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Nämndinitiativ Sverigedemokraterna (SD) - Stoppa stödet till Ibn Rushd
KN-2021-1698
Sammanfattning

Enligt 20 § i kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.
Sverigedemokraterna har till kulturnämnden lämnat in ett förslag om att stoppa stödet till Ibn
Rushd, med motiveringen att Ibn Rushd påstås ha kopplingar till islamism.
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 avslår nämndinitiativ från Sverigedemokraterna (SD) om att stoppa kulturnämndens stöd till Ibn Rushd.
Beslutsunderlag
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Enligt 20 § i kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.
Sverigedemokraterna har till kulturnämnden lämnat in ett förslag om att stoppa stödet till Ibn
Rushd, med motiveringen att Ibn Rushd påstås ha kopplingar till islamism. Kulturnämnden har
vid sammanträde 28 april 2021 gett kulturförvaltningen i uppdrag att bereda nämndinitiativet till
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kulturnämndens sammanträde den 26 maj 2021.
Nämndsintiativet har i väsentliga delar samma innehåll som två motioner av Nima Gholam Ali
Pour (SD) från 2020 och 2021.
En motion gäller förslag att upphöra med att betala ut skattemedel till organisationer som har
kopplingar till Muslimska Brödraskapet (STK-2020-897). Studieförbundet Ibn Rushd är en av de
utpekade organisationerna. Kulturnämnden lämnade yttrande vid sammanträde16 december
2020 (KN-2020-2670), med innebörden att kulturnämnden inte ser skäl att ompröva nuvarande
bidragsgivning, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
En följande motion gäller förslag om att upphöra att bevilja skattemedel till Ibn Rushd (STK2021-418). Kulturnämnden lämnar yttrande vid sammanträde 26 maj 2021 (KN-2021-1630).
Kulturförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Kulturförvaltningens bedömning är i sak oförändrad.
Ibn Rushd är ett av de tio etablerade studieförbunden i Sverige. Kulturnämnden fördelar kommunalt stöd till samtliga tio studieförbund, inklusive Ibn Rushd. I övrigt har Ibn Rushd fått återkommande bidrag från kommunstyrelsen för Eid-firande.
Malmö stads bidragsgivning 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.
Folkbildningsrådet har uppdraget att fördela de statliga bidragen till studieförbunden. De har
under de senaste åren haft en särskild uppföljning av Ibn Rushd, med anledning av den kritik
som framförts i den allmänna debatten. Folkbildningsrådet har gjort bedömningen att Ibn Rushd
uppfyller de villkor som ställs för statliga bidrag. I villkoren ingår bland annat att studieförbundet
ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar samt att man inte får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet.
Kulturförvaltningens bedömning är att det inte framkommit skäl att ompröva det kommunala
stödet till Ibn Rushd:s lokala verksamhet i Malmö och att nämndinitiativet ska därmed avslås.
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