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Tjänsteskrivelse Gävle kommuns
utvecklingsverksamhet för romsk inkludering under
2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att besluta om inlämning av årsrapporten ”Gävle
kommuns utvecklingsverksamhet för romsk inkludering under 2017” till
Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ärendebeskrivning
Regeringen har i slutet av maj 2016 utsett Gävle kommun tillsammans med
Borås, Haninge, Stockholm och Uppsala till utvecklingskommuner för romsk
inkludering. Kommunerna får under fyra års tid en halv miljon kronor var för
att utveckla metoder för det kommunala arbetet med den tjugoåriga strategin,
En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (Skr.
2011/12:56). Utvecklingskommunerna ska använda bidraget till att bygga upp
en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers
inkludering inom områdena utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst,
bostad och civilsamhällets organisering. Romsk delaktighet och inflytande ska
säkerställas i utvecklingsarbetet. Kommunerna ska också säkerställa en
långsiktighet i arbetet, bland annat genom att integrera utvecklingsarbetet i
kommunens ordinarie strukturer och verksamheter.
Utvecklingskommunerna ska årligen rapportera sitt arbete med
utvecklingsverksamheten till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen
önskar att kommunen i sin årsrapport besvarar följande frågor: Hur har
kommunen arbetat under 2017 med att bygga upp en långsiktig struktur i den
kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering? På vilket sätt
har kommunen arbetat med metodutveckling under 2017? Hur har metoderna
dokumenterats och vilka resultat har uppnåtts inom respektive område? Hur
tar kommunen tillvara på erfarenheter från pilotkommunerna? I vilken
utsträckning kvinnor/män, flickor/pojkar nås eller kan nås av olika insatser?
På vilket sätt grundar sig arbetet på mänskliga rättigheter? Hur säkerställer
kommunen särskilt principen om icke-diskriminering? Vilka utmaningar har
kommunen haft i arbetet med romsk inkludering under 2017?
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