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Hej,  

Judiska Församlingen styrelse har beslutat om en sammanlagd rabatt på 

medlemsavgifterna på totalt 1 miljon kronor från och med den 1 januari 2020. Denna 

härliga Chanucka-present är det första riktigt stora positiva resultatet av donationen från 

Dan Olofsson och Lennart Blecher till vår församling. Fler positiva beslut från styrelsen 

som ett resultat av denna donation är att vänta.  

 

Hur stor blir rabatten för en vuxen aktiv medlem? 

Enkelt kan man säga att man får en rabatt på 3 000 kr på existerande taxa.  

Ett räkneexempel: Låt oss säga att du ska betala maximiavgiften för en aktiv medlem. I år 

är den 8 514 kr (18 % av Prisbasbeloppet, PBB). Din nya rabatterade avgift bli då: 

8 514 kr - 3 000 kr = 5 514 kr. 

 

Rabatten kan dock aldrig leda till att du får betala mindre än vår minimiavgift för aktiv 

medlem, som blir 1 324 kronor nästa år. Det är vårt avgiftsgolv. 

Faktum är att vi även sänkt detta avgiftsgolv. Minimiavgiften skulle egentligen ha varit 

1 418 kr, som motsvarar 3 procent av PBB. Men vi har sänkt det procentuella uttaget till 

2,8 % av PBB, vilket avrundat ger en minimiavgift på 1 324 kronor.   

 

Det blir inga ändringar för andra medlemskategorier: 

• Avgift för anhörigmedlem är samma som minimiavgift, 1 324 kr för år 2020. 

• Avgift för ungdomar 20-25 år är 500 kr.  

• Avgift för åldersgruppen 26 – 30 år är samma som minimiavgift, 1 324 kr för år 

2020.   

• Avgift för passiv medlem är 500 kr. 
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Har ni tänkt på ensamstående medlemmar som ofta har högre levnadsomkostnader än 

ett parhushåll? 

 

Javisst, det kommer att vara möjligt för ensamhushåll* att få en extra rabatt om högst  

20 % av beräknad avgift efter den generella rabatten. Extrarabatten kan medges efter en 

ansökan hos prövningskommittén. 

Detta innebär att högsta möjliga extrarabatt kan beräknas till 1 103 kr  

(20% av maxavgiften efter avdrag av generell rabatt ) 

Ett räkneexempel: Låt oss säga att du bor ensam och betalar maxavgift. Med avdrag för 

extrarabatten blir din nya avgift: 5 514 kr x 80% = 4 411kr.  

Denna extrarabatt kan dock inte leda till lägre avgift än lägsta avgift för aktiv medlem på 

1 324 nästa år. 

Extrarabatten tillämpas inte på andra medlemskategorier, såsom medlemmar upp till 30 

år, passiva medlemmar eller anhörigmedlemmar.  

 

*Med ensamhushåll förstås person med eller utan hemmavarande barn som ensam står för alla 

hushållets levnadsomkostnader.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Församlingsstyrelsen 

Judiska Församlingen Malmö 

 
 

 

 


