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Till regeringskansliet

Delrapport från nationellt nätverk av kommuner för romsk
inkludering
Bakgrund
Sedan 2009 har ett nätverk bestående av ett antal kommuner i Mälardalen regelbundet
träffats för att med utgångspunkt i minoritetslagstiftningen identifiera behov av insatser för
att stärka romernas förankring i samhället. I och med regeringens Nationella strategi för
romsk inkludering och i samband med denna, utlysningen och utnämningen av de fem
pilotkommunerna, tog Mälardalskommunerna Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna och
Södertälje initiativet att skapa ett nationellt nätverk av kommuner för romsk inkludering
och sökte medel för detta initiativ från Länsstyrelsen i Stockholm. Initiativet sammanföll
med Länsstyrelsens uppdrag från regeringen.
I slutet av december 2012 beviljades 330 000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholm för
etableringen och genomförandet av ett nationellt nätverk av 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.
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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. Länsstyrelsens samordnare för
den nationella strategin för romsk inkludering, Majlis Nilsson, deltar i nätverket och skapar
på så sätt en länk mellan kommunerna och det som utvecklas och genomförs på statligt
håll. Även samordnaren för romerstrategin på Sveriges Kommuner och Landsting deltar i
nätverksmötena.
Deltagande
Varje kommun deltar i nätverket med ansvarigt kommunalråd och eller motsvarande
förtroendevald samt en ansvarig tjänsteman/kontaktperson och förbinder sig till ett aktivt
deltagande under en fyraårsperiod. Kommunerna stöds i att ta fram en verksamhetsplan
som visar på kommunens arbete med att lyfta in strategin i kommunala styrdokument,
bokslut, konsekvensanalyser och utvärderingar.
Genomförande
Nätverkets arbete startade i januari 2013 med de fem initierande kommunerna Uppsala,
Västerås, Örebro, Eskilstuna och Södertälje, med förberedelser för ett första större
nätverksmöte. Vid arbetsmötet förslogs att Södertälje kommun skulle ta på sig rollen som
sammankallande samordnare under 2013.
Till det första nätverksmötet inbjöds de 18 kommuner, vilka 2012 hade ansökt till
regeringen om att bli en av fem pilotkommuner. Ytterligare några kommuner som arbetar
aktivt med romsk inkludering bjöds in. I det första större mötet, som ägde rum på Sveriges
Kommuner och Landsting den 7 mars, deltog representanter för nio kommuner – Västerås,
Örebro, Eskilstuna, Södertälje, Borås, Botkyrka, Haninge, Skellefteå och Stockholm. Vid
detta möte presenterades förutsättningarna för nätverket, närvarande kommuners arbete
med romsk inkludering, Länsstyrelsens uppdrag om samordning av den nationella strategin
och Sveriges Kommuners och Landstings uppdrag inom romerstrategin.
Nätverket enades om nytt nätverksmöte till den 11 juni 2013. Till detta möte anslöt sig
ytterligare några nya kommuner – Ronneby, Lund, Göteborg och Uppsala, medan några
hade anmält förhinder. Vid detta mötestillfälle presenterade representanter för
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regeringskansliet, Andrés Zanzi och Maria Engvall, perspektiv på den nationella strategin
för romsk inkludering; Eskilstuna kommun redogjorde för sina arbetsmetoder i
arbetsmarknadsprojektet Romane Buca; arbetet i pilotkommunerna presenterades av
samordnaren på Länsstyrelsen, Majlis Nilsson. En runda-bordsgenomgång gjordes av
närvarande kommuners aktuella arbete inom ramen för romerstrategin. Majlis Nilson bjöd
även in till den nationella konferensen om den nationella startgin i december i år, där
nätverket kommer att ges en möjlighet att presentera sig.
Nästkommande nätverksmöte beslutades äga rum i Göteborg i oktober, då Göteborg som
en av de fem pilotkommunerna kommer att presentera sitt hittillsvarande pilotarbete.
Aktuell sändlista i nationellt nätverk av kommuner för romsk inkludering
På sändlistan inför nätverksmötet i Göteborg står följande hittills intresseanmälda
kommuner: Lulea, Skellefteå, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Norrtälje, Södertälje,
Stockholm, Sigtuna, Botkyrka, Haninge, Upplands Väsby, Norrköping, Linköping, Lund,
Ronneby, Malmö, Helsingborg, Borås, Göteborg, Staffanstorp,
Arbetet för att värva fler deltagande kommuner görs på flera sätt: bland annat via
Länsstyrelsens och Sveriges kommuners och landstings kontaktytor; genom redan
etablerade kommunkontaktnät via den minoritetspolitiska satsningen; genom etablerade
kommunnätverk för mänskliga rättigheter och mångfald; genom det Stockholmsregionala
nätverket för romsk inkludering – Stockholm Roma Net (del av Socialfondsprojektet
Networking Europe); genom andra kommunala samarbetsprojekt i andra regionala kluster.
Transnationella kontaktytor
Utanför det direkta uppdraget som Nationellt Nätverk av Kommuner för Romsk
Inkludering (NNKRI) har åtagit sig att genomföra, har deltagande kommuner genom olika
strukturfondsfinansierade projekt även etablerat kontaktytor för erfarenhets- och
kunskapsutbyte med europeiska samarbetspartners i länder, vilka också antagit nationella
strategier, I dagsläget finns sådana kontakter med Rom, Italien; med Madrid och Malaga i
Spanien; Jyväskyla kommun, Finland; Riga, Lettland; Essen, Dortmund och Duisburg,
Tyskland; Dessa kontaktytor ger ett mervärde till det lokala kommunala arbetet och kan
också vidare spridas till det nationella nätverkets deltagande kommuner. Inför den
inkommande strukturfondsperioden kan dessa transnationella kontaktytor vara värdefulla
för ytterliga fördjupat samarbete.
I tjänsten
Eva Bjurholm
Samordnare
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