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Övergripande arbete under projektperioden som  

Pilotkommun för romsk inkludering 

Som Pilotkommun kommer vi att fokusera på att bygga upp strukturen för utveckl-

ingen av Vårt Nygård som modell. I det arbetet ingår en stor del så kallat basarbete 

under 2012. Vi kommer under 2012 att fokusera på etableringen av tjejgrupperna, 

utvecklingen av romskt samråd, fortsatt stöd till romerna för föreningsbildande samt 

arbete med pojkgrupperna och brobyggarnas arbete tillsammans med skola och Fa-

miljecentral.  

 

Planerade aktiviteter är dialog, både individuellt och i olika konstellationer av grup-

per samt en behovsinventering tillsammans med romerna. Med utgångspunkt i den 

inventering som gjordes 2010-2011 vill vi fördjupa oss tillsammans med romerna i 

vad respektive romsk grupp anser bör vara i fokus.  En del i det arbetet har varit att 

tillsammans med romerna se över en kravprofil för romsk brobyggare och/eller häl-

sokommunikatör Detta för att bidra till en kvalitativ utbildning av brobyggare. Vi 

strävar efter att ”hålla fattningen” och bidra till att brobyggare och hälsokommunika-

törer utbildas efter de behov som råder och inte för ”rättvisa” mellan grupperna. 

 

Att initiera arbetet för en kvinnlig hälsokommunikatör, med fokus på kvinnor och 

barn, i samverkan med LiÖ kommer att inledas. Tanken är att vi ska utgå från Skäg-

getorp VC och utvärdera för utökning. 

 

Linköpings kommun poängterar romernas ansvar för samverkan och arbete för det 

man vill förändra och förbättra. Det arbetet har vi påbörjat genom att ge stöd till en 

utbildning i föreningskunskap blandat med kunskap om det svenska samhällets orga-

nisation. Vidare kommer vi främst att fokusera på de som befinner sig i socialt och 

ekonomiskt utanförskap, vilket för Linköpings del i första hand betyder romer från 

Balkan. Parallellt löper en process med att vidareutveckla de kontakter som i dagslä-

get finns med de finska romerna såväl som resandefolket. Arbetet med samrådsträf-

far, som påbörjades 2010, kommer att fortgå och utvecklas. Etablerat samarbete finns 

med romska föreningar på nationell nivå. Detta arbete vill vi komplettera med dia-

log/samråd med andra kommuner samt andra organisationer, statliga såväl som den 

idéburna sektorn. Även det är påbörjat och kommer drivas vidare. Att observera i 

dialogen - EU medborgare som vistas här kortare än 3 mån. samt asylsökande är inte 

föremål för regeringens åtgärder inom ramen för strategin och därmed ej heller fokus 

för detta arbete i Linköping. 

 

Utifrån den bas/modell som byggs under 2012 i Skäggetorp vill vi under hela peri-

oden därefter verka för spridning till andra stadsdelar i Linköping, främst Ryd. Vi ser 

även en möjlighet till samverkan med andra kommuner.  

 

Under perioden behöver samarbete med berörda förvaltningar, Af, Jobbtorg, Kom-

vux etc initieras för att vi ska lyckas fullt ut. Vi planerar en vidareutveckling av bro-

byggarfunktionen för att på så vis kunna ge stöd samt utveckla modellen att även 

omfatta stöd till de romska gymnasieeleverna för att man ska ta sig vidare till univer-

sitet eller yrkesutbildning.  

 

Utveckla samarbetsforum för att stötta vuxna till utbildning, studier eller eget företa-

gande. Under hela perioden, med start 2012, vill vi utveckla ett arbetssätt för att 

långsiktigt vägleda gruppen vuxna romer till utbildning och arbete. Detta i samver-

kan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Landstinget i Östergötland och repre-

sentanter för det civila samhället.  
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Som pilotkommun vill Linköpings kommun också åta sig att, genom samverkan och 

samarbete, genomföra lärkonferenser för och tillsammans med romer, tjänstemän, 

politiker samt andra. Konferenser och andra lärtillfällen behöver genomföras med 

återkommande regelbundenhet för att hålla fokus. 

