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Ansökan om att medverka i en fyraårig pilotverksamhet för
romsk inkludering
Ärendebeskrivning
Luleå kommun har av arbetsmarknadsdepartementet erbjudits att ansöka om
att från och med 2012 medverka i en fyraårig pilotverksamhet (2012‐2015) för
romsk inkludering. Fem kommuner som ska ingå i pilotverksamheten
kommer att utses utifrån dem som ansökt. Pilotkommunerna kommer att få
ekonomiskt stöd (700 tkr/år) för att bygga upp en struktur i den kommunala
förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framförallt utbildning,
arbete, hälsa och social omsorg. Medverkan i utvecklingsarbetet förutsätter
viss egenfinansiering av kommunerna. Såväl berörda myndigheter som
Sveriges Kommuner och Landsting kommer att medverka i
utvecklingsarbetet.
Strategins utgångspunkt är Sveriges internationella åtaganden angående
mänskliga rättigheter med särskilt fokus på principen om icke diskriminering,
jämställdhet och barnets rättigheter. Det övergripande målet för strategin är
att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga förutsättningar i livet som
den som är icke‐rom och att romers rättigheter då tas tillvara inom ordinarie
strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga
befolkningens.
Regeringskansliet kommer att ha det övergripande ansvaret med att
samordna och följa strategin. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer att ha ett
operativt ansvar för pilotverksamheten.
Genomförandet av strategin kommer att genomgående präglas av romsk
delaktighet och inflytande och kontinuerlig uppföljning a v romers mänskliga
rättigheter på lokal, regional och nationell nivå.
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Arbetsmarknadsförvaltningens förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att
‐

‐
‐
‐

en arbetsgrupp omfattande representanter för barn och utbildnings‐
förvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen,
kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret
bildas för att samordna ansökan om medel till ett pilotprojekt
arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att se över förutsättningarna
för en ansökan och för att sammanställa ett förslag till ansökan
kommunstyrelsen vid behov och efter ansökan kan tillskjuta medel för
pilotprojektet
dialog kring projektansökan sker med föreningen ”Romska kvinnors
rätt i samhället”.

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till
arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
‐

i enlighet med arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S), Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och
Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012‐02‐13

47

127

Arbets‐ och personalutskottet
marsks11c

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

en arbetsgrupp omfattande representanter för barn och utbildnings‐
förvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen,
kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret
bildas för att samordna ansökan om medel till ett pilotprojekt

‐

arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att se över förut‐
sättningarna för en ansökan och för att sammanställa ett förslag till
ansökan

‐

kommunstyrelsen vid behov och efter ansökan kan tillskjuta medel
för pilotprojektet

‐

dialog kring projektansökan sker med föreningen ”Romska kvinnors
rätt i samhället”.

_____

Beslutsexpediering
Arbetsmarknadsförvaltningen
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