1 (3)

Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Johanna Palmstierna

2019-10-02

Dnr SON 2019-972

Social- och omsorgsnämnden

Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021,
redovisning
Förslag till beslut
1. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att anta en handlingsplan för romsk
inkludering 2018-2022 samt att handlingsplanen skall följas upp årligen.
Målet i handlingsplanen är att Linköpings kommun år 2021 har uppnått ”en
hållbar och väl förankrad modell utvecklad för förbättrad inkludering av
romer/resande i Linköpings kommun”.
Social- och omsorgsförvaltningen har sammanställt en redovisning av
genomförda aktiviteter och dess effekter. Till kommunstyrelsen sammanställs
samtliga nämnders redovisningar tillsammans med en uppföljningsdel
framtagen av romska representanter.
Social- och omsorgsnämnden föreslås överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.
__________
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Bakgrund
Mellan år 2012-2015 deltog Linköpings kommun som en av fem kommuner i
ett pilotprojekt för romsk inkludering. Inom ramen för pilotprojektet
fokuserade kommunen bland annat på utveckling av modeller och verktyg för
att stärka romers rättigheter inom utbildning, skola, arbete, hälsa och fritid. En
handlingsplan för romskt samråd antogs och ersattes av nuvarande
handlingsplan för romsk inkludering som sträcker sig över tidsperioden 20182021.
Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021 har antagits av
kommunstyrelsen och därefter i barn- och ungdomsnämnden,
bildningsnämnden, omsorgsnämnden och äldrenämnden.
Syfte och identifierade fokusområden
Enligt handlingsplanen är syftet med kommunens arbete att ”medverka till
romsk inkludering och bidra till att för den romska gruppen skapa
samhälleliga förutsättningar, social stabilitet samt verka för en god hälsa och
välfärd på lika villkor som för hela Linköpings befolkning”.
Handlingsplanen har vidare som mål att år 2021 ha uppnått ”en hållbar och väl
förankrad modell utvecklad för förbättrad inkludering av romer/resande i
Linköpings kommun”.
Identifierade fokusområden som berörs i handlingsplanen är följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Rätten till delaktighet och inflytande
Rätten till utbildning
Rätten till arbete
Rätten till jämlika villkor
Rätten till en god hälsa

Till respektive fokusområde finns ett antal aktiviteter definierade, såsom
exempelvis genomförande av samråd, deltagande i nätverk och främjande av
samarbeten, anordnande av kvinno-, tjej- eller killgrupper med mera.
Uppföljningsprocess
Handlingsplanen föreskriver att uppföljning ska genomföras årligen i
respektive nämnd. En uppföljningsdel framtagen av romska representanter ska
bifogas till uppföljningen.
Redovisning av åtgärdade aktiviteter behandlas därmed i barn- och ungdoms-,
bildnings-, social- och omsorgs- samt äldrenämnden och avslutningsvis i
kommunstyrelsen. Till kommunstyrelsen redovisas en sammanställning av
samtliga nämnders aktiviteter kopplade till handlingsplanen, men även en
uppföljning framtagen av romska representanter.
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Ekonomiska konsekvenser
För handlingsplanen och aktiviteter kopplade till den beslutades att eventuella
kostnader som uppstår under 2018 och 2019 finansieras inom ram av
respektive nämnd. Eventuella kommande kostnader under 2019 hanteras inom
respektive nämnds internbudgetarbete. Om extra resurser därutöver kommer att
behövas 2020-2021 hanteras dessa i kommande budgetberedning.
Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är 1. Trygg och attraktiv kommun, 3. Attraktiv
kommun, 6. Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv och 8.
Hög egenförsörjningsgrad.
Jämställdhet
Handlingsplanen lyfter specifikt aktiviteter som syftar till att främja
jämställdhet.
Uppföljning och utvärdering
Handlingsplanen sträcker sig 2018-2021 och ska följas upp varje år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Utvecklingsstrateg, M Fallde

