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380

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

ASN-2020-8141
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Sverigedemokraterna.
Motionären beskriver varför Sverigedemokraterna anser att skattemedel inte ska gå till
organisationer som har någon form av samverkan eller association med organisationen
Muslimska brödraskapet. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige i enlighet med
motionens intentioner ska ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att upphöra att
bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av association eller samverkan
med Muslimska brödraskapet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar bidrag och ekonomiskt stöd till idéburna
organisationer med verksamhet inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inte mottagit någon ansökan om ekonomiskt
stöd från Muslimska brödraskapet eller de organisationer som nämns och nämnden har inte
beviljat medel till någon av dessa organisationer.
Förvaltningen bedömer att Malmö stad har tydliga riktlinjer för bidrag och stöd till idéburen
sektor för såväl staden (STK-2018-74) som för arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN2019-9160). Förvaltningen menar att det inte är förenligt med riktlinjerna att göra
förhandsbedömningar av huruvida organisationer som inte har inkommit med en ansökan till
förvaltningen uppfyller Malmö stads krav för bidrag och stöd. Mot bakgrund av detta föreslår
förvaltningen att avslå motionens yrkanden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 280.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Magnus Olssons (SD) yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
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Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande, bifall mot avslag. Ordförande
finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande, bifall mot avslag. Ordförande finner att
nämnden bifaller föreliggande förslag
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






§280 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
G-Tjänsteskrivelse Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har koppling till Muslimska brödraskapet
Förslag till yttrande - Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har koppling till Muslimska brödraskapet STK-2020-897
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: STK-2020-897 ASN-2020-8141

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
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Det är bra att förvaltningen enligt egen
utsago inte beviljar stöd till föreningar med kopplingar till Muslimska brödraskapet. Dock delar
vi inte förvaltningens uppfattning när det gäller ”Förvaltningen menar att det inte är förenligt
med riktlinjerna att göra förhandsbedömningar av huruvida organisationer som inte har
inkommit med en ansökan till förvaltningen uppfyller Malmö stads krav för bidrag och stöd”
Vad finns det för anledning att göra en förhandsbedömning när våldsbejakande organisationer
söker bidrag? Det ska självklart vara ett nej direkt.
För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson

Simon Enqvist

Med instämmande av
Nichlas Holmgren Gellersten
Nichlas Holmgren Gellersten
2020-12-18

Felicia Siecke
Felicia Siecke
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