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Romsk delaktighet
Vi arbetar med att öka romers delaktighet 
och inflytande. Arbetet innebär framta-
gande av nya strategier och arbetssätt. 
Målet är att öka det ömsesidiga förtroen-
det, motverka fördomar och förutfattade 
meningar och skapa trygghet och tilltro till 
kommunens verksamheter. Mycket av ar-
betet sker i dialogform, där vi tillsammans 
diskuterar och utvecklar samarbetet. 
 Till stöd för arbetet har kommunen en 
kulturtolk, en så kallad brobyggare, som 
hjälper till och fungerar som en länk mel-
lan romer och kommunala verksamheter. 
Kommunen har också en samordnare för 
nationella minoriteter som ansvarar för 
arbetet med inkludering. Upplands Väsby 
är sedan 2010 också ett finskt förvaltnings-
område. 
 Brobyggaren och samordnaren för na-
tionella minoriteter arbetar för att ge stöd 
till enskilda tjänstemän och verksamheter 
som möter romer i sitt arbete för att öka 
möjligheten att skapa tillit och förtroende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer? Då är du varmt väl-
komna att boka tid för råd, stöd och 
vägledning. Vi kan vara ett stöd i kontakt 
med olika myndigheter och hjälpa till med 
samordning mellan olika verksamheter 
inom kommunen. Kontaktuppgifter finns 
på baksidan av denna folder.



Välkommen att kontakta oss  
för mer information!

Sofia Gullberg 
Projektledare för romsk inkludering  
08-590 974 79 
sofia.gullberg@upplandsvasby.se 

Satu Lindgren 
Romsk brobyggare  
i Upplands Väsby 
08-590 978 13 
satu.lindgren@upplandsvasby.se 
 

Här kan du läsa mer om de nationella  
minoriteterna och om det nationella arbetet för 
romsk inkludering: 
 
www.minoritet.se

www.romskinkludering.se

upplandsvasby.se  •  08-590 970 00
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Foto framsida : Katar ina Taikon av Björn Langhammar/
Tr iAr tMedia .


