Malmö stad

1 (2)

Fritidsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-11-24
Vår referens

Rebecka Olofsson
Enhetschef
rebecka.olofsson@malmo.se

Remiss angående Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
FRI-2020-1831
Sammanfattning

Motionen påtalar vikten av att skattemedel används på rätt sätt samt hänvisar till rapporter som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lagt fram där tre föreningar och organisationer
som beviljats ekonomiskt stöd av Malmö stad namnges. Fritidsförvaltningen beviljar bidrag till
ideella föreningar och organisationer som uppfyller fritidsnämndens allmänna riktlinjer vilka
nämnden årligen beslutar om. Utöver detta sker beviljande av bidrag i enlighet med Malmö stads
regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor (STK-2018-74).
Fördjupade granskningar där det sker kontinuerligt kontroll av bland annat demokratiska värden
och eventuella kopplingar till odemokratiska organisationer är en viktig del. Förvaltningen kan
inte på förhand bedöma om en organisation uppfyller fastställda riktlinjer och föreslår därför
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
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nämndens allmänna riktlinjer vilka nämnden årligen beslutar om. Utöver detta sker beviljande av
bidrag i enlighet med Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor (STK-201874). Riktlinjerna fastslår att förening eller organisation som beviljas bidrag ska vara registrerad på
fritidsförvaltningen. Krav på att förening eller organisation är demokratiskt uppbyggd och öppen
för alla är tydlig. Till exempel ska förening och organisation som beviljas bidrag 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.
Vidare ska förening och organisation inte samverka med, eller anlita, organisationer eller
personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående. Malmö stad ställer också krav på att
förening och organisation som beviljas bidrag eller annat ekonomiskt stöd inte får ha
särintressen som står i strid med gällande lagstiftning. Utöver detta finns flertalet övriga riktlinjer
som ska uppfyllas. I ett led att säkerställa att föreningar och organisationer som är registrerade på
förvaltningen uppfyller riktlinjerna gjordes under 2019 en stadgeöversyn av alla registrerade
föreningar, dock inte registrerade organisationer.
När det gäller de bidrag som kan sökas har respektive bidrag tydliga villkor för vad bidrag
beviljas för samt riktlinjer för redovisning.
Motionen påtalar vikten av att skattemedel används på rätt sätt samt hänvisar till rapporter som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lagt fram där tre föreningar och organisationer
som beviljats ekonomiskt stöd av Malmö stad namnges. Fritidsförvaltningen har en av dessa
registrerade, Ibn Rushd, dock har inga bidrag utbetalats. Ibn Rushd är registrerad som
organisation. Granskningar av organisationer kommer genomföras 2021. Utöver detta är
Islamiska förbundet i Malmö registrerad som förening. Föreningen är medlem i det Islamiska
Förbundet i Sverige men är en egen juridisk person. Islamiska förbundet i Malmö beviljades ett
startbidrag under 2018, i övrigt har inga bidrag utbetalts. Islamiska förbundet i Malmö har
påvisat brister i inskickade stadgar, dock avser detta inte om föreningen är demokratiskt
uppbyggd. Korrigering och beslut om stadgeändring ska tas av föreningens årsmöte för att
kunna fortsätta vara registrerad i Malmö stad och i förlängningen fritidsförvaltningen. Sveriges
unga muslimer är inte heller registrerad på fritidsförvaltningen, dock har Malmös unga muslimer
varit registrerade på förvaltningen men föreningen är spärrad för bidrag då föreningens inte
inkommit med begärda årshandlingar.
Förvaltningen anser att det finns goda riktlinjer för att säkerställa att årshandlingar och stadgar är
i enlighet med gällande riktlinjer. Vidare sker det granskningar av medlemsregister och
närvarokort samt resultat- och balansräkning. Utöver förvaltningen vanliga kontroller sker
fördjupade granskningar. Fritidsförvaltningen bedömer vilka föreningar som kräver djupare
granskningar och rapporten beslutas av fritidsnämnden. Förvaltningen anser slutligen att
fördjupade granskningar där det sker kontinuerligt kontroll av bland annat demokratiska värden
och eventuella kopplingar till odemokratiska organisationer är en viktig del. Förvaltningen kan
inte på förhand bedöma om en organisation uppfyller fastställda riktlinjer och föreslår därför
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

