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Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn
Rushd, svar på motion (SD)

Dnr KOF 2020-8
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till Kultur- och fritidsförvaltningens
översyn av ärendet. Översynen visar att Ibn Rushd bedriver verksamhet i
enlighet med bildningsförbundets stadgar och verksamhetsidé. Vidare att
fördjupade granskningar av studieförbundens verksamhet har skett och sker
nationellt.
Reservationer
Yvonne Svalin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
med följande skriftliga reservation:
"Studieförbundet Ibn Rushd har under många år omgärdats av hård kritik.
Främst då Ibn Rushd återkommande har bjudit in föreläsare som är ökända för
antisemitism, homofobi och kvinnohat. Men även individer som understött rent
våldsbejakande budskap samt legitimerat terrorhandlingar. Ibn Rushds
ideologiska kopplingar till Muslimska Brödraskapet fastslås bland annat i
docent Aje Carlboms rapport "Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext",
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2018. Aje Carlbom
har tillsammans med docent Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan också
pekat på hur Ibn Rushd, genom sina ideologiska kopplingar till Muslimska
Brödraskapet och i kombination med att i huvudsak erbjuda studier i arabiska
och islam - närmast kan anses verka för ett muslimskt parallellsamhälle.
Professor Erik Amnå fastslår mycket av den kritik som omgärdat Ibn Rushd i
rapporten "När tilliten prövas" (2019). Erik Amnå pekar även på att Ibn Rushds
ideologiska kopplingen till Muslimska Brödraskapet inte bidrar till att
motverka de spänningar som finns mellan sunnimuslimer, shiamuslimer och
sekulära muslimer i Sverige. Amnå lyfter att ämnen som homofobi och
antisemitism förefaller vara tabun och "no go-zones", och menar: "att det inte
är försvarbart att ett statligt finansierat studieförbund undviker att hantera
värderingsmotsättningar och värdekonflikter som är centrala i en demokratisk
samhällsutveckling".
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Studieförbundet Ibn Rushd har bjudit in en rad ökända antisemiter, varav en
del ar legitimerat självmordsdåd och väpnad jihad mot judar. Detta samtidigt
som Ibn Rushd helt undviker att tala om antisemitism som ett
samhällsproblem. Ibn Rushd har upprepade gånger kritiserats av Svenska
kommittén mot antisemitism. Med anledning av den information som kommit
fram på nationell nivå väljer Kristdemokraterna att inte stå bakom
förvaltningens förslag till beslut om att fortsätta betala ut ett lokalt stöd."
Gunnar Franzén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Jonas Andersson (SD) föreslår i en motion daterad
2019-12-03 att:



Avveckla allt kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd
Genomföra en konsekvensanalys gällande det kommunala stöd
som studieförbundet Ibn Rushd har mottagit av kommunen

I motionen framförs det att en granskning (avser rapporten När tilliten prövas)
genomförts av Ibn Rushds verksamhet på uppdrag av Folkbildningsrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till svar på motionen baseras på
följande underlag och granskningar:
Folkbildningsrådets beslut upp bidragsberättigade studieförbund (avser
statsbidrag), vilka som också godkänts som studieförbund






