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Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2020-8141

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att
betala ut skattemedel till organisationer som har koppling till Muslimska
brödraskapet STK-2020-897
STK-2020-897

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar bidrag och ekonomiskt stöd till idéburna
organisationer med verksamhet inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området.
Hanteringen av bidrag och stöd sker med utgångspunkt i Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till
idéburen sektor (STK-2018-74) och Riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag till
organisationer inom det sociala området (ASN-2019-9160).
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att Malmö stad har tydliga riktlinjer för bidrag och
stöd till idéburen sektor för staden som helhet och specifikt för nämnden. Riktlinjerna fastslår krav
på organisation och verksamhet, villkor för ansökan och redovisning, handläggningsförfarande
samt ramar för uppföljning. Riktlinjerna fastslår även att organisationer som söker stöd från
Malmö stad ska bemötas likvärdigt oavsett vilken nämnd de söker bidrag eller annat stöd från.
Nämnden har inte mottagit någon ansökan om ekonomiskt stöd från Muslimska brödraskapet eller
de organisationer som nämns och har inte beviljat medel till någon av dessa organisationer.
Nämnden menar att det inte är förenligt med riktlinjerna att göra förhandsbedömningar av
huruvida organisationer som inte har inkommit med en ansökan till nämnden uppfyller Malmö
stads krav för bidrag och stöd. Mot bakgrund av detta föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden
att avslå motionens yrkanden.
Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar bidrag och ekonomiskt stöd till idéburna
organisationer med verksamhet inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området.
Arbetsmarknads- och socialnämnden hanterar bidrag och annat ekonomiskt stöd med
utgångspunkt i Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor (STK-2018-74) och Riktlinjer för
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arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag till organisationer inom det sociala området (ASN-20199160).
Riktlinjerna fastslår krav på organisation och verksamhet, villkor för ansökan och redovisning,
handläggningsförfarande samt ramar för uppföljning. Riktlinjerna fastslår även syftet med att
lämna bidrag och stöd till idéburna organisationer. Motionären uppger att det är viktigt att
skattemedel används på rätt sätt. Utgångspunkten för arbetsmarknads- och socialnämndens bidrag
och stöd grundar sig i de intentioner som beskrivs i riktlinjerna. Det handlar om att främja ett
demokratiskt deltagande och ett rikt föreningsliv samt att ge stöd till organisationer som
kompletterar nämndens egen verksamhet.
Motionären presenterar uppgifter som rör ett antal idéburna organisationers värdegrund. Malmö
stad ställer krav på att organisationer som mottar stöd ska ta ställning för demokrati som
samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling
i verksamheten samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Detta gäller särskilt
organisationens företrädare som i organisationens namn uttrycker åsikter i strid med ovanstående
omgående ska uppmanas att lämna sitt uppdrag. Organisationen får heller inte samverka med, eller
anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående. Malmö stad
ställer också krav på att organisationer som mottar bidrag eller annat ekonomiskt stöd inte får ha
särintressen som står i strid med gällande lagstiftning.
I motionen ges exempel på ett antal organisationer som enligt motionären är associerade med
Muslimska brödraskapet. Motionären yrkar på att Malmö stad ska upphöra att bevilja skattemedel
till dessa. Arbetsmarknads- och socialnämnden har inte mottagit någon ansökan om ekonomiskt
stöd från Muslimska brödraskapet eller de organisationer som nämns och har inte beviljat medel
till någon av dessa organisationer. Nämnden gör inga bedömningar på förhand innan ansökan om
stöd inkommer och har därför inte gjort någon bedömning om huruvida nämnda organisationer
lever upp till Malmö stads krav för bidrag och stöd till idéburen sektor. Om det kommer till
nämndens kännedom att en organisation som nämnden har beviljat bidrag eller stöd till bryter mot
de krav som nämnden ställer gör förvaltningen en utredning. Utredningen granskar om det
föreligger omständigheter som kan leda till att beviljat bidrag hålls inne, stoppas eller återkrävs.
Slutgiltigt beslut tas av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialnämnden att Malmö stad har tydliga riktlinjer
för bidrag och stöd till idéburen sektor för staden som helhet (STK-2018-74) och för
arbetsmarknads- och socialnämnden specifikt (ASN-2019-9160). Riktlinjerna fastslår att
organisationer som söker stöd från Malmö stad ska bemötas likvärdigt oavsett vilken nämnd de
söker bidrag eller annat stöd från. Nämnden menar att det inte är förenligt med riktlinjerna att göra
förhandsbedömningar av huruvida organisationer som inte har inkommit med en ansökan till
nämnden uppfyller Malmö stads krav för bidrag och stöd. Mot bakgrund av detta föreslår
arbetsmarknads- och socialnämnden att avslå motionens yrkanden.
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Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

