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Ett idéburet offentligt partnerskap med Judiska församlingen i Malmö

STK-2019-1022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2019 (STK-2019-1022) att ge stadskontoret i
uppdrag att i dialog med grundskoleförvaltningen, kulturförvaltningen samt
fritidsförvaltningen senast i november, utifrån det som beskrevs i ärendet, återkomma med
ett förslag på ett idéburet offentligt partnerskap med Judiska Församlingen Malmö.
Stadskontoret fick även i uppdrag att aktualisera programmet för den nationella minoriteten
Judar.
Aktualiseringen av programmet sker i brett samråd med judar även utanför församlingen och
omfattar även en inventering av stadens olika aktiviteter inom bland annat kultur och
utbildningsområdet som riktas till den judiska gruppen. Programmet kommer därför att
redovisas i ett särskilt ärende under våren 2020.
I föreliggande ärende redovisas ett förslag på en långsiktig och strukturerad samverkan mellan
Judiska Församlingen och Malmö stad med syfte att tillvarata den judiska gruppens
rättigheter som en nationell minoritet samt att genom en nära samverkan aktivt arbeta för att
stärka stadens arbete mot antisemitism. Den föreslagna samverkansstrukturen innebär att en
samverkansöverenskommelse tecknas mellan församlingen och Malmö stad med en
styrgrupp med deltagare från den Judiska Församlingen, stadskontoret,
grundskoleförvaltningen, gymnasieförvaltningen och kulturförvaltningen. Gruppen leds av
stadsdirektörens ledningsstab och får i uppdrag att årligen utarbeta en verksamhetsplan för
kommande års samverkansaktiviteter där Judiska Församlingens kompetens ska tillvaratas.
Samverkansaktiviteterna ska rymmas inom intentionerna i Malmö stads ”Strategiska
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad” STK-2013-368 samt stadens
aktualiserade program för den nationella minoriteten Judar.
För 2019 föreslås ett bidrag för investeringar om 2 400 tkr från kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar utgå till församlingen för att färdigställa utbildningscentret i
synagogan i Malmö. Därefter föreslår stadskontoret att Judiska Församlingen årligen från och
med 2020 får ett stöd på 2 300 tkr för att stötta stadens arbete med att synliggöra judisk
kultur och identitet och arbetet mot antisemitism. I dessa medel föreslås det nuvarande stödet
till visningar av synagogan om 750 tkr per år i enlighet med ärende STK-2018-983 ingå
liksom stödet till högtidlighållandet vid förintelsens minnesdag från kulturnämnden. Bidraget
föreslås inarbetas i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2020, 2021, 2022 och 2023, genom
att medel överförs från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till
kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag. 2 000 tkr föreslås
tilldelas grundskoleförvaltningen för att bedriva ett aktivt arbete mot antisemitism i enlighet
med det som anges i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar Judiska Församlingen Malmö 2 400 tkr från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2019 i en riktad satsning med
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syfte att färdigställa det judiska utbildningscentret. Församlingen prioriterar hur medel
används inom anslaget och återredovisar till Malmö stad senast i juni 2021.
2. Kommunstyrelsen beviljar Judiska Församlingen ett årligt bidrag på 2 300 tkr under
åren 2020-2023 där det nuvarande stödet till visningar av synagogan om sammanlagt
750 tkr per år i enlighet med ärende STK-2018-983 ingår samt stödet till
högtidlighållandet vid förintelsens minnesdag på 50 tkr från kulturnämnden.
Församlingen prioriterar hur medel används inom anslaget.
3. Kommunstyrelsen begär att Judiska Församlingen årligen senast i juni 2020, 2021,
2022, 2023 och 2024 lämnar årsredovisning och årsberättelse för Judiska
Församlingen för respektive föregående verksamhetsår till stadskontoret. I
årsberättelsen ska det framgå vilka verksamheter som prioriterats inom anslaget.
4. Kommunstyrelsen begär att Judiska Församlingen i samband med att
årsredovisningen och årsberättelsen för föregående år lämnas till stadskontoret,
avropar beviljade medel för respektive år 2020, 2021, 2022 och 2023.
5. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att årligen, under perioden 2019-2023,
i samverkan med grundskoleförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt
kulturförvaltningen följa upp hur medel använts, hur samverkan med Judiska
Församlingen har fungerat samt gemensamt planera kommande års
samverkansaktiviteter.
6. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidraget till Judiska
Församlingen i kommunstyrelsens nämndsbudget från 2020 genom att medel
överförs från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till
kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
7. Kommunstyrelsen beslutar att för perioden 2020-2023 tilldela 2000 tkr från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till grundskoleförvaltningen för
att bedriva ett aktivt arbete mot antisemitism i enlighet med det som anges i ärendet.
Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta medlen i
kommunstyrelsens nämndsbudget från 2020 genom att medel överförs från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till kommunstyrelsens anslag
för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
8. Kommunstyrelsen godkänner för sin del i ärendet redovisat förslag till
samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Judiska Församlingen.
Beslutsgång

Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att beslutspunkt 2 ändras enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen beviljar judiska församlingen ett årligt stöd på 4000 tkr under åren 2020-2023.
Församlingen prioriterar hur medel används inom anslaget."
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Ordförande ställer proposition på stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande om
ändring av beslutspunkt 2 och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga
1.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Ett idéburet offentligt partnerskap med Judiska
församlingen Malmö
Förslag till samverkansöverenskommelse
Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i Malmö med underskrift
Beslut KSAU 190617 § 419
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Reservation
Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25
Ärende 5. Budget 2020 med plan för åren 2021–2022 Ett idéburet
offentligt partnerskap med Judiska församlingen i Malmö
Moderaterna yrkade att att-sats 2 ändras till ”Kommunstyrelsen beviljar judiska församlingen ett
årligt bidrag på 4 000 tkr under åren 2020–2023. Församlingen prioriterar hur medel används
inom anslaget”.
Detta belopp är i nivå med vad Judiska församlingen tidigare har signalerat är nödvändigt för att
fullt ut bedriva verksamheten för att motverka antisemitism. Det är positivt att
grundskolenämnden tilldelas medel för ändamålet, men detta får inte gå ut över Judiska
församlingens möjlighet att tilldelas de resurser som krävs för att säkra en stark judisk närvaro i
Malmö.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

