1(

2014-06-25

Tjänsteskrivelse

Kontor

Handläggare

Kommunstyrelsens kontor

Eva Bjurholm
08-52302947
eva.bjurholm@sodertalje.se

Till Länsstyrelsen i Stockholm

Delrapport II från Nationellt nätverk med kommuner för romsk
inkludering
Bakgrund
I slutet av december 2012 beviljades 330 000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholm för
etableringen och genomförandet av ett nationellt nätverk med kommuner för romsk
inkludering. Avsikten med nätverket är att stödja kommunerna i Sverige i förbättringen av
deras offentliga uppdrag, att synliggöra romers villkor, tillgodose den romska
befolkningens behov och att arbeta för romsk inkludering i samhället.
Mål
Det nationella nätverket ska verka för att utveckla lokala strategier, metoder och
arbetsformer för implementering av ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk
inkludering 2012 -2032”, samt kompetensutveckla och sprida kunskap om lokala
verksamheter och arbetssätt samt i förekommande fall, speciella projekt/metoder. Det
nationella nätverket ska stödja deltagande parter i deras arbete för och med romers
inkludering i samhället.
Arbetsinnehåll
Nätverkets arbete är främst inriktat på att följa och stödja utvecklingsarbetet i de
deltagande kommunerna - lokala strategier, metoder, arbetsformer för implementeringen av
den nationella strategin för romsk inkludering. Erfarenhetsutbyte och
kunskapsuppbyggande står i förgrunden, men även konkreta studiebesök för lärande och
kollegial granskning, inte minst för att kunna ta del i de av regeringen utsedda
pilotkommunerna och deras erfarenheter, idéer och metoder.
Deltagande
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Under 2013 har nätverket växt från de fem initierande kommunerna Uppsala, Örebro,
Västerås, Eskilstuna och Södertälje till att omfatta kommunerna Stockholm, Haninge,
Botkyrka, Upplands Väsby, Sigtuna, Norrtälje, Luleå, Haparanda, Skellefteå, Norrköping,
Linköping, Borås, Göteborg, Vänersborg, Helsingborg, Malmö, Staffanstorp, Ronneby och
Lund. Under 2014 har också Gävle och Surahammars kommuner tillkommit samt
Stockholms Läns Landsting.
Länsstyrelsens samordnare för den nationella strategin för romsk inkludering, Majlis
Nilsson, har regelbundet deltagit vid nätverksmötena och skapar på så sätt en länk mellan
kommunerna och arbetet som utvecklas och genomförs på statligt håll. Även samordnaren
för romerstrategin på Sveriges Kommuner och Landsting har varit inbjuden att delta i
nätverksmötena.
Närvaron på nätverksmötena har varierat med ett genomsnittligt deltagande av cirka 15
kommunrepresentanter vid varje tillfälle.
Genomförande
Under 2013 fram t o m 30 april 2014 har Södertälje kommun haft uppdraget att samordna
och sammankalla Nationellt nätverk med kommuner för romsk inkludering. Enligt beslut i
nätverket i februari 2014 har uppdraget överlämnats till Göteborgs kommun.
Under 2013 har fyra nätverksmöten genomförts och i samarbete med Länsstyrelsen i
Stockholm har nätverket även deltagit i den nationella uppföljningskonferensen i Kista i
december 2013. I samband med uppföljningskonferensen producerade nätverket en folder
som spreds under konferensdagarna.
Det första halvåret 2014 har tre nätverksmöten genomförts samt ett seminarium om
regeringens i mars 2014 publicerade Vitbok.
Förutom möteasagendans stående punkter om kommunernas ömsesidiga kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, har även Majlis Nilsson, nationell samordnare, regelbundet deltagit och
informerat om arbetet inom den nationella strategin utifrån pilotkommunernas perspektiv
och de nationella myndigheternas uppdrag.
I samband med nätverksmötet i Göteborg i oktober 2013 och besöket på Göteborgs
stadsmuseums utställning ”Vi är romer”, fick nätverket ta del av Göteborgs stads
erfarenheter av arbetet som pilotkommun.
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Vid nätverksmötet i Uppsala i februari 2014 deltog representanter för Uppsala kommuns
ESF projekt Romane Buca och berättade om sina erfarenheter, bland annat som
brobyggare.
I april var nätverket inbjudet till Södertörns högskola för att lyssna in erfarenheterna från
den romska Brobyggarutbildningen genom docent Christina Rodell-Olgac och Angelina
Dimiter-Taikon. Vid samma tillfälle berättade även regeringskansliets tjänstemän om det
aktuella nationella arbetet med romerstartegin samt informerade om regeringens
publicerade Vitbok. Arbetsförmedlingens samordnare för romsk inkludering, Mirelle
Gyllenbäck, berättade om Arbetsförmedlingens arbete med pilotkommunerna och de
anställda brobyggarna.
I samband med nätverkets junimöte genomfördes ett seminarium om regeringens Vitbok
under ledning av regeringskansliets tjänstemän och representanter från regeringens Romska
råd. Vid detta tillfälle var även kommunernas förtroendevalda inbjudna att delta. Ett drygt
40- tal deltagare fanns på plats. Vid detta tillfälle överlämnade Södertälje kommuns
sammankallande nätverkets samordnande ”stafettpinne” till Göteborgs kommun.
Summering av erfarenheter
Det föreligger en påtaglig skillnad i arbetsinsatser och aktiviteter för romsk inkludering
mellan de så kallade pilotkommunerna och övriga i nätverket deltagande kommuner. Den
nationella och statliga mobiliseringen gentemot pilotkommunerna har totalt sett gjort
skillnad i resurser, fokus och i organisering av arbetet. Mellan övriga deltagande
kommuner återfinns också en skillnad, mycket beroende på aktiviteter som kan hänföras
antingen till aktuella ESF-projekt och/eller i vissa fall, aktiva kommunavdelningar med
starkt stöd från centralt förtroendevalda. Flertalet övriga kommuner har ambitioner, med
lokala kommunala resurser allokeras inte för romsk inkludering.
För den fortsatta samlingen och erfarenhetsutbytet i nätverket, behöver de kommunala
representanterna på ”hemmaplan” verka för målen i Nationella nätverket – att bryta ner och
omforma den nationella strategin till lokala handlingsplaner, ge dessa ett rättighetsbaserat
perspektiv och integrera perspektiven i den kommunala dagliga verksamheten. Och –
Nationella nätverket med kommuner för romsk inkludering kommer att kunna växa!

I tjänsten
Eva Bjurholm
Samordnare
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