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BrittMarie Kyndel
stadsdelsdirektör

Remissbehandling
Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 23 mars 2007 remitterat en motion (2007:1)
av Yvonne Ruwaida (mp) om förbättring av romers situation. Motionen har remitterats för
yttrande till stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Spånga/Tensta och Södermalm samt till integrationsberedningen och stadsledningskontoret.

Motionen
Under rubrikerna Skola, Sysselsättning, Information och Långsiktighet argumenterar motionären för att romernas situation i Stockholms stad behöver förbättras i en mängd avseenden. Argumentationen utmynnar i följande förslag:
1. att kunskaper i romska språk ska prioriteras vid tillsättningen av vissa lärar- och elevassistenttjänster och att de ska kunna arbeta även med andra barn
2. att förutsättning ges för fortsatt yrkesutbildning för romer
3. att staden inrättar fler praktikplatser för romer
4. att företrädare för den romska minoriteten erbjuds möjlighet till regelbundna möten
med stadens politiker
5. att stadsledningskontoret får i uppdrag att, när en fungerande dialog är igång, ta fram
en minoritetspolicy med syfte att stärka romernas och andra minoriteters situation
6. att insatserna för romerna görs mer långsiktiga än i dag
Motionen i sin helhet bifogas (bilaga)
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Bilaga: Motion 2007:1, Förbättring av romers situation

Förvaltningens synpunkter
I Svensk folkbokföring registreras inte religiöst eller etniskt ursprung eller sådan tillhörighet.
Vanligtvis framgår inte heller etnisk tillhörighet av namn och än mindre av utseende. Vid
kontakt med de myndigheter som svarar för grundläggande utbildning, yrkesutbildning, arbetsförmedlande insatser samt social omsorg, måste därför individen själv informera om det
finns etniska faktorer att ta hänsyn till. Förvaltningen särskiljer inte vissa etniska grupper för
stöd, det är alltid den enskildes individuella behov som är avgörande. Låt vara att det inom
vissa grupper – t.ex. romer – kan finnas ett större behov av stödinsatser, vilket förvaltningen
är observant på.
Inom nämndens skolor erhåller inga romska grundskoleelever vårterminen 2007 särskilt stöd
i modersmålet romani. Så har inte skett på flera år. Inom hela staden finns vårterminen 2007
enligt Utbildningsförvaltningens Språkcentrum 44 elever som läser romani som modersmål,
varav 36 av dessa finns i skolor i Rinkeby, Spånga-Tensta och i VällingbyHässelby. Övriga
åtta elever finns i skolor i Söderort. Eftersom romani har ställning som minoritetsspråk är
skolorna skyldiga att meddela sådan undervisning även till en enstaka elev. Skolorna/förvaltningen kan således inte neka en elev modersmålsundervisning i romani med hänvisning att undervisningsgruppen blir för liten.
En romsk flicka får anpassad yrkesutbildning. På Södermalm finns en anställd praktiksamordnare som på heltid arbetar med att ordna praktikplatser för personer med behov av ekonomiskt bistånd. Fyra romer, som har särskilda svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, får sin arbetsträning på individuellt utformade praktikplatser.
Det är förvaltningens uppfattning att de romska elever som har uttalat behov av modersmålsundervisning också kan få sådan. Likaså att anpassad yrkesutbildning ges till romer efter
behov. När det gäller praktikplatser är det förvaltningens uppgift att förmedla sådana till
särskilt behövande. Förvaltningen delar uppfattningen att det borde finnas fler sådana att
förmedla.
Beträffande motionens att-sats nr 1 kan förvaltningen konstatera följande. I nämndens skolor
är det ovanligt att det går elever med en uttalad romsk tillhörighet. I de få fall som kan bli
aktuella bedömer förvaltningen att behovet av personal/lärare med kunskaper i romani kan
tillgodoses. För övrigt delar förvaltningen motionärens uppfattning att det är en fördel för
skolverksamheten när det bland personalen finns flerspråkig och mångkulturell kompetens.
Beträffande att-satserna 2 (yrkesutbildning för romer) och 3 (praktikplatser för romer) har
förvaltningen inget att erinra. Att-satserna 4 (möten med stadens politiker), 5 (minoritetspolicy) och 6 (långsiktiga insatser) riktar sig närmast till kommunstyrelsen. Förvaltningen har i
huvudsak inget att erinra mot dessa tre förslag, men vill när det gäller förslaget att arbeta
fram en minoritetspolicy med syfte att stärka romers och andra minoriteters situation framföra följande. Utredningarna om Stadens Politiska Organisation (SPO-utredningarna) under
den senaste mandatperioden kunde konstatera, att staden har ett mycket stort och svåröverskådligt antal styrdokument på övergripande nivå. Förvaltningen framförde i sitt remissvar
att det är svårt för en enskild förvaltning att till fullo efterkomma alla relevanta styrdokument. Om det därför nu anses angeläget för staden att anta en minoritetspolicy bör en sådan
om möjligt integreras med någon redan befintlig policy, till exempel den som rör integration
och mångfald.
_______________________

