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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-16 kl. 13:00-16:15

Plats

Kulturförvaltningen, Baltzarsgatan 31

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)
Kenneth Hansson (S) ersätter Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Jönsson (S)
Pontus Månsson (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)
Lars-Johan Hallgren (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))
Max Emland (Personalrepresentant (Kommunal))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-12-21

Protokollet omfattar

§119

Underskrifter

Sekreterare
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Anna Gawrys
Ordförande
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Frida Trollmyr (S)
Justerande
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Nicola Rabi (M)
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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att
betala ut skattemedel till organisationer som har kopplingar till
Muslimska Brödraskapet Svar senast 2020-12-30

KN-2020-2670
Sammanfattning

Motionären föreslår att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att upphöra att bevilja
skattemedel till organisationer som har någon form av association eller samverkan med
Muslimska brödraskapet. Bland annat utpekas studieförbundet Ibn Rushd, som
kulturnämnden fördelar stöd till.
Malmö stad tillämpar tydliga demokrativillkor som gäller för alla former av stöd till idéburen
sektor. Kulturförvaltningen ser inte skäl att ompröva nuvarande bidragsgivning.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslaget till yttrande och
översänder det till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Frida Trollmyrs bifallsyrkande,
dels Michael Hård af Segerstads yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Michael Hård af Segerstad (SD) och Torbjörn Kastell reserverar sig mot beslutet och lämnar
in en reservation (bilaga 4).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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§142 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet Svar
senast 2020-12-30
Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har koppling till Muslimska Brödraskapet
Arbetsutskottets förslag till yttrande
Brev från Folkbildningsrådet 2020-04-28 angående Ibn
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Följebrev 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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Bilaga 4

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 10. KN-2020-2670

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till muslimska Brödraskapet.
Muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation med målet att upprätta ett kalifat. Sedan
1970-talet har muslimska brödraskapet varit aktivt i Sverige. Organisationen hyser en fientlighet mot
västvärlden och anser att lagstiftning bör baseras på sharialagar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har publicerat två rapporter tillsammans med
Malmö universitet om Muslimska brödraskapet. MSB rapporterna ger även en bild av vilka
organisationer i Sverige som är associerade med Muslimska brödraskapet. Organisationer som
nämns är bland annat Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige.
Sverigedemokraterna anser att skattemedel absolut inte skall gå till organisationer som har någon
form av samverkan eller association med Muslimska brödraskapet.
Kulturnämnden i Malmö ger årligen ekonomiskt stöd till bland annat studieförbundet Ibn Rushd.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Bifalla motionen.

Då vårt yrkande i bifölls så reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

2020-12-16
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