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Sammanfattning

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), föreslås att föras över från arbetsmarknadsoch socialförvaltningen till kulturförvaltningen från och med 1 december 2019.
RIKC:s verksamhet syftar till att öka romers delaktighet och inflytande i samhället och centret
har ett kommunövergripande uppdrag. Efter samråd med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen görs bedömningen att RIKC verksamhet bäst kan tillvaratas och utvecklas
inom ramen för kulturnämndens uppdrag. Kulturförvaltningens verksamheter är viktiga arenor
för demokrati och yttrandefrihet. RIKC kan tillföra viktig kunskap och fördjupade perspektiv
inom dessa områden och bli en viktig del av kulturförvaltningens utvecklingsarbete.
Kommunbidrag med 4 346 tkr förslås överföras från och med budgetåret 2020. Uppkomna
kostnader för verksamheten under december 2019 ska regleras mellan förvaltningarna genom
internfakturering.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Romskt informations- och kunskapscenter överförs från arbetsmarknads- och
socialnämnden till kulturnämnden den 1 december 2019, under förutsättning att
arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om detsamma.
2. Uppkomna kostnader för verksamheten under december 2019 ska regleras mellan
förvaltningarna genom internfakturering.
3. Kulturnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunbidrag med 4 346 tkr överförs från arbetsmarknads- och socialnämnden till
kulturnämnden från och med budgetåret 2020.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-09-30
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-10-08
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-10-15
Kulturnämnden 2019-10-23
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kommunstyrelsen
Ärendet

Bakgrund
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
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 organiserat 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, till exempel:
• Stöd i kontakt med myndigheter, så som skola och socialtjänst
• Vägledning och rådgivning
• Översättning av beslut, kallelser och liknande
• Hjälp med att starta en förening eller förverkliga en idé
RIKC erbjuda även:
• Kompetensutveckling om minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor
idag
• Resursperson för skola och socialtjänst, till exempel vid möten med romska sökanden, elever
och familjer
• Stöd till kommunala verksamheter som har uppdrag enligt minoritetslagstiftningen, till exempel
skolor
Överflyttning av organisationen till kulturnämnden
Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), föreslås att föras över från arbetsmarknads-
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och socialförvaltningen till kulturförvaltningen från och med 1 december 2019. Förvaltningarna
bedömer att RIKC verksamhet bäst kan tillvaratas och utvecklas inom ramen för
kulturnämndens uppdrag. Kulturförvaltningens verksamheter är viktiga arenor för demokrati
och yttrandefrihet. RIKC kan tillföra viktig kunskap och fördjupade perspektiv inom dessa
områden och bli en viktig del av kulturförvaltningens utvecklingsarbete.
Förslaget är 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 verksamhet ska fortsätta som tidigare och med
befintliga 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 övergång av verksamheten.
Ekonomi
Från arbetsmarknads- och socialnämnden ska ett kommunbidrag på 4 346 tkr överföras till
kulturnämnden från och med budgetåret 2020. Uppkomna kostnader för verksamheten under
december 2019 ska regleras mellan förvaltningarna genom internfakturering.
Sammanställning:
Personal (6 tjänster)
Lokal- och fastighetskostnader
Genomförande av handlingsplan
Drift av verksamhet
Totalt kommunbidrag

Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

2 822 tkr
260 tkr
975 tkr
289 tkr
4 346 tkr

