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Kommunledningsförvaltningen

Handlingsplan för Romsk inkludering 2018-2021
Redovisning av social- och omsorgsförvaltningen aktiviteter under 2018-2021
Social- och omsorgsnämnden har ansvar för flera delmål under:
●
●

fokusområde 4. Rätten till jämlika villkor
fokusområde 5. Rätten till en god hälsa

Nedan följer delmålen och en redovisning av aktiviteter under handlingsplanens
giltighetstid som social- och omsorgsnämnden har ett ansvar för.

Fokusområde: 4. Rätten till jämlika villkor
4.1

Arbeta med jämställdhet inom den romska
gruppen

Social- och
omsorgsnämnden

4.2

Samverkan med kommunala enheter och
andra aktörer för utbildningar/aktiviteter för
målgruppen unga vuxna

Social- och
omsorgsnämnden

4.3

Stödja föräldrar och ungdomar när det
gäller att få kunskap att slussa barnen
vidare till möjlig fritidssysselsättning

Social- och
omsorgsnämnden

4.4

Stärkt psykosocialt stöd via
fritidsverksamhet till romska barn och
ungdomar.

Social- och
omsorgsnämnden

4.5

Utveckla brukarmedverkan.

Social- och
omsorgsnämnden

4.6

Social- och
Kartlägga unga vuxna som inte
slutför/deltar i utbildning. Samarbete med omsorgsnämnden
Jobb- och Kunskapstorget, JKT.

Leanlink Råd och stöds verksamhet Vårt Nygård i Skäggetorp är de som har varit
aktiva i att genomföra delmålen i handlingsplanen genom sina romska
brobyggare. Brobyggarna arbetar aktivt med att stärka jämställdheten hos den
romska gruppen genom att bland annat: ha kvinnogrupper med vilka de samtalar
om samhället, skapar möjligheter till ett utökat socialt nätverk för kvinnorna,
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samt stimulerar till att göra kvinnornas röster hörda.
Vårt Nygårds romska brobyggare har samarbetat med studie- och
yrkesvägledaren på arbetsmarknadscentrum avseende unga vuxna romer som
saknar fullständiga betyg för att motivera dem till att studera vidare på
vuxenutbildningen. Under covid-19 pandemin (2020-2021) har de romska
brobyggare arbetat främst med motiverande stödsamtal på individnivå.
Vårt Nygård arbetar kontinuerligt med att stötta föräldrar och deras barn till
deltagande i möjliga fritidssysselsättningar. Under våren 2021 stöttade
verksamheten Skäggetorpsskolan genom att en medarbetare fysiskt närvarande
på skolan 12 h per vecka för att stödja en enskild ungdom med romsk bakgrund.
Arbete med att utveckla brukarmedverkan samt kartläggning av unga vuxna som
inte slutför/deltar utbildningen som skulle ske i samarbete med
Arbetsmarknadscentrum har uteblivit på grund av covid-19 pandemin, då
verksamheten erbjöd ett individuellt anpassat stöd istället.
Fokusområde: 5. Rätten till en god hälsa

5.1
5.2

Anordna kvinnogrupper för samtal om
hälsofrågor.
Samarbete med VC/BVC-sköterska
gällande kvinnors hälsa.

Social- och
omsorgsnämnden
Social- och
omsorgsnämnden

5.3

Utveckla arbetet med den romska
tjejgruppen för tjejer åldrar 10-14.

Social- och
omsorgsnämnden

5.4

Anordna tjej- och killgrupper med
gemensamma och enskilda
aktiviteter, utflykter med mera.

Social- och
omsorgsnämnden

5.5

Utveckla arbetet med tillitsskapande och
kontakt med till exempel brobyggare,
föräldrar och informera om kommunens
ansvar, samhällets funktioner, rättigheter
och
skyldigheter gäller (se punkt 2.4).

Social- och
omsorgsnämnden

Social- och
omsorgsnämnden

5.6

Anordna mammagrupp,
information om MVC,
BVC och barnvård.

5.7

De romska brobyggarna Social- och
omsorgsnämnden
ska finnas tillgängliga
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på BVC vid behov
5.8

Etablera samarbete med
Familjecentralen, FC

Social- och
omsorgsnämnden

5.9

Arbeta med
jämställdhet mellan
flickor och pojkar

Social- och
omsorgsnämnden

5.11

Social- och
Utveckla den
omsorgsnämnden
geografiska
spridningen. Punkt 5.1–
5.7 förväntas nu ta nästa
steg.

