Utlåtande 2017:110 RII (Dnr 106-991/2016)

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm
Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) om ett
tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm anses besvarad med
hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.
Ärendet
Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) anför i en motion till
kommunfullmäktige att Judiska museet i Stockholm är en viktig del av
Stockholms och Sveriges kulturliv och att museet flyttar till gamla
auktionskammarens hus vid Själagårdstorget i Gamla Stan, platsen där en av
de första synagoma bildades årl775.
Judiska museet ser chansen till ökad tillgänglighet för besökare och ökad
synlighet. Miljontals turister passerar Gamla Stan varje år, och lokaler där
skulle ge stora möjligheter för museet att öka besöksantalet och dänned
egenintäktema.
Regeringen har i vårbudgeten avsatt 1,5 miljoner kronor för att möjliggöra
för Judiska museets nyöppning i Gamla Stan. Museet räknar också med att
själva bekosta en stor del genom insamling. Enligt museet krävs dock
ytterligare medel för att kunna finansiera nyöppningen.

Motionärerna anför avslutningsvis att när denna fristående institution nu tar
initiativet till att skapa ett nytt museum och flytta till mer tillgängliga lokaler
som ger förutsättningar för ökade besökstal och egenintäkter och som
dessutom stärker Stockholm och Gamla Stan som besöksmål, bör staden ta
ansvar för att förverkliga detta. Motionärerna föreslår att staden matchar
statens tillfälliga bidrag på 1,5 miljoner kronor till Judiska museet och att
medlen för detta tas ur central medelsreserv.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och kulturnämnden.
Stadsledningskontoret konstaterar att staden lämnat bidrag under en rad år
till Judiska museet. Under år 2016 har stödet uppgått till totalt 1,5 mnkr.
Kulturnämnden delar motionärernas uppfattning att Judiska museet är en
viktig aktör i Stockholms kulturliv och att museet också har en vidare
samhällsbetydelse i att förmedla kunskap om integration och samexistens.
Kulturnämnden har under många år stött verksamheten och under år 2016
beslutat om ett utvecklingsstöd på 750 000 kronor utöver det grundstöd på
750 000 som museet fått för samma år.
Mina synpunkter
Det är mycket glädjande att Judiska museet i Stockholm nu kunnat flytta in i
den gamla synagogan på Själagårdsgatan 19 i Gamla stan. Den judiska
historien och framtiden är en självklar del av vårt samhälle och med museets
nya placering får fler chans att upptäcka detta. De extra medel som såväl stat
som stad redan tillfört museet bidrar med förutsättningar för ett mycket
spännande innehåll, angeläget för många.
Stadens beslut om det aktuella stödet har beretts av den referensgrupp om
elva personer som är rådgivande i bedömningen av kulturstöd som detta.
Sammansättningen av referensgruppen sker genom ett öppet
nomineringsforfarande där den som vill kan föreslå lämpliga personer.
Gruppen innehåller kompetenser inom dans, musik, film, konst, teater,
litteratur, kulturteori, mångfald, bam- och ungdomskultur, internationella
samarbeten, konstnärlig innovation, jämställdhet, nationella minoriteter samt
det flerkulturella perspektivet. En samansättning av personer som ska trygga
sakliga bedömningar och ett fritt kulturliv av hög kvalitet.

Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) om
ett tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck
(båda M) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) om ett
tillfälligt stöd till Judiska Museet bifalls.
2. Dämtöver anförs följande.
Sedan motionen skrevs i juni 2016 har Judiska museet flyttat till nya lokaler i Gamla
Stan, vilket är mycket positivt. Att det har tagit majoriteten nästan ett år att skriva fram
motionen är dock under all kritik. Troligen beror det på att majoriteten valde att inte
stödja museets flytt fullt ut, enligt intentionerna i motionen. Judiska museet har trots
det på eget initiativ skapat ett nytt museum och flyttat till mer tillgängliga lokaler som
ger förutsättningar för ökade besökstal och egenintäkter, och som dessutom stärker
Stockholm och Gamla Stan som besöksmål.
Judiska museet är en stor tillgång och en viktig resurs inte bara i det svenska
judiska livet utan också i Stockholms och Sveriges museivärld. Staden bör visa att det
judiska kulturarvet och det Judiska museet är viktigt för Stockholm. Det handlar om en
av våra nationella minoriteter, om historia men också om integration och tolerans i vår
nutid och framtid. Intentionerna i motionen är därför fortsatt giltiga och den bör därför
bifallas.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) om ett
tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm anses besvarad med
hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 3 maj 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Roger Mogert
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Markus Nordström (alla M) och Björn Ljung (L)
med hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) föreslår att Judiska museet i
Stockholm får ett tillfälligt stöd om 1,5 miljoner kronor för att ge museet
möjligheter att genomföra en nyöppning i Gamla Stan.
Bakgrunden är att Judiska museet vill flytta till auktionskammarens hus vid
Själagårdstorget i Gamla Stan. Det är platsen där en av de första synagogorna
uppfördes 1775. Det är både en historisk plats och ett sätt för museet att få ett
mer tillgängligt läge. Regeringen har skjutit till 1,5 miljoner kronor för
ändamålet, men enligt museet behövs ytterligare medel utöver de som museet
själv kan ordna för att bekosta nyöppningen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och kulturnämnden.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret kan konstatera att Judiska museet spelar en viktig roll som
kunskapsförmedlare kring emancipation, medborgerliga rättigheter och integration,
frågor som alltjämt speglas i det svenska samhället. Judiska museet är också en
angelägenhet som besöksattraktion i Stockholm.
Staden har därför lämnat stöd till museet i en rad av år. Både 2015 och 2016
uppgick stödet årligen till 750 000 kronor. I juni 2016 tilldelades dessutom museet
ett ytterligare utvecklingsstöd på 750 000 kronor till utställningen "Traces of
existence”.
Stadens stöd till Judiska museet förmedlas av kulturnämnden genom
föreningsstödet.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anse remissen besvarad
med vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 oktober 2016
följande.
1. Att som svar på motionen överlämna och åberopa detta
tjänsteutlåtande.
2. Att kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Reservation anfördes av vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och
Johan Nilsson m.fl. (M), bilaga 1.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Kulturförvaltningen delar motionärernas uppfattning att Judiska museet är en viktig
aktör i Stockholms kulturliv och att museet också har en vidare samhällsbetydelse
genom att det belyser ämnen och frågeställningar som är ständigt närvarande i
Stockholm. Det nya museet kommer att fokusera dels på integrationens villkor, dels
gestalta den svensk-judiska historien som en del av det svenska kulturarvet.
Kulturförvaltningen har stött Judiska museet under många år och 2016 uppgår
stödet till 750 000 kronor. Förvaltningen blev tidigt informerad om planerna på en
omlokalisering och i juni i år beslutade kulturnämnden om ett utvecklingsstöd på
ytterligare 750 000 kronor till utställningen ”Traces of existence”. Den kommer att
bestå av sju tillfälliga verk av bild-, ljud och språkkonstnärer runt om i staden, på
adresser och platser med koppling till Stockholms judiska historia. Verken uppförs
under 16 månader och kommer sedan att samlas och bilda ramen för det nya museet
som öppnas på nyåret 2018/19.
Kulturnämnden har med detta stöd bidragit till att det nya museet får en
innehållsligt spännande upptakt. Förvaltningen har ingen rådighet över stadens
centrala medelreserv men ser nämndens ställningstagande som en
kvalitetsbedömning för andra finansiärer och stödgivare.

Bilaga 1
Reservationer m.m.
Kulturnämnden
Reservation anfördes av Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Johan Nilsson m.fl. (M)
enligt följande.
Judiska museet är en stor tillgång och en viktig resurs inte bara i det svenska judiska
livet utan också i Stockholms och Sveriges museivärld. Staden bör visa att det judiska
kulturarvet och det judiska museet är viktigt för Stockholm. Det handlar om en av våra
nationella minoriteter, om historia men också om integration och tolerans i vår nutid
och framtid. Ett starkare och ännu intressantare judiskt museum mitt i Stockholms
historiska hjärta skulle också vara mer attraktivt för turister och stärka Stockholm som
besöksmål.
Vi delar förvaltningens uppfattning om att nämndens ställningstagande ses som en
kvalitetsbedömning och motionen om att staden matchar statens tillfälliga stöd på 1,5
miljoner kronor bör därför tillstyrkas.

