Svar på interpellation ställd av
Sverigedemokraterna till Gustaf Appelberg (L) –
Kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd
1. Anser kommunalrådet att det är rimligt att Ibn Rushd fortsatt ska erhålla stöd via
kommunen?
Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken:
”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning
för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”
I Sverige är det Folkbildningsrådet som bedömer huruvida ett studieförbund lever upp till
kriterierna för bidrag eller ej. Villkor för statens stöd till folkbildning regleras i förordningen
(2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.
De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:
– stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
– bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
– bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Enligt förordningen beslutar Folkbildningsrådet vilka som ska få statsbidrag.
Kritiska röster har höjts under senare år mot Ibn Rushd att den verksamhet som de bedriver
inte lever upp till statens syfte med statsbidraget för folkbildningen. Kritiken har bland annat
handlat om att studieförbundet undviker frågor kring homofobi och antisemitism och att man
bjudit in olämpliga föreläsare vid flertalet tillfällen.
Med anledning av detta gav Folkbildningsrådet Erik Amnå i uppdrag att undersöka
studieförbundets verksamhet i förhållande till statens syften med statsbidraget till
folkbildningen och Folkbildningsrådets demokrativillkor. Amnås rapport ”När tilliten prövas”
kom hösten 2019. Det är en viktig genomlysning av Ibn Rushd som ger studieförbundet både
ris och ros.
Studien visar att Ibn Rushd har brister i verksamheten. Dels kring arbetet med homofobi och
antisemitism men också att den demokratiska styrningen i förbundet är centrerad i ett litet
mansdominerat nätverk. Rapporten tar också upp den kritik som studieförbundet fått för att
ha kopplingar till Muslimska brödraskapet, något som också tas upp i Muslimska
Brödraskapet i Sverige en rapport skriven på uppdrag av MSB.

I rapportens sammanfattning av kritiken mot Ibn Rushd skriver Erik Amnå bland annat: ”En
del av kritiken har varit välgrundad och saklig. Inte sällan har den lett till avbokningar och
avbön. Ibland har de anklagade också offentligt erkänt sina misstag.”
Ibn Rushd har bemött kritiken och upprättat en åtgärdsplan. Folkbildningsrådet har fastslagit
att Ibn Rushd får behålla sitt bidrag men de följer noggrant utvecklingen samt de åtgärder
som vidtagits.
Linköpings kommun har ingått överenskommelse med Bildningsförbundet i Östergötland som
syftar till kontinuitet och tydliga rutiner avseende tillhandahållande av det underlag som ligger
till grund för de årsvisa anslagen till studieförbundens verksamhet i Linköpings kommun. Så
länge Ibn Rushd är ett av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund är de fortsatt medlem
hos Bildningsförbundet i Östergötland. Den verksamhet som redovisas och är godkänd av
FBR, ligger till grund för fördelning av det kommunala anslaget.
I Linköping bedrev Ibn Rushd under 2019 studiecirklar, kulturprogram och annan
folkbildningsverksamhet och fick under året 213 568 kr för sin verksamhet i Linköpings
kommun.
Ibn Rushd som studieförbund är under utveckling och då är det viktigt att stödja dem, utan att
för den skull negligera den kritik som framkommit. Tvärtom följer vi samt tjänstemännen på
Kultur- och fritidsförvaltningen noga utvecklingen.
Allians för Linköping gav i budget 2019 ett uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att i samråd
med berörda nämnder ta fram en gemensam riktlinje för föreningsstöd i kommunen i syfte att
demokratisäkra föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer
ges bidrag. Uppdraget kommer redovisas när nämnden sammanträder i oktober.
2. Hur anser kommunalrådet att stödet till Ibn Rushd rimmar med antagna
styrdokument och tidigare beslut som fattats av kommunfullmäktige?
Idag uppfyller Ibn Rushd de villkor som Kultur- och fritidsnämnden har antagit men visar det
sig att de i framtiden inte längre uppfyller våra riktlinjer kommer bidraget att dras in, detta
gäller också även övriga föreningar och organisationer som erhåller bidrag från kommunen.
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