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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-03 kl. 14:00-14:10

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande) ersätter Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Anders Rubin (S)

Övriga närvarande

Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Ansökan om drift och utveckling av det Judiska informationscentret i
Malmö

STK-2018-983
Sammanfattning

Judiska församlingen har lämnat en ansökan (27 september 2018) till kommunstyrelsen om
bidrag för finansiering av fortsatt drift av Judiska informationscentrets verksamhet under
2019–2022. Judiska församlingen har till ansökan bifogat verksamhetsbeskrivning för 2018.
Judiska församlingen har bedrivit verksamheten sedan 2016. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har årligen fattat beslut om bidrag till driften av Judiska informationscentret för
perioden 2016–2018, med finansiering från kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar. Stadskontoret bedömer att den verksamhet som bedrivs inom Judiska
informationscentret och visning av synagogan bidrar till att stärka stadens trygghetsarbete
som en del av stadens förebyggande arbete mot hatbrott och rasism. Den verksamhet som
informationscentret har byggt upp är angelägen som dialogpart till Malmö stad i olika frågor
som berör den judiska minoriteten, till exempel dialogarbete, preventiv säkerhet och jiddisch
som nationellt minoritetsspråk.
Verksamheten är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. För att säkerställa att arbetet kan
fortsätta utvecklas och vara en del i stadens förebyggande arbete mot hatbrott och antirasism
föreslår stadskontoret att informationscentret och visningarna av synagogan beviljas bidrag
även för åren 2019–2022. Regelverket för att bevilja bidrag ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar är dock begränsat till högst två år. Därför förordas att bidraget till
Judiska informationscentret och visningarna av synagogan inarbetas i kommunstyrelsens
nämndbudget under stadigvarande medlemsavgifter och bidrag för åren 2019–2022.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar Judiska församlingen ett årligt bidrag på 750 tkr för drift
och utveckling av Judiskt informationscenter och visning av synagogan, under åren
2019–2022.
2. Kommunstyrelsen uppmanar Judiska församlingen att årligen i januari 2020, 2021,
2022 och 2023 lämna årsredovisning och årsberättelse för Judiskt informationscenter
för respektive föregående verksamhetsår till stadskontoret.
3. Kommunstyrelsen uppmanar Judiska församlingen att i samband med att
årsredovisningen och årsberättelsen för föregående år lämnas till stadskontoret,
avropa beviljade bidrag för respektive år 2019, 2020, 2021 och 2022.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidraget till Judiska
församlingen i kommunstyrelsens nämndbudget för 2019 genom att medel överförs
från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till kommunstyrelsens
anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
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