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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-10 kl. 08:30-10:15

Plats

Amiralsgatan 20/digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Asterios Bratanis (S)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Madeleine Lindholm (S) ersätter Carlos Gonzalez Ramos (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Danica Srnic (M)
Rebecka Los (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Lillemor Johansson (Kommunal)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§181

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Dzemal Imsirovic
Ordförande

...........................................

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

...........................................

Tony Rahm (M)

…………………………………
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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.
Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sven-Erik Rasmusson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Olin (SD) inkommer med en skriftlig reservation.
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210
Motion
Remiss
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-12-10
Ärende: 6
Ang: Remiss angående Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Moderaterna står såklart bakom intentionerna med motionen och som nämns i yttrandet om att
inte betala ut skattemedel till organisationer som bryter mot våra demokratiska principer.
Däremot går det inte att bifalla en motion som pekar ut enskilda organisationer. Vad händer om
det startas en ny organisation med samma innehåll och där demokratiska principer och Malmö
stads riktlinjer inte följs? Ska det då läggas en ny motion. Nej, vi menar att alla organisationer
och föreningar ska följa våra tydliga regler och riktlinjer och att det ska ske granskningar
kontinuerligt. Av den anledningen står vi inte bakom att-satsen i motionen och lämnar detta
yttrande.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)
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Reservation
Fritidsnämnden: 2020-12-10
Ärende: FRI 2020-1831

Remiss angående motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.
I remiss svaret slut del framkommer att man anser nämnden ej ha möjlighet att göra
bedömningen om man uppfyller fastställda riktlinjer. Detta svar är för är dålig ursäkt
för att inte vilja ta ställning i en fråga som normalt ses som helt självklar.
MSB som får ses som en myndighet där kompetens för att göra bedömningar i
frågan, påtalar i rapport efter rapport om Muslimska Brödraskapets negativa inverkan
på ett antal punkter, trots detta görs bedömningen att man inte ser problematiken
från Fritids förvaltningens sida och fortsätter att betala ut skattemedel.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på remiss svaret och då vårt yrkande ej vann
gehör reserverar vi oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:
Robert Nilsson(SD)

Patrick Angelin (SD)

