Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Judiska Församlingen
Malmö

-

För att stärka den judiska identiteten i Malmö och motverka antisemitism

Sedan år 2000 är Sverige anslutet till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom denna
anslutning erkändes judar som en nationell minoritet och jiddisch som ett 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 skydda och främja judars rättigheter, kulturarv och språk. Staden
ska också bidra till att judar får möjligheter till inflytande i frågor och beslut som berör dem.
Malmö ska också vare en trygg och säker stad att både bo och vistas i. Staden har därför i dialogen
med judiska församlingen de senaste åren haft ett särskilt fokus på att förbättra situationen för
Malmöbor med judisk identitet utifrån gruppens utsatthet. För att synliggöra judisk kultur och
identitet i Malmö och förstärka arbetet mot antisemitism formaliseras samverkan mellan Judiska
Församlingen Malmö och Malmö stad genom en samverkansöverenskommelse. Det övergripande
syftet är att arbete ska bedrivas långsiktigt och uthålligt och därmed minska antisemitism och den
judiska gruppens utsatthet.

Underskrifter

Samverkansöverenskommelse 2019-2023
Övergripande åtagande
Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö har dag som nedan ingått följande
samverkansöverenskommelse för perioden 2019-2023.
Övergripande syfte
Syftet med samverkan är att parterna mot bakgrund av en behovsanalys, gemensamt ska utveckla
arbetet för att stärka den judiska identiteten i Malmö och motverka antisemitism.
Parterna ska därmed samordna sina resurser genom att skapa effektiva och enhetliga
samverkansstrukturer. En fungerande samverkan förutsätter styrning, struktur och samsyn. Syftet är
att styra och leda verksamheten genom att på ledningsnivå skapa förutsättningar för samverkan. Det
innebär att vara tydlig med mål, uppföljning, ansvarsfördelning och rutiner för samverkan.
Inledning
Med utgångspunkt i en gemensam behovsanalys är det båda parters uppdrag att gentemot varandra
tydliggöra roller och ansvar samt vilka åtaganden som respektive organisation har, i syfte att stärka
den judiska identiteten i Malmö och motverka antisemitism.
Arbetet mot antisemitism är ett brett samhällsuppdrag som kräver samverkan mellan olika
myndigheter, organisationer, civilsamhälle, näringsliv och medborgare. Huvudansvaret för denna
samverkansprocess ligger dock hos kommun.
Samverkansöverenskommelsen framhåller vikten av samverkan samt behandlar strukturen och
formerna för samverkan mellan Judiska Församlingen Malmö och Malmö stad. Arbetet ska bedrivas
långsiktigt och uthålligt.
Mål
Det övergripande målet för arbetet med att stärka den judiska identiteten i Malmö och motverka
antisemitism är att minska utsattheten för den judiska gruppen.
Målet ska nås genom att




arbeta förebyggande mot antisemitism
samverka i enlighet med lagstiftning i våra verksamheter samt
samverka inom särskilda satsningar

Definition av förebyggande arbete: åtgärder som görs för att ett viss beteende eller skada/problem
inte ska uppstå. Det innebär att åtgärderna riktar in sig på att minska riskfaktorer och att öka
skyddsfaktorer.

Kunskapsbaserat arbete
Strävan är att insatser ska vara kunskapsbaserade och grundade i forskning. Arbetet ska vara
kontinuerligt och intensifieras vid behov.
Arbetet ska på årsbasis prioriteras så att både det långsiktiga och kortsiktiga frågeställningar kan
hanteras.
Organisation, struktur och mandat
Utöver möten mellan församlingen och kommunledningen utser stadsdirektör en samordnare
ansvarig för en förvaltningsövergripande styrgrupp från ledningsstaben. Såväl församlingen som
Malmö stad bidrar till verksamhets- och kommunikationsstöd till styrgruppen
Styrgruppens uppdrag är att utifrån ett strategiskt och långsiktigt perspektiv initiera och följa upp
uppdrag som formaliseras inom ramen för samverkansöverenskommelsen, samt att årligen fastställa
en verksamhetsplan för det kommande årets samverkan.
Styrgruppensgruppens roll är att legitimera och skapa förutsättningar för samverkan på andra nivåer
i organisationerna.
Budget
För att genomföra ett samarbete in den riktning som beskrivs lämnar Malmö stad ett årligt
verksamhetsstöd om 2300 tkr till judiska församlingen under avtalsperioden för att säkerställa att
Malmö stad på ett strukturerat och långsiktigt sätt kan samarbeta och ta del av församlingens
kompetens och nätverk.
Koppling till parternas årliga budgetprocess
Samordningsgruppen sammanställer en verksamhetsplan för kommande år och ansvar för
uppföljning och utvärdering av föreliggande samverkansavtal. Årligen, i oktober, redovisas
nästkommande års verksamhetsplan och i uppföljningen ,senast i juni, resultatet för föregående år.

