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Kulturnämnden
Datum

2020-12-09

Yttrande

Adress

Baltzarsgatan 31, Malmö
Diarienummer

Till

KN-2020-2670

Kommunfullmäktige

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
STK-2020-897

Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
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. Kulturnämnden ser inte skäl att ompröva nuvarande bidragsgivning.
Yttrande

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.
Ibn Rushd är ett av de tio etablerade studieförbunden i Sverige, med statligt stöd via
Folkbildningsrådet. Kulturnämnden fördelar kommunalt stöd till samtliga tio studieförbund,
inklusive Ibn Rushd.
Ibn Rushd har kritiserats och ifrågasatts i den allmänna debatten, gällande de värderingar
som avspeglas i verksamheten. Folkbildningsrådet tog 2019 fram en utförlig rapport, När
tilliten prövas, för att bedöma kritiken och se om det fanns skäl att ompröva statsbidraget, vars
syfte bland annat är att stärka och utveckla demokratin. Man konstaterade att det
förekommit misstag och brister i verksamheten, men Folkbildningsrådets slutsats var att Ibn
Rushd på ett adekvat sätt agerat för att komma tillrätta med problemen och att
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studieförbundet uppfyller de krav som ställs för statliga bidrag. Ibn Rushd har därefter
arbetat med en nationell åtgärdsplan, som avrapporterats och godkänts av
Folkbildningsrådet under 2020.
Malmö stads bidragsgivning till föreningar med flera ska följa Malmö stads regler och
riktlinjer för stöd till idéburen sektor. Bland annat ingår tydliga demokrativillkor, vars syfte är
att säkerställa att Malmö stad inte ger stöd till verksamheter som strider mot demokratiska
värderingar.
Stödet till studieförbunden har särskilda förutsättningar. Det täcker in hela spektrat i
studieförbundens verksamhet och nationella uppdrag, inklusive verksamhet med religiös och
politisk inriktning. Utmärkande för studieförbunden är att en stor del av verksamheten
genomförs i nära samverkan med medlemsorganisationer med flera, som på olika sätt får
stöd för att genomföra studieaktiviteter och programverksamhet. Studieförbunden har en
frihet men också ett stort ansvar att välja sina samarbetsparter och att avsluta samarbeten om
det uppstår misstankar om brister i etik, värderingar eller kvalitet.
Ibn Rushd i Malmö har avbrutit samarbeten med hänvisning till att dessa inte följt överenskommelser och riktlinjer. Ett aktuellt exempel hösten 2020 är föreningen Arabiska
bokmässan, där Ibn Rushd hänvisar till att föreningen brutit mot gällande värdegrund och
samarbetsavtal. Kulturförvaltningen har inlett en utredning kring det projektstöd som
beviljats till föreningen Arabiska bokmässan.
Studieförbundet Ibn Rushd uppfyller kraven för statligt stöd och bedömningen är att det i
nuläget inte framkommit skäl att ompröva det kommunala stödet till Ibn Rushd:s lokala
verksamhet i Malmö.
Att tillämpa och följa upp Malmö stads demokrativillkor är en gemensam angelägenhet för
stadens bidragsgivande nämnder och förvaltningar. Kulturnämnden förordar ett stärkt
förvaltningsövergripande arbete i dessa frågor, med stöd och samordning av stadskontoret.
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