 

Under hela perioden kommer vi som Pilotkommun att värna om det induktiva för-

hållningssättet, att verka ”inifrån och ut”. Att inspirera romerna i närområdet till en-

gagemang, föra en dialog, ta lokala kontakter, genomföra samrådsträffar och bygga 

vidare på det regionala nätverket kommer att vara prioriterade aktiviteter. I detta ar-

bete inkluderar vi jämställdhet mellan könen samt jämlikhet som viktiga parametrar. 

 

Linköpings kommun kommer under projektettiden att utveckla mål i enlighet med de 

övergripande målen i uppdraget från arbetsmarknadsdepartementet. Vi vill även fort-

satt verka för ett starkare samarbete mellan både nämnder och förvaltningar för att 

stötta upp kring processen romers vidare inkludering i det svenska samhället.  

 

Sedan 2010 finns en dialog i form av samråd i kommunen. I och med projektet som 

Pilotkommun formaliserar vi nu, genom dialog, den gruppen till en referensgrupp för 

samråd. I såväl den gruppen som den tidigare har förankringsarbete kring samtliga 

uppdrag och dokument som, antingen utfärdats av arbetsmarknadsdepartementet eller 

Länsstyrelsen Stockholm, såväl som av Linköpings kommun och övriga av departe-

mentet vidtalade organisationer, förankrats. Vad gäller ansökan, handlingsplan samt 

budget fortgår förankringsprocessen såväl som vad gäller ”En samordnad och lång-

siktig strategi för romsk inkludering 2012-2032”. 

 

Avseende modell och metodutveckling kommer vi att dokumentera och bjuda in in-

tresserade kommuner att ta del av vårt arbete. 

 

Linköpings kommun tar ett ansvar för att den personal som anställs under projektti-

den bereds möjlighet till fortsatt anställning efter projekttidens slut. Övriga medel 

som kommunen själva bidrar med är del av två tjänster, sammanlagt 75%. Vidare 

medfinansierar kommunen resa och uppehälle för de romer som medföljer på resor. 

Parallellt med ansökan bereddes och beslutades i Kommunfullmäktige ärendet kring 

att permanenta verksamheten i Vårt Nygård (tidigare projektfinansierad) vilket gör 

att vi även räknar det som en medfinansiering. Det är en permanent satsning som 

kommunen nu gör med 1,6 miljoner i 2012 års värde. Vidare medfinansieras del av 

tjänstemans uppdrag, där tjänstemannen arbetar med utveckling av romskt samråd. 

En utbildning ges till romska företrädare i förenings- och samhällskunskap. Även 

den ser vi som medfinansiering. 

 

Vad gäller målen för Linköping som Pilotkommun avser vi att utveckla dem i förhål-

lande till de av regeringen beslutade målen tillhörande ”En samordnad och långsiktig 

och strategi för romsk inkludering 2012-2032” samt bevara fokus på allas lika värde. 

 

 Uppföljning och Utvärdering 

Årlig egen uppföljning enligt budget och verksamhetsplan. Vi föreslår även ett upp-

följande möte per år, en form av processutvärdering då arbetsmarknadsdepartementet 

alt LST Sthlm kommer på besök under en dag för att se verksamheten men också för 

en utvärderande och uppföljande dialog. Diskussion finns kring samarbete med fors-

kare alternativ studenter som vill skriva uppsats. 
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Övrigt 

Linköpings kommun kommer, senast den 24 aug 2012, att ansöka om medel för ar-

bete med hälsokommunikatörer, ref utgiftsområde 13 anslag 3:1 särskilda jämställd-

hetsåtgärder, anslagspost 12 jämställdhetsinsatser. Linköpings kommun har också för 

avsikt att, senast den 24 augusti 2012, ansöka om fyra platser till utbildningen för 

brobyggare ref regeringens uppdrag till statens skolverk A2012/1387/DISK. 

