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Remiss av Motion om indraget bidrag för
studieförbundet Ibn Rushd
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/1123
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om indraget bidrag för studieförbundet Ibn Rushd av Peter
Wallmark (SD). Författaren till motionen föreslår att
kommunfullmäktige omprövar beslutet i kulturnämnden om att ge
Ibn Rushd fortsatt stöd. Motionären anför att studieförbundet varit
medialt uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal
nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till det islamistiska
Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger bjudit
in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk och
antisemitisk agenda.
Enligt Södermalms stadsdelsnämnds rutiner för föreningsbidrag ska
en verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden och bygga
på demokratiska värderingar för att beviljas bidrag. Verksamheten
ska vidare vara fri från våld och diskriminering och främja
jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa.
Förvaltningen har inte behandlat någon ansökan från Ibn Rushd och
har därför inte tagit ställning till deras verksamhet i sak.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om indraget bidrag för studieförbundet Ibn Rushd av Peter
Wallmark (SD). Motionen har förutom till Södermalms
stadsdelsnämnd remitterats till stadsledningskontoret,
kulturnämnden, Rinkeby-Kista och Skärholmens stadsdelsnämnder,
Folkbildningsrådet och Myndigheten för ungdoms- och
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civilsamhällesfrågor (MUCF). Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 mars 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli i
samråd med förvaltningens samordnare mot våldsbejakande
extremism. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och
pensionärsrådet den 15 mars och i rådet för funktionshinderfrågor
den 16 mars 2021.
Ärendet
I motionen skriver Peter Wallmark (SD) att studieförbundet varit
medialt uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal
nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till det islamistiska
muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger bjudit
in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk och
antisemitisk agenda.
Motionären anför att kopplingen mellan Ibn Rushd och Muslimska
brödraskapet bland annat har fastslagits i rapporter som beställts av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Författaren
till motionen anför vidare att Hässleholms kommun beslutat att dra
in det kommunala stödet till studieförbundet och att en av Ibn
Rushds medlemsorganisationer, Sveriges unga muslimer (SUM),
har fått avslag på sin ansökan om statsbidrag av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bland annat på grund
av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att omedelbart ompröva
beslutet i kulturnämnden den 18 februari 2020 om att ge Ibn Rushd
fortsatt stöd.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden ger stöd till lokala ideella föreningar som syftar
till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda
aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.
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Enligt Södermalms stadsdelsnämnds rutiner för föreningsbidrag ska
en verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden för att
beviljas bidrag. Föreningens verksamhet ska vidare vara öppen och
tillgänglig för såväl medlemmar som ickemedlemmar och bygga på
demokratiska värderingar. Verksamheten ska vara fri från våld och
diskriminering och främja jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter
och folkhälsa.
Föreningar som får bidrag ansvarar själva för att följa upp och
utvärdera verksamheten i enlighet med föreningens ansökan.
Stadsdelsförvaltningen följer upp föreningsbidraget genom
skriftliga redovisningar från föreningarna, samt uppföljningsmöten
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med utvalda föreningar. Om föreningsbidraget inte använts enligt
ansökan eller inte förbrukats under den period bidraget avser ska det
återbetalas till stadsdelsförvaltningen.
Förvaltningen har inte behandlat någon ansökan från Ibn Rushd och
har därför inte tagit ställning till deras verksamhet i sak.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Motionen
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