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Länsstyrelsens uppdrag
Uppföljningsmyndighet för minoritetspolitiken:
- Diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet, språk och kulturell identitet
- kunskapshöjning, samordning, uppföljning,

Fördela statsbidrag:
- kommuner och landsting, riksorganisationer

Strategin för romsk inkludering:
- flera regeringsuppdrag

Länsstyrelsen i Stockholms nationella
uppdrag
Två regeringsuppdrag:
Samordna och följa upp insatser inom strategin, stödja
kommuner att utveckla arbetssätt och metoder, sprida
kunskap. 2016-2019
Uppdrag om nulägesbeskrivningar (redovisa i
december 2018)

Samordna, följa upp, stödja och sprida –
arbetet under 2017
Samordningen – spindel i nätet
Kontakter med kommuner, myndigheter, Regeringskansli, föreningar/organisationer
Samråd
Uppföljning
Årsrapport i april
Nulägesbeskrivningsuppdraget
Möten med kommuner/myndigheter/föreningar
Stöd till kommuner och kunskapsspridning
Erfarenhetsdagar kommunala nätverket
Lärandeträffar med utvecklingskommunerna
Processtöd i rättighetsbaserat arbetssätt till utvecklingskommuner (Emerga)
Metodstöd under 2018
Skolboken ”Antiziganismen i Sverige”
Unga ambassadörer – med RUFS
Information/artiklar på minoritet.se
Presentationer/föredrag/stöd vid behov till kommuner/myndigheter
Seminarium MR-dagarna

Kommunalt nätverk – sedan 2012
Botkyrka
Eskilstuna
Göteborg
Haparanda
Helsingborg
Luleå
Linköping
Lund
Malmö
Norrköping
Norrtälje
Nyköping
Ronneby
Sigtuna

Skellefteå
Staffanstorp
Sundsvall
Surahammar
Södertälje
Upplands-Väsby
Vänersborg
Västerås
Örebro
Region Västerbotten
Stockholms läns landsting

Borås
Haninge
Gävle
Stockholm
Uppsala

”Principerna” i utvecklingsarbetet
mänskliga rättigheter och icke-diskriminering,
långsiktig struktur i den kommunala
förvaltningen,
• romers delaktighet och inflytande i arbetet,
• prioriterade målgrupper (socialt utsatta,
kvinnor, barn och unga).
Kommunernas utmaningar under 2017:
• att nå ut till romer, till samtliga romska grupper
och utanför redan etablerade kontakter
• att få kommunen att ta ansvar för arbetet.
•
•

Insatser inom olika områden
Arbete, utbildning, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet,
kultur och språk och organisering.
utbilda romska hälsoinspiratörer,
arbeta med enskilt stöd till romer i kontakt med myndigheter,
brobyggarverksamhet i arbetsmarknadsverksamheter
samverkan inom kommunen och med andra myndigheter,
stöd till romska föreningar,
föreläsningar om romsk historia, kultur och livsvillkor i olika
kommunala verksamheter,
•
insatser för att öka intresse för, och kvaliteten i,
modersmålsundervisning i romani chib,
•
teaterföreställning Katitzi för grundskoleelever,
•
läxläsning (study-group)
med mera.
•
•
•
•
•
•

Dags att få med fler kommuner
Nationell strategi – ca 20 kommuner aktiva.
Hur kan vi få fler kommuner att engagera sig i arbetet?
Länsstyrelsen föreslår att
• regeringen ser över möjligheten att utforma ett nytt
statsbidrag för kommuners arbete med romsk inkludering.
Statsbidraget bör vara långsiktigt, likt det som finns för
kommuner som ingår i förvaltningsområde för finska,
samiska och meänkieli.
• regeringen ökar resurserna för stöd till kommuner, antingen
genom en förstärkt finansiering till Länsstyrelsen i
Stockholm, eller genom att samtliga länsstyrelser får
uppdrag och resurser att vara ett regionalt stöd i arbetet
med strategin för romsk inkludering.

Mer information
www.minoritet.se/romsk-inkludering
Anna Mannikoff
anna.mannikoff@lansstyrelsen.se
Mirelle Gyllenbäck
mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se
Emmy Bornemark
emmy.bornemark@lansstyrelsen.se

Nulägesbeskrivning
• Uppdraget genomförs i samverkan med AF, Boverket,
Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och
romska sakkunniga.
• Jämförbar och samlad bild av vilka insatser, hinder och
möjligheter som finns för att romers rättigheter ska
tillgodoses inom utpekade områden i strategin samt se
om insatser bidrar till strategins övergripande mål
• Uppdraget redovisas senast 15 december 2018