 

Specificerande arbetsinriktning för 2012 

Under 2012 och 2013 kommer vi att fokusera för att praktiskt och strukturellt eta-

blera en bas för modellen med det romska inkluderingsarbetet. Som exempel kan 

nämnas; 

 stöd till romerna för föreningsbildande, 

 vidmakthålla dialog för ökad förståelse mellan de romska grupperna, 

 inspirera de olika grupperna att tänka över och föra fram vilka specifika be-

hov man ser som viktiga att arbeta med och samarbeta kring, 

 fortsatt arbeta för att bilda en samrådsgrupp bestående av  

representanter från de olika romska grupperna, 

 nya samt utökade tjänster på Vårt Nygård innebär arbete med  

personalinkludering, 

 de utökade brobyggartjänsterna kommer att leda till utökat samarbete med 

t.ex. familjecentral och skola såväl som andra stadsdelar, 

 initiera arbetet för eventuell utbildning av kvinnlig romsk hälsokommunika-

tör, 

 start av tjejgrupp i september. Gruppen är tänkt att bestå av flickor från femte 

och sjätte klass. Att följa vidare genom högstadiet. Fokus att klara skolan och 

gå vidare i utbildning. Hälsa och fritid, såväl som kompletterande ”samhälls-

kunskap”, kommer också att vara viktiga punkter i gruppverksamheten.  

 föräldragrupp bestående av föräldrar till flickorna i tjejgruppen 

 initiera samarbete med Komvux, Jobbtorget, Arbetsförmedlingen och Social-

kontoret gällande vuxnas språk/samhällsförståelse, utbildning och arbete 

 fortsätta verksamheten med fotbollsgrupper för killar från mellan och högsta-

diet 

 planera det individuella stödet till romska ungdomar i behov av hjälp och stöd 

 utveckla arbetsmodellen Vårt Nygård samt påbörja dokumentation av mo-

dellen. 

 

Det arbete vi påbörjat genom utbildning i föreningskunskap och samhällsorganisat-

ion, kommer att fortsätta. Vi kommer att lägga stor vikt vid dialogbygge för förstå-

else grupperna emellan men också olika aktörer emellan. Det ömsesidiga ansvaret är 

en viktig del i samarbetsprocessen. Vi kommer i nuläget främst att fokusera på de 

romer som befinner sig i ekonomiskt och socialt utanförskap, vilket för Linköpings 

del, i första hand, betyder romer från Balkan. Riktning av resurser ska följa behoven. 

 

Tänkt arbetsinriktning för 2013 

Vill vi som Pilotkommun fortsätta processen som påbörjats 2012. I det arbetet ingår 

att vara öppna för förändringar och förutsättningar gällande både romerna och våra 

samverkanspartners. Ett processtänkande i arbetet bedömer vi som viktigt för att, vid 

behov, snabbt kunna revidera insatserna. Några punkter vi tänker på inför 2013; 

 initiera samarbete utanför Skäggetorp. I första hand tänker vi här på stadsde-

len Ryd vilken gränsar till Skäggetorp, 
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 informera om pilotarbetet utåt och väcka intresse av att starta verksamhet till-

sammans med romer i andra stadsdelar, 

 utvärdera och vidareutveckla tjejverksamheten. Att den bas/modell Vårt Ny-

gård bygger med tjejgrupper och föräldragrupper på sikt blir inarbetad så att 

en tjej/elev kan följas från grundskolenivå till gymnasialt avslut, 

 utveckla ett arbetssätt för att långsiktigt vägleda gruppen vuxna romer till ut-

bildning och arbete. Detta i samverkan med berörda aktörer, 

 initiera samverkan med det civila samhället, 

 initiera samarbete med berörda förvaltningar, 

 att genom vidareutveckling av brobyggarfunktionen, utveckla stödet för 

romska gymnasieelever att gå vidare i sin utbildning, 

 initiera nätverksarbete med närliggande kommuner, 

 genomföra lärandekonferenser för och tillsammans med romer, tjänsteman, 

politiker och andra berörda. 

 

Tänkt arbetsinriktning för 2013-2015 

Se över den gemensamma utvecklingsplanen, som kommunens förvaltningschefer 

”äger” och som sträcker sig över förvaltningsgränserna där stadsdelsutveckling är en 

prioriterad fråga, för att se om nya aktiviteter kan bli nödvändiga i och med arbetet 

som Pilotkommun. 

 

Vi fortsätter utveckla och utvidga arbetet utifrån behov och förutsättningar. Viktigt är 

att romerna hela tiden finns med ”på banan”. Det är också viktigt att grunda samar-

betet väl med övriga samverkanspartners. Detta gör att fasta strukturer för hela pro-

jektperioden, är svåra att fastställa. Ett induktivt perspektiv, processtänkande och 

levande dialog är viktiga begrepp för att driva arbetet vidare. 


