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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om upphörande av
beviljande av skattemedel till Ibn Rushd Svar senast 2021-09-10

KN-2021-1630
Sammanfattning

Kulturnämnden har för yttrande fått en motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
upphörande av beviljade av skattemedel till Ibn Rushd. Förslaget motiveras med att Ibn
Rushd påstås vara en islamistisk organisation.
Malmö stad tillämpar tydliga demokrativillkor som gäller för alla former av stöd till idéburen
sektor. Kulturförvaltningen ser inte skäl att ompröva nuvarande bidragsgivning.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till yttrande och översänder det till
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår att kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar att kulturnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att angående första beslutsattsen finns det bara bifallsyrkanden.
Ordföranden finner därmed att arbetsutskottet beslutar föreslå kulturnämnden besluta att
godkänna kulturförvaltningens förslag till yttrande och översända det till kommunfullmäktige.
Angående andra beslutsattsen finner ordföranden att det finns dels bifallsyrkande till
föreliggande förslag, dels yrkande att motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer
förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutade att föreslå
kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Nicola Rabi (M) meddelar att Moderaterna avser att lämna in en skriftlig reservation (bilaga
1).
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Motion (SD) om upphörande av stöd till Ibn Rushd
Förslag till yttrande
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om upphörande av beviljande av
skattemedel till Ibn Rushd
Följebrev Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om upphörande av beviljande av
skattemedel till Ibn Rushd
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Bilaga 1

Reservation
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-05-12
Ärende: 13. Motion av Nima Ali Pour (SD) om upphörande om beviljande
av skattemedel till Ibn Rushd
KN-2021-1630
Moderaterna yrkade att motionen skulle besvaras.
Malmö Stads villkor för bidragsgivning regleras i antagna riktlinjer och ansökan om bidrag ska
prövas objektivt med de villkor som riktlinjerna stipulerar som enda grund. Detta är en ordning
som Moderaterna värnar då ett annat förfarande skulle öppna för godtyckliga bedömningar.
Moderaterna har tillsammans med andra drivit på och fått gehör för skärpningar att demokratioch värdegrundskraven i Malmö stads villkor för bidragsgivning. Vi kommer aldrig någonsin
acceptera att organisationer som inte respekterar mänskliga rättigheter och den liberala
demokratins institutioner får någon typ av stöd av Malmö stad.
I Malmö stads regelverk för stöd till ideella organisationer stipuleras bland annat att:
Föreningar, deras företrädare och medlemmar ska respektera alla människors lika värde och
enskildas grundläggande fri- och rättigheter.
”Registrerade föreningar ska inom föreningen arbeta för:
• antidiskriminering
• social inkludering
• jämställdhet
Föreningen ska skapa möjligheter till delaktighet och deltagande i verksamheten oberoende av
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder
Eventuella begränsningar måste vara välgrundade och inskrivna i föreningens stadgar.
Föreningen/organisation ansvarar för sina företrädares och enskilda medlemmars agerande samt
även för inbjudna föreläsare. Föreningen ska ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Detta gäller särskilt företrädare som styrelsemedlemmar, anställda eller volontärer. Företrädare
som i verksamhetens namn uttrycker åsikter som går emot ovan punkter ska omgående
uppmanas att lämna sitt uppdrag. Verksamheten ska inte heller samverka med, eller anlita
organisationer eller personer som uttrycker åsikter som går emot ovan punkter.”
Det ankommer på den som vill neka en bidragsberättigad organisation bidrag att visa hur
organisationen bryter mot det uppställda regelverket, alternativt att yrka ändringar i regelverket
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för att ytterligare stärka demokratikravet i Malmö stads villkor för bidragsgivning till ideella
organisationer.
Däremot så kan offentliga organisationer i den svenska rättsstaten aldrig tillämpa någon form av
romersk rätt, där den anklagade tvingas att bevisa sin oskuld.
Då vårt yrkande om att anse motionen som besvarat ej vann gehör reserverar vi oss till förmån
för eget yrkande.

Nicola Rabi
Med instämmande av
Cornelia Röjner

