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Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i Malmö

STK-2019-919
Sammanfattning

Sedan år 2000 är Sverige ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom denna
anslutning erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella
minoriteter och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli som minoritetsspråk. Att
se till att minoritetsrättigheterna efterlevs är en del av Sveriges arbete med att leva upp till de
mänskliga rättigheterna.
Malmö stad verkar därför för att i enlighet med lagstiftningen skydda och främja de nationella
minoriteternas rättigheter, kulturarv och språk. Staden ska också bidra till att de nationella
minoriteterna får möjligheter till inflytande i frågor och beslut som berör dem.
Malmö stads Program för den nationella minoriteten Judar, som har som mål att tillvarata den
nationella minoritetens rättigheter, beskriver den nuvarande inriktningen på arbetet att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning och tydliggör
Malmö stads inriktningar kring dessa frågor. Kommunledningen har även i dialog med
judiska församlingen de senaste åren haft ett särskilt fokus på att förbättra situationen för
Malmöbor med judisk identitet med tanke på deras utsatthet. Detta samarbete vill
kommunledningen bredda, fördjupa och vidareutveckla i ett idéburet offentligt partnerskap
med församlingen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i dialog med
grundskoleförvaltningen, kulturförvaltningen samt fritidsförvaltningen senast i
november 2019, utifrån det som beskrivs i ärendet, återkomma med förslag på ett
idéburet offentligt partnerskap med Judiska församlingen i Malmö.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i dialog med Judiska församlingen i
Malmö och med utgångspunkt förslaget till idéburet offentligt partnerskap uppdatera
Program för den nationella minoriteten - Judar.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till skrivelsen med en ändring på
sidan 3 i det tredje stycket under rubriken "Förstärkt arbete mot antisemitism i Malmös
skolor". Den andra meningen i det stycket ändras till följande:
"Under 2017 utbildades lärare och annan skolpersonal av Minnenas arv (Judiska församlingen tillsammans
med Xenofilia AB) i syfte att ge verktyg att med flykten som tema knyta samman bakgrunden till
Förintelsen med dagens elevers egen erfarenhet av fördrivning och flykt."
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Samtliga ledamöter instämmer i Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) yrkande och ordföranden
finner att arbetsutskottet beslutar bifalla skrivelsen med ovanstående ändring.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar ett tilläggsförslag av beslutspunkterna 3-7 i skrivelsen enligt
följande:
"3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i enlighet med judiska församlingens förslag uttala att
Malmö stad har som ambition att avsätta 40 miljoner kronor över en tioårsperiod till idéburet offentligt
partnerskap med judiska församlingen i Malmö.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ur kommunstyrelsens anslag till förfogande avsätta 700 000
kronor för 2019 till idéburet offentligt partnerskap med judiska församlingen i Malmö.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt stadskontoret att återkomma med förslag på hur satsningen
för 2019 kan finansieras inom ramen för nuvarande budget.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i budgetberedningen inför 2020 års budget avsätta 4 miljoner
kronor till idéburet offentligt partnerskap med judiska församlingen i Malmö.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalar att man fördömer den tilltagande antisemitismen i Malmö."
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande av
beslutspunkterna 3-7.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkade.
Beslutsunderlag
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