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Överföring av kommunbidrag för Romskt informations- och kunskapscenter
från arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden
STK-2019-1426
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) och kulturnämnden (KN) har inkommit med
ärenden om att överföra kommunbidrag för verksamheten Romskt informations- och
kunskapscenter från ASN till KN. Stadskontoret har inga invändningar mot nämndernas
bedömning och tillstyrker begäran om kommunbidragsöverföring.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra kommunbidrag om 4 346 tkr från arbetsmarknadsoch socialnämnden till kulturnämnden från och med 1 januari 2020. Överföringen avser
finansiering av Romskt informations- och kunskapscenter som överförs till kulturnämnden.
Beslutsunderlag






Kulturnämnden beslut 191023 §112
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 364
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Överföring av Romskt informations- och kunskapscenter
från arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden
Ärendet
Bakgrund

SIGNERAD

2019-11-19

År 2000 erkändes romer som en av Sveriges fem nationella minoriteter och omfattas därmed av
svensk och internationell minoritetslagstiftning som syftar till att säkerställa att romers mänskliga
rättigheter blir tillgodosedda. Att stärka de nationella minoriteterna är en del av Sveriges
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åtagande kring att värna de mänskliga rättigheterna.
Malmö stad öppnade Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) 2009 i samarbete med
Delegationen för romska frågor och 2012 blev centret en permanent kommunal verksamhet.
Centret syftar till att öka delaktighet och inflytande för den romska minoriteten i samhället
utifrån Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Verksamheten RIKC, har sedan Malmö stads omorganisation 2017, varit organiserad under arbetsmarknadsavdelningen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Verksamheten i dag

RIKC:s verksamhet syftar till att öka romers delaktighet och inflytande i samhället och centret
har ett kommunövergripande uppdrag. Verksamheten riktar sig både till den romska
befolkningen och till majoritetssamhället. Malmöbor kan komma till RIKC:s medborgarkontor
och få hjälp och stöd i olika ärenden på romani chib, såsom stöd vid myndighetskontakter,
översättning eller vägledning och rådgivning. RIKC erbjuder även bland annat
kompetensutveckling om minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor
idag samt tillhandahållande av resursperson för skola och socialtjänst, till exempel vid möten
med romska sökanden, elever och familjer.
Nämndernas motivering till förslag om förändrad organisatorisk tillhörighet för verksamheten

Kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att Romskt informations- och
kunskapscenter överförs från arbetsmarknads- och socialförvaltningen till kulturförvaltningen
från och med 1 december 2019. Nämnderna bedömer att RIKC:s verksamhet bäst kan tillvaratas
och utvecklas inom ramen för kulturnämndens uppdrag. Kulturnämndens verksamheter är
viktiga arenor för demokrati- och yttrandefrihetsfrågor. Kulturnämnden bedömer att RIKC kan
tillföra viktig kunskap och fördjupade perspektiv inom dessa områden och bli en viktig del av
kulturförvaltningens utvecklingsarbete. Arbetsmarknads- och socialnämnden instämmer i denna
bedömning.
Kulturnämnden avser att RIKC organisatoriskt ska bli en enhet under Stadsarkivet som kommer
att få ett samordningsansvar kring demokrati och yttrandefrihet samt finskt förvaltningsområde
och andra minoritetsfrågor på kulturförvaltningen. RIKC:s verksamhet ska fortsätta som tidigare
och med befintlig personal men inom ramen för Stadsarkivets verksamhet.
Ärendet har lyfts för dialog med de fackliga organisationerna i förvaltningsrådet samt i Kommuncentral samverkan (KCS) i juni 2019. Sedan juni pågår en process för översyn av titlar och
löner för de anställda, vilken ska avslutas innan verksamheten överförs.
Verksamheten finansieras av ett kommunbidrag på 4 346 tkr årligen. Nämnderna föreslår att
dessa medel överförs från arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden från och med
1 januari 2020. Verksamheten planeras överföras tidigare än så, men uppkomna kostnader under
2019 regleras mellan förvaltningarna genom internfakturering.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret har inget att invända mot nämndernas planer på överföring av verksamheten
RIKC från arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden och delar nämndernas
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bedömning att verksamheten bäst tillvaratas och utvecklas inom kulturnämnden. Därmed
tillstyrker stadskontoret också begäran om kommunbidragsöverföring mellan nämnderna från
och med 1 januari 2020. Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för
2020 (STK-2019-1271) fått bemyndigande att besluta om justering av kommunbidrag i ärenden
av icke principiell karaktär under förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden.
Stadskontoret anser att inga principiella hinder föreligger för överföringen av verksamheten och
att det är tydligt att nämnderna är överens.
Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