Vårt Nygård har haft kvinnogrupper i vilka kvinnorna fått träna på svenska och
fått information på sitt språk romani chib om det svenska samhället. Dessa
grupper har arbetat med att stärka kvinnorna som individer och som grupp samt
möjliggöra för dem att lämna hushållet med alla måsten under en stund. Under
covid-19 pandemin (2020-2021) har samarbete med VC/BVC-sköterska
gällande kvinnors hälsa och verksamhet med kvinnogrupper uteblivit helt.
Vårt Nygård har bedrivit flera tjejgrupper, vilka har haft flera positiva effekter
för de berörda flickorna. De har fått en trygg mötesplats att gå till efter skolan,
där de har fått vara barn. På plats har tjejerna även fått tillgång till ett
professionellt samtalsstöd. I början av pandemin hade Vårt Nygård tjejgrupper i
samarbete med skolkuratorerna som varade fram till hösten 2020. Ett
övergripande syfte med tjejgrupperna har varit att tjejerna skulle få mer kunskap
om det svenska samhället samt att möjliggöra att få vara ungdomar och inte har
förpliktelser i hemmet.
Tjejgrupperna har både bidragit till ett utökat socialt nätverk utanför den
ordinarie umgängeskretsen för tjejerna och till att främja den egna romska
kulturen och språket genom att lära känna andra romska flickor.
Vårt Nygård har under åren 2018-2021 kontinuerligt arbetat tillitsskapande i
området med många goda resultat, där enskilda romska familjer har fått större
tillit till samhället i stort och upplever sig vara mer inkluderade än innan.
Under pandemin har verksamheten inte anordnad mammagrupper och
information på plats om MVC, BVC och barnavård. Den romska brobyggare
har inte heller närvarat fysisk på plats på BVC.
Innan pandemin eskalerade hade verksamheten ett bra samarbete med den
lokala familjecentralen gällande mer kvalificerade ärenden. Detta har dock inte
fortlöpt under pandemin, delvis på grund av att familjecentralens
familjepedagog slutade sin anställning i juni 2021 och ingen återanställning
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gjordes.
Ledningen på Vårt Nygård har innan pandemin haft fysiska träffar med de tre
skolorna i området. Brobyggarna på vårt Nygård har samarbetat med skolorna i
området för att bygga broar mellan hem och skola, lärare, föräldrar och elever.
Arbetet som brobyggaren har bedrivit på skolan har haft många goda effekter
såsom högre närvaro, bättre studieresultat och en ökad tillit från föräldrar
gentemot skolan m.m. Vårt Nygårds brobyggare har försökt att få till ett
samarbete med utbildningsförvaltningens brobyggare, men utan resultat.
Vårt Nygård har genom sin verksamhet arbetat för ökad jämställdhet mellan
könen. Verksamheten har haft svårt att få pojkar att komma på deras aktiviteter,
men när de har kommit har fin respons uppstått. Killgruppen har också varit
viktig för pojkarna då de har fått mer kunskap om den romska kulturen.
Angående att utveckla spridning av Vårt Nygårds erfarenheter till en större
geografisk yta i kommunen, så har kontakter tagits med Kontakt Linköping som
har förmedlat flera ärenden till vårt Nygård. I övrigt har ett samarbete utvecklats
med områdesarbetet i Lambohov, anhörigcenter samt bosättningsenheten och
IFO-mottagningen på social- och
omsorgsförvaltningen. Det sistnämnda
för att informera och lära varandra om hur man arbetar.
Avslutande kommentarer
Social- och omsorgsförvaltningen behöver arbeta med romsk inkludering
bredare och inte främst koncentrerat i en stadsdel. Med anledning av det, samt
att det kommer etableras en ny verksamhet i Skäggetorp som ska arbeta både
med myndighetsutövning och sociala stödinsatser så kommer inte
brobyggarverksamheten finnas kvar i sin nuvarande form. Den långsiktiga
målsättningen med den nya satsningen i Skäggetorp är bland annat att öka
förtroendet och tilliten för socialtjänsten i området och nå grupper vi inte når
idag.
Social- och omsorgsförvaltningen ser också behov av att det skapas tydliga
processer kring hur handlingsplaner ska implementeras och följas upp, som
gäller alla områden och målgrupper som möjligtvis kan underlätta och förbättra
handlingsplanens efterlevnad i praktiken.

