshopen utgjorde ett mycket viktigt steg i planeringsprocessen som 
utvecklingskommun för romsk inkludering. Resultatet från workshopen med 
minoriteten blev tydliga förslag på åtgärder i arbetet med att tillgodose romers 
rättigheter inom flera områden. Det som särskilt framkom från workshopen med 
minoriteten var att man som minoritet efterfrågade stöd och vägledning i frågor inom 
skola, social omsorg och arbetsmarknad men också kring sina rättigheter som 
nationell minoritet. Flera uttryckte att den befintliga samhällsvägledningen var bra 
men med en önskan om att utvecklas. Röster från målgruppen uttryckte särskilt att 
utbildning kring romsk historia och romers livssituation var angeläget att ge till 
personal inom kommunen. Flera romer vittnade under workshopen om att de 
bemöttes dåligt och med bristande kunskap från kommunanställda och de var därför 
angelägna om att kommunen skulle satsa på kunskapshöjande insatser för 
kommunens medarbetare och chefer. Flera personer berättade att man inte alltid ville 
vara öppen med att man är rom, då man bar på tidigare erfarenheter av att ha blivit illa 
behandlad när man berättat om sin identitet. Alla som deltog under workshopen 
uttryckte att det hade varit ett bra tillfälle till erfarenhetsutbyte och viktiga 
diskussioner om frågor beträffande romers livssituation samt utbyte av idéer på 
lösningar. Alla närvarande uttryckte att en mötesplats som Kafé Romano var väldigt 
viktigt för att fortsätta kunna träffas och utbyta erfarenheter med fokus på romers 
rättigheter.  

Kommunens samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens ansvarar för 
en öppen mottagning två gånger i veckan för minoriteten i arbetsmarknads-
förvaltningens öppna lokaler. Dit är romer välkomna för att få råd, stöd och vägledning. 
Det är en fördel att mottagningen finns inom arbetsmarknadsförvaltningens lokaler då 
det är lätt att lotsa vidare till ordinarie handläggare inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsområdet.  
 
Flera personer från målgruppen har uttryckt att en informell mötesplats som Kafé 
Romano är ett viktigt och avspänt forum där man får möjlighet att träffa andra romer, 
utbyta gemensamma erfarenheter och tillsammans få möjlighet att bland annat 
förbereda samråd med kommunen samt andra gemensamma aktiviteter.  

Kommunen bjuder regelbundet in till samråd tillsammans med den nationella 
minoriteten romer. Samråden är öppna för alla som är intresserade och vill delta och 
inbjudan går ut öppet men kommunen har utmaningar med att samla minoriteten fullt 
ut till samråd då det saknas representation från flera romska grupper. Inbjudan sprids 
via samhällsvägledarens olika kanaler som brev, mejl, sms samt anslås på kommunens 
Kontaktcenter, bibliotek och aktivitetscentra.  Samråden har genomförts på olika 
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platser i Uppsala samt varit förlagda till efter ordinarie kontorstid, vilket har varit 
önskemål från minoriteten. Deltar på samråden gör tjänstepersoner från berörda 
förvaltningar samt förtroendevalda. Samråden har genomförts i snitt en gång per 
termin. Deltagare har varit unga såväl som vuxna och minoriteten har möjlighet att 
föreslå frågor som ska tas upp på samråden. Samhällsvägledare med romsk språk- och 
kulturkompetens har under hela utvecklingsperioden agerat som ett slags språkrör för 
minoriteten och ständigt haft dialog med målgruppen via bland annat Kafé Romano 
men också i kanaler som telefon, mejl, personliga möten och besök. Allt arbete som 
kommunen har fokuserat på att genomföra under perioden som utvecklingskommun 
har kontinuerligt förts i dialog med de personer från målgruppen som deltagit i samråd 
och Kafé Romano och som samhällsvägledaren och samordnaren haft samtal med. De 
kontakter som kommunen har med minoriteten har ställt sig positiva till- och uttryckt 
att det varit relevanta och viktiga aktiviteter att fokusera på och genomföra.  

Röster från minoriteten har uttryckt att de kommande informations- och 
rättighetsfilmerna är ett bra sätt att sprida information om romers rättigheter samt 
romers historia, till minoriteten själva, men även till andra.  

Kommunen fortsätter på många olika vis att verka för en aktiv delaktighet av 
målgruppen för att säkerställa romsk inflytande och för en god dialog med 
verksamheter. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt och som kräver tid, resurser 
och förståelse för minoritetens utsatthet.  

Bilagor 

• Ekonomisk redovisning 
• Blankett – slutredovisning 
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Slutrapport inklusive ekonomisk redovisning 

Konferenser och studiebesök för romsk inkludering, lärandeträffar med 
utvecklingskommuner, nätverksmöten romska brobyggare    
Inklusive kostnad för resor och boende

99 286

Framtagande av ak>vitetsplan 
Workshop med minoriteten samt workshop med tjänstepersoner, arvode 
processledare.                      

112 500

Kompetenssatsning (alla nedan) 210 605

Kunskaps- och inspiraFonsdag den 1/9 2017 44 242

FriFd Uppsala/KTF 47 261

Ämnesområde 2 Socialtjänst/kontakt med myndigheter 18 663 

Ämnesområde 3 Arbetsmarknad 44 964

Kompetenssatsning Fllsammans med Boverket 36 428

Övrig kompetenssatsning 19 047

Målområde 1 - akFvitetsplan romsk inkludering 24 396

Kuben          
Arbete med mänskliga räVgheter och de naFonella minoriteterna med 
tonvikt på den naFonella minoriteten romer. I skolan och via feriejobb.

55 000

Hög>ds- och minnesdagar                                    
Uppsala kommun uppmärksammar sedan flera år InternaFonella 
Romadagen, Resandefolkets högFdsdag samt Förintelsens minnesdag.

241 657

Skolföreställning Ka>tzi                             
Teaterföreställning KaFtzi på Reginateatern i Uppsala för elever i åk 5, 
inköp av böcker (bokkasse Fll alla klasser) och e\erföljande samtal i 
skolan (arvode Fll romska föreläsare).

322 986

Informa>onsfilmer - arvode Fll kommunikaFonsbyrå Matador AB. 450 000

Översä^ning (fyra varieteter romani chib och finska) + reseersä^ning VO 26 063

Foldrar, rollups för romsk inkludering 37 507

Uppdrag >ll Fredens Hus - i samverkan genomföra utbildningar och 
kunskapshöjande insatser för a^ öka kunskapen om naFonella 
minoriteten romer, minoritetspoliFken och mänskliga räVgheter.

420 000

TOTALT 2 000 000
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