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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.

Förslag till 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.
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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.
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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.
Beslutsunderlag
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Judiska församlingen har lämnat en ansökan (27 september 2018) i vilken de söker finansiering
hos kommunstyrelsen för fortsatt drift av Judiska informationscentrets verksamhet under 2019 –
2022 med 550 tkr årligen. Bidragsansökan avser lönekostnad för en helårsanställning med syfte
att driva och utveckla centrets arbete. Bifogat till ansökan finns en verksamhetsbeskrivning för
2018.
Judiska församlingen i Malmö har tidigare ansökt och blivit beviljade om ersättning för visning
av synagogan (200 tkr 2018), med grund i Malmö stads kommunfullmäktige mål om en öppen
och inkluderande stad, Malmös utvecklingsplan för diskriminering samt lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Bakgrund
Judiska Församlingens informationscenter är nu inne på det tredje och sista år i enlighet med
tidigare beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december 2015 (STK-2015-1457) att
bevilja Judiska informationscentret bidrag. Efter att ha etablerat en viktig kommunikationskanal
och byggt upp viktigt nätverk av relationer, önskar nu Judiska församlingen utveckla centrets
uppsökande verksamhet och driva och utveckla ett antal projekt som ska motverka antisemitism
och sträva till social hållbarhet i Malmö. Centret ska också arbeta med att göra det nationella
minoritetsspråket jiddisch och jiddischkultur mer tillgängligt.
Judiska församlingen i Malmö uppskattar att det finns cirka 1 500–2 000 personer med en judisk
bakgrund i Malmö. Även om långt ifrån alla är medlemmar i den judiska församlingen, så har
församlingen en tydlig roll som talesman för judar i staden. Församlingen agerar också som
dialogpart till bland annat Malmö stad i olika frågor som berör den judiska minoriteten: allt ifrån
dialogarbete, preventiv säkerhet och jiddisch som nationellt minoritetsspråk. Dessa möten sker
under vanlig kontorstid. I korthet önskar församlingen utveckla:
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Skolbesök
Verksamheten med synagogbesök öppnar också upp för uppföljande besök och projekt
tillsammans med framför allt högstadie- och gymnasieskolor i Malmö. Ambitionen är att
intensifiera och utveckla skolbesöken då de bidrar till att ge barn och ungdomar en större
förståelse för vad det innebär att vara jude och bidrar till att angripa den mytbildning som tyvärr
förekommer om judar bland många unga. Informationscentret arbetar också nära det
interreligiösa integrationsprojektet Amanah som har skolbesök som ett av sina mål.
Ungdomsprojekt
Det judiska informationscentret ämnar fortsätta utveckla projektet Midor Ledor (hebreiska;
”Från generation till generation”), där judiska ungdomar ges möjlighet att få stöd för att kunna
gå ut i skolor och tala om sin identitet. I det ligger kunskap i att kunna berätta om sig själv, sitt
arv och få verktyg för att bemöta besvärliga frågor. Detta är efterfrågat och det finns en positiv
vinst att skolelever får möta en ung judisk person som är nära deras egen ålder.
Informationscentrets ledare arbetar särskilt för att få en jämlik representation, där både unga
tjejer och killar deltar.
Judiska utbildningscentret i Malmö
Fredrik Sieradzki projektleder en förstudie för skapandet av ett Judiskt utbildningscenter i
Malmö. Varje år kommer nästan 5 000 besökare till Malmö Synagoga. Den störta majoriteten är
skolklasser. För de flesta besökare är detta deras första möte med judiskt liv. Judiska
församlingen har en ambition att skapa en mer modern, hållbar och pedagogisk utveckling av
synagogvisningarna som gör judendom: framför allt traditioner, tänkesätt, kultur och judisk
historia mer förståeligt och tillgängligt för framför allt unga.
Ökad tillgänglighet för jiddischkultur
Judiska Församlingens medlemmar består till stor del av barn till överlevande och bär därför på
ett jiddisch-arv i form av språk och kultur. Det finns också ett intresse bland icke-judiska
personer för jiddisch och jiddischkultur. Informationscentret ska tillsammans med judiska
kulturföreningen i Malmö driva ett par projekt som ska göra jiddisch mer tillgängligt för
Malmöbor, genom att hålla jiddischkurser för unga och vuxna och genom en
jiddischkulturfestival.
Principer för kommunstyrelsens bidragsgivning
(Beslutade i kommunstyrelsen 2016-10-05, STK 2016–216)
Principerna utgör bedömningsgrund för ansökningar då ekonomiska medel beviljas från
kommunstyrelsens anslag. Att beakta är:

