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Kommunstyrelsen

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag
för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk
inkludering på kommunal nivå
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ansöker hos Kulturdepartementet om bidrag för medverkan
i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå enligt
Kommunledningskontorets förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet inbjuder landets kommuner att ansöka om bidrag för att
från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering
på kommunal nivå. Maximalt fem kommuner 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.
I ansökan finns beskrivet nuläget vad gäller arbetet med romsk inkludering samt
tankar om fortsatt utvecklingsarbete utifrån de urvalskriterier som beskrivs i
utlysningen av bidraget; politisk vilja, förankring av ansökan hos romer, långsiktigt
perspektiv och möjlighet att integrera utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie
strukturer och verksamheter. Vidare beskrivs organisation, ansvarsfördelning,
ekonomiska förutsättningar och samarbetspartners.
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103 33 Stockholm

Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för
medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk
inkludering på kommunal nivå.
(Ku2016/00159/DISK)
Bakgrund
Kulturdepartementet inbjuder landets kommuner att ansöka om bidrag för att
från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering
på kommunal nivå. Maximalt fem kommuner kommer att utses utifrån dem som
ansökt.

Politisk förankring och vilja
Det finns en tydlig politisk vilja i Eskilstuna kommun för en satsning på att
förbättra romers inkludering i samhället. Arbetet har pågått under flera år och har
intensifierats under de senaste åren genom ESF-projektet Romané Bučá 2012-2014
samt anställning av två brobyggare hösten 2014.
I Årsplan 2016 som är beslutad av kommunfullmäktige i juni 2015 står följande:
Det nya rådet för minoritetsfrågor utvecklar arbetet med minoriteter, finskt
förvaltningsområde och strategi för romer.
Det kommunala minoritetsrådet som startade 2015 har bland annat som syfte
bevaka minoritetsgruppernas rättigheter enligt den gällande lagstiftningen.
Rådet ska också initiera, driva på och synliggöra utvecklingen av minoritetsfrågor
i Eskilstuna kommun samt utveckla strategier för att vara en attraktiv kommun för
målgruppen nationella minoriteter.

Förankring av ansökan hos det romska civila samhället
Både vid enskilda samtal och större möten har romer boende i Eskilstuna kommun
uttryckt behov av att det lokala arbetet med romsk inkludering fortsätter
och att det utvecklas vidare utifrån tidigare erfarenheter och den dialog och
samverkan som växt fram mellan kommunen och romer.
De två samhällsvägledarna (brobyggarna) som anställts i kommunen har sedan
hösten 2015 haft öppen mottagning för romer en dag i veckan.
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De har också haft öppna samrådsmöten med romer i Eskilstuna och för närvarande
finns det också en arbetsgrupp som planerar firandet den 8 april.
Ett annat konkret behov som kommit upp är behovet av en romsk mötesplats i
någon av våra stadsdelar. Det finns flera väl fungerande mötesplatser i kommunen
idag och någon av dessa skulle kunna kompletteras med romsk kompetens.
Diskussioner kring denna fråga har redan påbörjats.

Långsiktigt perspektiv och möjlighet att integrera
utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie strukturer och
verksamheter
Redan vid starten av Romané Bučá-projektet hösten 2011 uttryckte
projektledningen och Kommunledningskontoret att detta projekt måste leda till
något långsiktigt och hållbart för romerna i Eskilstuna kommun.
När projektet närmade sig slutet våren 2014 diskuterades möjligheten att få
fortsätta utvecklingsarbetet med kommunala medel.
Denna diskussion pågick just när erbjudandet om brobyggarutbildningen på
Södertörns högskola kom. Eskilstuna beslöt direkt att ansöka om två platser
vilket vi också fick. Detta ledde då till att kommunen anställde två brobyggare
hösten 2014. Vid sidan av studierna skulle brobyggarna utveckla arbetssätt för
att nå romsk delaktighet och inflytande i Eskilstuna. Utbildningen förlängdes med
ytterligare en termin våren 2016 vilket gör att arbetet fortsätter på samma sätt som
det påbörjades hösten 2014.
Några av målen i verksamhetsplanen för 2016:
- Stöd till skolor med målet att få fler romska elever att genomgå sin utbildning
med godkända betyg.
- Fortsätta med öppen mottagning som kan leda till en romsk mötesplats inom
ordinarie mötesplatsers organisation
- Vägledning och stöd till enskilda romer och hela familjer
- Fortsätta med föreläsningar och information till tjänstemän och politiker
- Satsning på studieprogram för vuxna romer
Om Eskilstuna Kommun skulle bli en av dessa fem utvecklingskommuner skulle
nästa steg i vårt arbete för romers bästa i Eskilstuna kommun vara att göra en
förstudie om möjligheten att starta ett eget Romskt informations- och
kunskapscenter enligt Malmömodellen. Ett center som då anpassas efter lokala
behov och där man samarbetar med flera aktörer för att öka romsk delaktighet och
inflytande i samhället.
Eskilstuna kommun har en relativt många romer, cirka 500 personer, från flera
olika grupper (finska, polska, svenska, balkanländer och resande) och har sedan
flera år haft målet att få med representanter från samtliga grupper i samtal och
möten för att få en samlad bild av situationen för romer boende inom kommunen.
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Planerad kommunal organisation med ansvarsfördelning
för utvecklingsarbetet
Idag arbetar tre personer i ett team med detta särskilda utvecklingsarbete, två
samhällsvägledare hos Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och
en samordnare inom Kommunledningskontoret. Sedan februari 2016 finns det
även en trainee hos samhällsvägledarna som också har romsk kompetens.
Vi tänker oss samma organisation som idag om vi skulle bli en av de fem
utvecklingskommunerna eftersom vi redan idag arbetar tillsammans med
uppdraget kring romsk inkludering. Vi har ju erfarenheter med oss från tidigare
projekt, då främst Romané Bučá och det utvecklingsarbete som påbörjades hösten
2014. Vi har tillsammans formulerat målen för det fortsatta arbetet och de bygger
på behov och efterfrågan från både romer och kommunala verksamheter.

Ekonomiska förutsättningar
Det finns kommunala medel i budgeten för både 2016 och 2017 i enlighet med
det som beslutats i Årsplan 2016.

Samarbetspartners
Under 2015 har vi påbörjat samarbete med Landstinget Sörmland på flera nivåer.
Dels deltar samhällsvägledarna i det länssamråd som landstinget tagit initiativ till
och dels håller de i föreläsningar för anställda inom mödravården och
barnavårdscentraler. Detta samarbete hoppas vi kunna fortsätta med under 2016.
Vi har påbörjat samarbete med Arbetsförmedlingen och Mälardalens högskola
och ingår i flera olika nätverk, både på lokal och på nationell nivå.
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