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Kulturförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-11-27
Vår referens

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.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag







Följebrev Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Tjänsteskrivelse - Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till organisationer
som har koppling till Muslimska Brödraskapet
Brev från Folkbildningsrådet 2020-04-28 angående Ibn Rushd
Förslag till yttrande - Motion om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har koppling till Muslimska Brödraskapet

Beslutsplanering

SIGNERAD

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-11-16
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-11-24
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Kulturnämnden 2020-12-16
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

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. Som stöd för motionen ges citat ur två forskarrapporter framtagna av
myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Innebörden är att de värderingar som Muslimska
Brödraskapet står för påverkar integrationen i samhället negativt, underminerar samhällets
värdegrund och bidrar till radikalisering av muslimer. Med hänvisning till rapporterna utpekar
motionären tre organisationer såsom associerade med Muslimska Brödraskapet: Studieförbundet
Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer samt Islamiska förbundet i Sverige.
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. Islamiska Förbundet i Sverige är grundare av Ibn Rushd och en av dess
centrala medlemsorganisationer och Sveriges Unga Muslimer har t o m sommaren 2020 varit
medlem i Ibn Rushd. Islamiska förbundet och Sveriges Unga Muslimer har inte fått några direkta
bidrag från kulturnämnden.
Ibn Rushd och deras verksamhet har ifrågasatts från olika håll, och förbundet har vid upprepade
tillfällen tillbakavisat kritiken i den allmänna debatten. 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
Ibn Rushd begått misstag, bland annat genom att vid olika tillfällen engagera föreläsare med
demokratifientliga åsikter. Vad gäller kopplingar till muslimska brödraskapet menar
Folkbildningsrådet att det kan finnas ideologiska anknytningar men inget formellt eller
organisatoriskt samband. Folkbildningsrådets slutsats var att Ibn Rushd på ett adekvat sätt agerat
för att komma tillrätta med problemen och att 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. Under hösten 2020 har Folkbildningsrådet
utrett nya anklagelser som gäller Ibn Rusdh:s verksamhet i Göteborg. Enligt ett uttalande 202010-14 har rådet kommit fram till att det inte finns belägg för någon felaktig hantering av
statsbidraget. Folkbildningsrådets generella uppföljning av studieförbunden har under 2020
bland annat fokus på demokratifrågor och de nationella bidragsvillkoren kring detta har också
förtydligats. Malmö stads stöd har en tydlig koppling till den nationella bidragsgivningen och
Kulturförvaltningen har återkommande kontakter med Folkbildningsrådet för avstämning och
information.
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.
De former av kulturstöd som riktas till lokala kulturorganisationer ges enligt kulturnämndens
bestämmelser inte till organisationer och verksamheter som har religiöst, politiskt eller
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kommersiellt syfte. 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 och andra föreningar,
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 av det projektstöd som beviljats till
föreningen Arabiska bokmässan, för att undersöka om föreningen brutit mot Malmö stads
demokrativillkor.
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.
På nationell nivå pågår ett arbete med att förtydliga och stärka demokrativillkoren kopplade till
stöd och bidrag till civilsamhället. Två större utredningar har remissbehandlats och regeringen
har i november 2020 beslutat om ett fortsatt utredningsuppdrag, för att bland annat undersöka
behovet av ett nationellt kunskapscenter inom området.
Att tillämpa och följa upp Malmö stads demokrativillkor är en gemensam angelägenhet för
stadens bidragsgivande nämnder och förvaltningar. Kulturförvaltningen förordar ett stärkt
förvaltningsövergripande arbete i dessa frågor, med stöd och samordning av stadskontoret.
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.]

