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Inrätta ett romskt demokraticenter
Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion från Sissela
Nordling Blanco m.fl. (Fi), KS 2019/583
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förvaltningen ställer sig positiv till stadens arbete för att stärka
romer och andra minoriteters rättigheter i samhället. Stockholms
stad har en strategi som skyddar och främjar romers rättigheter.
Staden har även pågående verksamheter för målgruppen som till
exempel romska brobyggare som arbetar vid två av stadens Jobb
Torg. Vidare finns romska brobyggare vid socialförvaltningen som
utbildar medarbetare inom stadens socialtjänst. Medborgarkontoret i
Älvsjö erbjuder samhällsvägledning till alla.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat Motion om att inrätta ett romskt
demokraticenter av Sissela Nordling Blanco med flera (Fi) på
remiss. Remissen har skickats till fyra facknämnder och tre
stadsdelsnämnder och ska besvaras senast den 30 augusti 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för HR och extern service.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 22 augusti 2019.
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Ärendet
Feministiskt initiativ lyfter fram i motionen att flera andra svenska
kommuner som Malmö och Göteborg har olika former av romska
center samt att regeringen har en pågående utredning om ett nationellt center för romska frågor. För att ytterligare stärka romers rättigheter och ge tillgång till utbildning, arbete, boende och hälso- och
sjukvård vill Feministiskt initiativ att staden inrättar ett demokraticenter som erbjuder samhällsvägledning och råd och stöd till en-
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skilda samt fungerar som ett nav för stadens arbete med romska
frågor. Partiet menar att centret även kan bistå stadens verksamheter
med kunskapshöjande insatser och fungera som en strategisk och
operativ funktion i stadens arbete med romers rättigheter.
Stockholms stads arbete för romsk inkludering
Stockholms stad är sedan några år tillbaka utvecklingskommun för
romsk inkludering. Det uppskattas bo cirka 100 000 personer i
staden som identifierar sig som nationell minoritet. Stockholms stad
har en strategi som syftar till att insatser som skyddar och främjar
romers rättigheter som nationell minoritet ska utvecklas samt att
undanröja hinder som romer kan uppleva i stadens verksamheter.
För att stärka romers rättigheter har staden idag romska brobyggare vid
Jobb Torg i Kista och Farsta. Brobyggarna arbetar som romska
samhällsvägledare och informerar om rättigheter och skyldigheter.
De fungerar även som en länk och resurs mellan romer och stadens
handläggare. För att undvika att romer upplever sig diskriminerade i
kontakter med socialtjänsten har socialförvaltningen också två
romska brobyggare. De deltar bland annat i introduktionsutbildningar för nyanställda socialsekreterare, samarbetar med stadens
socialtjänst i frågor som rör romsk inkludering och informerar om
Socialstyrelsens utbildningsmaterial.
Medborgarkontoret i Älvsjö
Vid medborgarkontoret erbjuds samhällsvägledning för alla.
Medborgarkontoret har öppet dagligen och har erfarenhet av att
arbeta med minoriteter. Samhällsvägledarna svarar på frågor om:
•
•
•
•
•
•
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•
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•

Arbete – hur man gör för att söka jobb och vilket stöd man
kan få.
Utbildningar – vilka utbildningar finns och hur man söker
dem.
Förskola och skola – hur man anmäla barnen.
Bostad – hur man söker bostad och vad man behöver göra
när man har fått en bostad.
Hälso- och sjukvård – vart man ska vända sig när man är
sjuk.
Fritidsaktiviteter – hur du hittar aktiviteter som passar
vuxna och barn.
Blanketter och brev – hjälper till att fylla i blanketter och
förstå brev från myndigheter.
Myndigheter och kommunen – hjälper till att veta man ska
prata med i olika frågor.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar uppfattningen att arbetet för att stärka romers
rättigheter i samhället och att minska utanförskapet är en viktig
fråga. Förvaltningen konstaterar också att stadens strategi för romsk
inkludering kan bidra till gynnsamma villkor för romska kvinnor,
exempelvis på arbetsmarknaden, vilket är positivt ur jämställdhetssynpunkt. Förvaltningen anser att stadens insatser för målgruppen
redan fyller de funktioner och ger det stöd som det förslagna
demokraticentret skulle göra.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Remissen
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