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Myndigheten för stöd till trossamfund har anmodats att inkomma med synpunkter i rubricerat
ärende.
Sammanfattning
Myndigheten tidigare förslag om att ett avslag till Islamic Centers Församlings ansökan kvarstår.
ICF:s förtydligande av den ekonomiska relationen mellan samfundsverksamheten och
grundskoleverksamheten

gör

det

grundskoleverksamheten.

Vad

avser

troligt

att

myndighetens

statsbidraget
observationer

skulle

subventionera

gällande

styrelsens

sammansättning anser myndigheten att ICF inte uppfyller de krav som kan ställas på en ideell
förening. I frågan om geografisk upptagning tillför ICF i sitt yttrande ingen relevant ny
information.
Inledning
Islamic Centers Församling i Malmö har under många år varit en tongivande organisation i det
muslimska civilsamhället i södra Sverige. Vad myndigheten erfar har ICF:s gudstjänstverksamhet
varit ett uppskattat inslag bland muslimer i Malmö med omnejd, då församlingen haft som mål att
erbjuda flerspråkig och mångkulturell verksamhet.
Inte heller har ICF engagemang utanför det egna sammanhang gått obemärkt förbi; allt från att ta
emot studiebesök till att vara en dialogpartner gör att ICF:s verksamhet utgör ett viktigt bidrag.

I det yttrande som ICF lämnat till svar på myndighetens yttrande lämnas synpunkter avseende tre
observationer från myndigheten. Utöver det noterar ICF även att antalet betjänade överstiger
gränsbeloppet; emellertid har myndigheten i sitt tidigare yttrande redan uttryckt att man tar detta
för sannolikt, varför det inte finns någon anledning att ytterligare besvara den punkten.
Angående resultatet i församlingen
I sitt tidigare yttrande har myndigheten observerat att ICF under de senaste åren haft ett negativt
resultat

och

uttryckt

att

det

underskottet

sannolikt

balanseras

med

överskott

från

grundskoleverksamheten. ICF skriver i sitt yttrande att förhållandet snarare är det omvända;
församlingen tar inte ut någon hyra från grundskoleverksamheten för att tillåta att grundskolans
resurser används för verksamheten. Detta må anses vara lovvärt; emellertid skulle det innebära att
ett eventuellt statsbidrag skulle subventionera grundskoleverksamheten. Myndighetens bedömning
är att detta torde stå i strid med lagstiftarens avsikter med statsbidraget till trossamfund, som
främst är avsett för gudtjänstverksamhet, själavård och dylikt.
Angående församlingens styrelse
Myndigheten har i sitt yttrande uttryckt vissa reservationer vad gäller stadgarna. Av dessa har ICF
besvarat en, nämligen den om att den befintliga styrelsen måste pröva lämpligheten hos eventuella
förslag för nya medlemmar till styrelsen. I detta avseende skriver ICF att förfarandet ”har sin grund
i en önskan att bevara kontinuitet, kunnande och samverkan i föreningens styrelse”. Myndigheten
har inget att invända vad gäller denna önskan, men observerar att den proposition (1998/99:124)
som ligger till grund för lag om statsbidrag till trossamfund anger att ”[d]e trossamfund som skall
kunna komma i fråga för statsbidrag bör som huvudregel bedriva sin verksamhet i någon av
associationsformerna registrerat trossamfund eller ideell förening”, samt att ”[r]eligiös verksamhet
som bedrivs i andra associationsformer bör därför inte kunna komma i fråga för statsbidrag, annat
än undantagsvis” (s.65). Vidare noterar myndigheteten att den proposition (1997/98:116) som
ligger till grund för associationsformen trossamfund anger att denna har stora likheter med ideella
föreningar, varför de allmänna principer som normalt tillämpas på ideella föreningar även överlag
ska tillämpas på associationsformen trossamfund (s.22)
Myndigheten noterar att ICF i sitt genmäle skriver att de flesta medlemmar inte har intresse av att
medverka i styrelsearbete; detta ändrar dock inte på myndighetens initiala reservation angående
ICF:s demokratiska struktur.
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Angående församlingens geografiska upptagningsområde
I detta avseende har myndigheten tidigare observerat att ICF:s huvudsakliga verksamhet är lokal,
med viss verksamhet på regional nivå. I sitt yttrande skriver ICF att man utöver den verksamheten
även ingår i nätverk och samarbeten, men tillför i övrigt ingen ny information.
Avslutning
ICF har en mångårig och uppskattad verksamhet. Emellertid kvarstår Myndighetens tidigare
bedömning om att ett avslag vad gäller ansökan om att bli ett statsbidragsberättigat trossamfund.
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