1. Kommunfullmäktiges budgetmål – budgetmålen anger tydliga prioriteringar för hela stadens
verksamhet.
2. Social hållbarhet – projekt som främjar folkhälsa, jämställdhet och motverkar diskriminering som en
del av sin målsättning ska prioriteras. Projekten får gärna omfatta flera dimensioner av hållbarhet.
3. Uppstart – för projekt och utredningar under uppstartsfasen vilket betyder under högst två år.
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer1
De gemensamma riktlinjerna anger att stödet till föreningar och organisationer används till
1

https://komin.malmo.se/Arbetsfalt-verksamheter/Ekonomi/Ekonomihandbok/10.4-Regler-och-riktlinjer-forMalmo-stads-stod-till-foreningar-och-organisationer.html
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insatser för att förverkliga stadens olika mål inom de verksamhetsområdena som föreningslivet
finns representerat. Bedömning av kvalitet, angelägenhetsgrad och helhetsperspektiv måste ingå i
handläggningen av ansökningarna. Handläggningen av bidrag ska därför beredas av den nämnd
som har den största kunskapen om den verksamhet som den bidragssökande föreningen
bedriver. Varje bidragsutbetalande nämnd ska utveckla uppföljningsinstrument för
bidragsutbetalningarna.
Stadskontorets bedömning

Malmö stad har ansvar för att malmöborna ges lika rättigheter och möjligheter. I ansvaret ingår
att på olika sätt både skydda mot och förebygga olika former av diskriminering, rasism,
främlingsfientlighet och aktivt främja allas lika rättigheter. I enlighet med nationell lagstiftning
ska staden även specifikt verka för att skydda och främja de erkända nationella minoriteternas
rättigheter (romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar).
Judiska församlingen i Malmö erbjuder även visningar av synagogan i pedagogiskt syfte och har
genom åren haft frekventa besök från olika skolor i Malmö. Under besöken har klasserna kunnat
lära sig mer om den judiska församlingen, judendomen samt judiska traditioner. Malmö stad har
finansierat besöken i synagogan sedan 2013. Staden har en nyckelroll i arbetet för ett samhälle
fritt från diskriminering. Civilsamhället och dess företrädare är viktiga parter i stadens olika
samtal och aktiviteter som rör det förebyggande arbetet mot hatbrott och rasism. Under 2018
har kommunfullmäktige beslutat att fortsätta stärka trygghetssatsningen i staden och
informationscentrets verksamhet är en del av detta arbete.
Utifrån kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslut om riktlinjer och principer vid
bidragsgivning till föreningar och organisationer kan kommunstyrelsen besluta att ge bidrag till
uppstart av verksamhet, om de ligger i linje med budgetmålen. Har verksamheten en social
hållbarhet, det vill säga främjar folkhälsa, jämställdhet och motverkar diskriminering ska de
prioriteras. Judiska församlingen har tidigare beviljats medel ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar och är enligt punkt tre i principer för kommunstyrelsens bidragsgivning
inte berättigad till bidrag då uppstart av verksamhet anges till högst två år. Avseende de två
övriga punkterna uppfyller ansökan kraven.
Stadskontoret menar att judiska informationscentret fortfarande är i ett uppbyggnadsskede där
de har påbörjat ett utvecklingsarbete som är positivt för stadens förebyggande arbete mot
hatbrott och rasism. För att säkerställa att arbetet kan fortsätta utvecklas är stadskontorets
uppfattning att informationscentret och visning av synagogan bör beviljas ett årligt bidrag för
drift och utveckling.
Stadskontorets förslag
Stadskontoret bedömer att den verksamhet som bedrivs inom judiska informationscentret samt
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 ännu i ett uppbyggnadsskede. För att säkerställa att arbetet kan fortsätta
utvecklas och vara en del i stadens förebyggande arbete mot hatbrott och rasism föreslår
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stadskontoret att informationscentret och visning av synagogan gemensamt 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 visning av synagogan inarbetas i kommunstyrelsens nämndbudget
under stadigvarande medlemsavgifter och bidrag för åren 2019–2022.
Ansvariga

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

