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Nämnden för
Statligt Stöd till Trossamfund

Till
Malmö stad, stadskontoret

Översyn av dialogforums organisationsform
SST – Nämnden för statligt stöd till trossamfund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ärendet STK-2015-512 Översyn av dialogforums organisationsform utifrån
följande frågeställningar:
Hur ser ni på föreliggande förslag på ny organisationsform, i form av ett formellt råd,
för dialogforum?
Med utgångspunkt i de fyra grundläggande kriterier för representation i rådet som presenteras i utredningsrapporten, vilka aktörer ser ni ska vara representerade i rådet?
SST- Nämnden för statligt stöd till trossamfund är en statlig myndighet som ger stöd
till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden. I SST:s uppdrag ingår mer
än fördelning av ekonomiska bidrag:
•SST ger allmänt stöd till trossamfunden
•SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
•SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
•SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor
Remissvar:
Utifrån SSTs roll och uppdrag ser vi positivt på Malmö stads översyn av Dialogforum
och att synpunkter efterfrågas på förslag på organisationsform och frågan om representation i rådet. SSTs remissvar fokuserar på trossamfundens möjliga relation till
Malmö stads Dialogforum.
I regeringsuppdrag 2013-11-28 gavs SST i uppdrag att ta fram en handledning om
arbete i interreligiösa och mångkulturella råd inom ramen för kommuner och landstingens ansvar för krisberedskap och social hållbarhet. I handledningen ”Att arbeta
med trossamfund i vardag och kris” ser SST olika relationsformer möjliga mellan trossamfund och kommuner och myndigheter. Organisationsform och representation blir
avgörande för möjliga funktioner i relationen mellan parterna.
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SSTs uppfattning och erfarenhet är att samexistens-, samtal/dialog- eller samverkansrelation kan kräva olika kriterier för deltagande parter och bör vara tydligt uttryckt
från början för att ge bästa förutsättningar i funktion.
Organisationsform: När det gäller förslaget att dialogforum omvandlas till ett formaliserat råd för demokrati och trygghet vill SST yttra följande:
Ett formaliserat råd för demokrati och trygghet ser SST som positivt men ställer oss
tveksamma till att omvandla Dialogforum till att utgöra det formaliserade rådet för
demokrati och trygghet som ska verka främjande för allas rätt till delaktighet och
trygghet i samhället samt verka för att förebygga alla former av hatbrott, intolerans
och diskriminering och innefatta grupper som är särskilt utsatta för hatbrott, intolerans
och diskriminering. Trossamfunden i Malmö innefattas i dessa grupper och har redan
idag i olika utsträckning verksamma forum som verkar i såväl samexistens, dialog som
samverkan sinsemellan och i relation till Malmö stad. SST vill här särskilt nämna
Coexist som sedan ett flertal år tillbaka verkar demokratistärkande och trygghetsfrämjande i samverkan sinsemellan och i relation till Malmö stad.
En omvandlingsprocess av ett redan existerande forum kan ta med sig positiva erfarenheter av ett tidigare arbete men riskerar också att bära med sig ett arv som kan
verka hämmande i de fall nya representationer tar plats.
SST förespråkar att bildandet av ett formaliserat råd för demokrati och trygghet inte
tar sin utgångspunkt i tidigare forum utan beaktar flera idag fungerande forum som
utgångspunkt i bildandet.
När det gäller frågan om vilka aktörer SST ser ska vara representerade i rådet utifrån
de fyra grundläggande kriterier för representation i rådet som presenteras i utredningsrapporten så vill SST peka på vikten av samstämmighet i kriteriebedömning av vilka
trossamfund Malmö stad samverkar med. Coexist har arbetat med frågan under lång
tid och i kommande val av representanter från trossamfund anser SST att samstämmighet med Coexist kriterier är att föredra.
När det gäller frågan om jämnt fördelade ledamotsposter mellan män och kvinnor vill
SST framhålla möjligheten att representation från önskade grupper sker av både man
och kvinna. SST ser exempel på trossamfundsråd på andra håll i landet där detta fungerar.
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