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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maja Mierzejewska

2022-04-26

Dnr SON 2022-469

Social- och omsorgsnämnden

Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021,
uppföljning
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Uppföljningsunderlaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att anta en handlingsplan för romsk
inkludering 2018-2022 samt att handlingsplanen skall följas upp årligen.
Social- och omsorgsförvaltningen har sammanställt ett uppföljningsunderlag
bestående av en redovisning av genomförda aktiviteter och dess effekter.
Uppföljningsunderlaget föreslås överlämnas till kommunstyrelsen.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Uppföljning handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021 SON, 202205-26
Bilaga 1. Uppföljning handlingsplan för Romsk inkludering 2018-2021 SON
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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
kommunstyrelsen och därefter i barn- och ungdomsnämnden,
bildningsnämnden, f.d. omsorgsnämnden och äldrenämnden.

antagits

av

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader kopplade till handlingsplanen och dess aktiviteter ryms inom ramen
för social- och omsorgsförvaltningens internbudget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Handlingsplanen lyfter specifikt aktiviteter som syftar till att främja
jämställdhet.
Samråd
Samråd har skett internt inom social- och omsorgsförvaltningens berörda
enheter samt med den kommunala aktören Leanlink Råd och Stöd.
Uppföljning och utvärdering
Handlingsplanen följdes upp under hösten 2019 och avsåg då insatser för främst
2018. Under 2020 antogs Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med
nationella minoriteters rättigheter. I samband med att dessa riktlinjer antogs
beslutades att handlingsplanen för romsk inkludering skulle följas upp först i
samband med slutredovisning, det vill säga efter 2021. Därefter kommer insatser
riktade mot den romska nationella minoriteten att omhändertas inom ramen för
Riktlinjer för Linköpings kommun arbete med nationella minoriteter. Därmed
kommer inte handlingsplanen som rör enbart den romska nationella minoriteten
att få någon fortsättning.
Eftersom uppföljningen fokuserar på att redovisa hur förvaltningarna arbetat
utifrån handlingsplanen men inte innehåller nya aktiviteter, anser inte
Kommunledningsförvaltningen att uppföljningen behöver behandlas av
respektive nämnd. Istället kommer förvaltningarna att lämna inspel till
Kommunledningsförvaltningen som redovisar en samlad bild till
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kommunstyrelsen. Därefter skickas beslutet ut för kännedom till berörda
nämnder. Ärendet planeras att hanteras i kommunstyrelsen den 3/5 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallad.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Utvecklingsstrateg, Magdalena Fallde

