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Kulturdepartementet

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att samordna, följa
upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk
inkludering

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att
samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för den
samordnande och långsiktiga strategin för romsk inkludering 2012–2032
(skr. 2011/12:56, bet. 2011/12:KU17, rskr. 2011/12:227) under 2020–2023.
Länsstyrelsen ska:
• stödja kommuner, som bedriver eller avser att bedriva ett arbete
inom området, att utveckla arbetssätt och metoder för romsk
inkludering. Insatserna ska utgå från dessa kommuners behov av stöd
i arbetet liksom kunskap och erfarenheter som arbetet för romsk
inkludering hittills har gett. De kommuner som 2012–2019 har fått
bidrag för att medverka i pilot- respektive utvecklingsverksamhet för
romsk inkludering ska härvid särskilt involveras (A2012/1566/DISK,
Ku2016/00159/DISK).
• följa upp genomförda insatser inom ramen för strategin för romsk
inkludering. Kommuners och myndigheters samråd med romska
företrädare om arbetssätt och metoder ska härvid särskilt beaktas. I
uppdraget ingår att utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare
erfarenheter med så kallade nulägesbeskrivningar.
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• genomföra insatser för att öka kunskapen om romsk historia, romers
nuvarande livsvillkor respektive ställning som nationell minoritet.
Utbildningsmaterialet Antiziganismen i Sverige ska spridas.
Länsstyrelsen ska inom ramen för uppdraget inhämta kunskap och
erfarenheter inom området från Statens skolverk, Socialstyrelsen,
Arbetsförmedlingen och Forum för levande historia. Arbetet ska i alla delar
genomföras i dialog med romska företrädare, inklusive romska kvinnor och
unga romer. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra arbetet.
Finansiering och redovisning
Kostnaderna för uppdraget ska under 2020 belasta de under utgiftsområde 1
uppförda anslagen 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, anslagspost 18
Åtgärder för nationella minoriteter, med 470 000 kronor, respektive 7:2
Åtgärder för den nationella minoriteten romer, anslagspost 1 Arbete med
den nationella minoriteten romer, med 1 430 000 kronor. Medel från anslag
7:1 betalas ut efter rekvisition från Kammarkollegiet. Rekvisition ska
inkomma till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2020 med hänvisning
till detta besluts diarienummer.
Regeringen beräknar att årligen tillföra medel för uppdraget, under
förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.
Länsstyrelsen ska redovisa uppdraget årligen senast den 15 april till
regeringen (Kulturdepartementet). Slutredovisning av uppdraget ska ske
senast den 15 april 2024. I redovisningen ska ingå redogörelser för vilket
behov av stöd som kommuner har i sitt arbete för romsk inkludering och
hur Länsstyrelsen i Stockholms län och övriga myndigheter har kunnat
utgöra ett sådant stöd.
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Bakgrund

Regeringen beslutade den 16 februari 2012 om En samordnad och långsiktig
strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56, bet.
2011/12:KU17, rskr. 2011/12:227). Den tjugoåriga strategin ska ses som en
förstärkning av minoritetspolitiken som omfattar de fem nationella
minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.
Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna
och följa upp insatser inom ramen för strategin. Regeringen beslutade den 1
september 2016 att länsstyrelsen även skulle distribuera och sprida
utbildningsmaterialet Antiziganismen i Sverige som Kommissionen mot
Antiziganism tagit fram. Utbildningsmaterialet grundar sig på Vitbok om
övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8).

Skälen för regeringens beslut

Strategin för romsk inkludering innehåller mål och åtgärder inom flera
verksamhetsområden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och
trygghet, kultur och språk, och civilsamhällets organisering.
Sedan 2012 har tio kommuner ingått i en pilot- respektive
utvecklingsverksamhet för romsk inkludering och utvecklat metoder och
arbetssätt för att långsiktigt bidra till strategins mål. Även vissa myndigheters
insatser har bidragit till framstegen i arbetet.
En viktig förutsättning för att nå målen med strategin för romsk inkludering
är att insatserna samordnas och följs upp. Mot bakgrund av att det behövs
ett fortsatt nationellt stöd inom de verksamhetsområden som är utpekade i
strategin ges länsstyrelsen uppdraget att samordna och följa upp strategin.
Ytterligare kommuner har visat intresse för att arbeta strukturerat med
romsk inkludering. Detta arbete är dock till stor del fortfarande avhängigt
enskilda samordnare, s.k. brobyggare och samrådspersoner. Stöd till
kommuner och spridning av kommunala erfarenheter är av särskild vikt.
Den diskriminering och rasism som många romer upplever i sin vardag
hindrar dem att åtnjuta de mänskliga rättigheterna och de rättigheter som
romer har i egenskap av nationell minoritet. Därför bedömer regeringen att
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länsstyrelsen bör ges uppdraget att genomföra insatser för att öka kunskapen
om romsk historia, romers nuvarande livsvillkor respektive ställning som
nationell minoritet.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

Majlis Nilsson
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