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Arbetsförmedlingen 
113 99 Stockholm  

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi 

för romsk inkludering  

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2020–

2023 vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet inom 

ramen för skrivelsen En samordnad och långsiktig strategin för romsk 

inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56). Arbetsförmedlingen ska:  

• Sprida information och kunskap bland romer om det stöd som

myndigheten kan erbjuda, samt se till att enskilda arbetssökande hos

förmedlingen får den hjälp de behöver.

• Stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av

myndighetens insatser.

• Säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten nödvändiga

kunskaper om romer som nationell minoritet.

• Utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare erfarenheter med så

kallade nulägesbeskrivningar.

En viktig utgångspunkt för uppdraget är erfarenheterna av myndighetens 

verksamhet i de kommuner som 2012–2019 fick bidrag av regeringen för att 

medverka i pilot- resepektive utvecklingsverksamhet för romsk inkludering 

(A2012/1566/DISK, Ku2016/00159/DISK.).  

Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten samråda med romska 

företrädare och sakkunniga. 
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Arbetsförmedlingen ska 2021–2024 årligen redovisa resultatet av vidtagna 

åtgärder inom ramen för uppdraget senast den 1 mars till Länsstyrelsen i 

Stockholms län, med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och 

Arbetsmarknadsdepartementet). 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 16 februari 2012 om skrivelsen En samordnad och 

långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56). 

Arbetsförmedlingen har under 2012–2015 haft i uppdrag att medverka i en 

pilotverksamhet för romsk inkludering (A2012/1386/DISK). I detta har 

bl.a. ingått att sprida information och kunskap bland romer om den service 

och det stöd som myndigheten kan erbjuda, samt se till att enskilda 

arbetssökande hos förmedlingen får den hjälp de behöver.  

Statskontoret redovisade den 1 februari 2016 sitt uppdrag att utvärdera 

brobyggarverksamhet inom strategin för romsk inkludering 

(Ku2016/00184/DISK). I utvärderingen konstateras att frågorna rörande 

arbetet med romsk inkludering även fortsättningsvis behöver prioriteras 

inom Arbetsförmedlingen för att förbättra förutsättningarna för ett varaktigt 

arbete med romsk inkludering på myndigheten. 

Arbetsförmedlingen har under 2016–2019 haft i uppdrag att vidareutveckla 

arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet (Ku2016/00654DISK). 

Uppdraget omfattade även att stärka arbetet för att förbättra kvinnors 

möjligheter att ta del av insatserna. Uppdraget redovisades 25 februari 2020 

(A2020/00386/A). 

Skälen för regeringens beslut 

Berörda myndigheter har vidtagit insatser som bidrar till förverkligandet av 

strategin för romsk inkludering och flera kommuner bedriver ett 

utvecklingsarbete eller visar intresse för att arbeta strukturerat med romsk 

inkludering. Arbetet med strategin är fortsatt prioriterad av regeringen och 

det behövs ett fortsatt nationellt stöd inom de verksamhetsområden som är 

utpekade i strategin. 

Centralt i arbetet för romsk inkludering är att överbrygga den ömsesidiga 

förtroendeklyfta som ibland finns mellan romer och det offentliga, och som 

riskerar att hindrar romer från att delta fullt ut i samhället. Förtroendeklyftan 
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riskerar att medföra att Arbetsförmedlingens verksamhet inte kommer romer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden till del. Det är därför viktigt att 

myndighetens uppdrag inom ramen för strategin för romsk inkludering 

integreras i ordinarie verksamhet. 

Enligt senaste rapporten från Arbetsförmedlingen avseende arbetet med 

romsk inkludering (A2020/00386/A) har myndigheten identifierat ett antal 

utvecklingsområden inom ramen för arbetet bl.a.:  

• Kunskapen om antiziganism, strukturell diskriminering och romers 

situation på arbetsmarknaden behöver öka i myndigheten och arbetet 

med romsk inkludering behöver integreras i myndighetens arbete 

med att synliggöra kompetens.  

• Strukturen för uppföljning av myndighetens arbete med jämlikhet 
inklusive arbetet med inkludering av minoriteten romer behöver 
utvecklas. 
 

• Möjligheten för romer att ta del av myndighetens insatser behöver 
förbättras, liksom insatser gentemot arbetsgivare för inkluderande 
rekrytering, framför allt för romska kvinnor. 
 

Mot denna bakgrund bedömer regeringen att Arbetsförmedlingen bör ges i 

uppdrag att vidareutveckla myndighetens arbete för romsk inkludering 

2020–2023. 

På regeringens vägnar 

  

Amanda Lind 
 

 

 Majlis Nilsson  
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Kopia till: 
  
Finansdepartmentet/BA 
Arbetsmarknadsdepartementet/A 
Länsstyrelsen i Stockholms län  
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