Redovisning (2019) från Bildningsförbundet Östergötland
avseende studieförbundens verksamhet under föregående år och
som utgör grund för nästkommande års anslagsfördelning.
Dialog med Bildningsförbundet Östergötland efter ovan
inkommen redovisning.
Rapporten När tilliten prövas
Åtgärdsplan framtagen av Ibn Rushd.
Granskning som påbörjades 2020 av Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet fastställer årligen vilka studieförbund i Sverige som är
godkända för statsbidrag samt beviljat även dessa bidrag. Folkbildningsrådet
bedömer att Ibn Rushd uppfyller kriterierna för statsbidrag och därmed
uppfylls även kriterierna för det kommunala stödet.
Vidare har bildningsförbundet inkommit med en redovisning till Kultur- och
fritidsförvaltningen avseende studieförbundens verksamhet under föregående
år (2019) och som utgör grund för nästkommande års anslagsfördelning
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(2020). Förvaltningen har därefter haft en dialog med bildningsförbundet
gällande redovisningen. Både förvaltningen och bildningsförbundet har också
haft en dialog med Ibn Rushd. Förvaltningens bedömning efter dialog och
kontakt med Ibn Rushd är att det finns en hög grad av transparens i
verksamheten och att studieförbundet på ett tydligt sätt kunnat påvisa
genomförda aktiviteter utifrån framtagen åtgärdsplan av Ibn Rushd.
Bildningsförbundet i Östergötland har framfört att de inte har funnit att Ibn
Rushd bedriver verksamhet som strider mot bildningsförbundets stadgar eller
verksamhetsidé. Kultur- och fritidsförvaltningen delar den bedömningen.
Rapporten När tilliten prövas fastställer att det inte finns några organisatoriska
kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet eller några belägg
för att Muslimska brödraskapet skulle styra Ibn Rushd. Rapporten ger
sammanfattningsvis ingen anledning för Folkbildningsrådet att ompröva det
statliga stödet till Ibn Rushd, då Folkbildningsrådet bedömer att
studieförbundet fyller kriterierna för att erhålla statsbidrag.
Därutöver påbörjade Folkbildningsrådet under 2020 en omfattande
genomlysning av de 10 studieförbundens verksamhet från åren 2017-2019.
Folkbildningsrådets genomlysning kommer att återfinnas i bildningsförbundets
redovisningsunderlag till kommunen under 2021. Verksamhet som inte bedöms
leva upp till Folkbildningsrådets krav under granskningsperioden stryks och
studieförbunden får betala tillbaka statsbidrag.
Mot bakgrund av ovanstående samt att det inte förekommer några rapporterade
avvikelser avseende Ibn Rushd i Linköping, så bedömer Kultur- och
fritidsförvaltningen inte att det finns anledning till att avveckla det kommunala
stödet till Ibn Rushd. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inte heller att
det finns behov av att genomföra en konsekvensanalys av utbetalat stöd till Ibn
Rushd då granskning genomförs på nationell nivå av Folkbildningsrådet.
Med anledning av detta föreslås motionen avslås.
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L), Carin Alhsén (C) och Anna Gustafsson (MP) yrkar
bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Gunnar Franzén (SD) och Yvonne Svalin (KD) yrkar bifall till motionen och
avslag till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Niklas Nåbo (S) yrkar avslag på motionens beslutssatser och lämnar följande
tilläggsyrkande: "Att Linköpings kommuns bidrag till IbN Rushd pausas under
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tiden som en oberoende granskning genomförs för att säkerställa att
kommunens pengar går till de syften som folkbildningen ska ha."
Agneta Lantz (M), Karin Hede (M) och Johan Nordlander (M) yrkar bifall till
beslutssats ett i motionen och avslag till beslutssats två i motionen.
Ajournering
Sammanträder ajourneras kl. 10.30-10:45
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Agneta Lantz (M) mfl. bifallsyrkande till
första beslutssatsen i motionen mot Gustaf Appelberg (L) mfl. avslagsyrkande.
Omröstning begärs och genomförs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: Rösta ja
för avslag till första beslutssatsen i motionen och nej för bifall.
Utfall: 6 ja, 5 nej, 0 avstår, 0 frånvarande. Hur var och en röstat framgår under
Omröstning enligt propositionsordning om första beslutssatsen i motionen.
Ordföranden finner att nämnden har beslutat att avslå första beslutssatsen i
motionen.

Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Franzén (SD) och Yvonne
Svalin (KD)s bifallsyrkande till andra beslutssatsen i motionen mot Gustaf
Appelberg (L) mfl. avslagsyrkande.
Omröstning begärs och genomförs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: Rösta ja
för avslag till andra beslutssatsen och nej för bifall.
Utfall: 9 ja, 2 nej, 0 avstår, 0 frånvarande. Hur var och en röstat framgår under
Omröstning enligt propositionsordning om andra beslutssatsen i motionen.
Ordföranden finner att nämnden har beslutat att avslå andra beslutssatsen i
motionen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

4 (6)

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämnden

2021-10-28

Ordföranden ställer proposition på Niklas Nåbos (S) tilläggsyrkande och finner
tilläggsyrkandet avslaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: Rösta ja
för att avslå Niklas Nåbos (S) tilläggsyrkande och nej för att bifall.
Utfall: 7 ja, 3 nej, 1 avstår, 0 frånvarande. Hur var och en röstat framgår under
Omröstning enligt propositionsordning om tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden har beslutat att avslå Niklas Nåbos
(S) tilläggsyrkande.
Omröstning
Omröstning enligt propositionsordning om första beslutssatsen i motionen:
Gustaf Appelberg (L): Ja
Niklas Nåbo (S): Ja
Agneta Lantz (M): Nej
Karin Hede (M): Nej
Johan Nordlander (M): Nej
Carin Ahlsén (C): Ja
Yvonne Svalin (KD): Nej
Elisabeth Gustafsson (S): Ja
Mats Johansson (S): Ja
Gunnar Franzén (SD): Nej
Anna Gustafsson (MP): Ja
Omröstning enligt propositionsordning om andra beslutssatsen i motionen:
Gustaf Appelberg (L): Ja
Niklas Nåbo (S): Ja
Agneta Lantz (M): Ja
Karin Hede (M): Ja
Johan Nordlander (M): Ja
Carin Ahlsén (C): Ja
Yvonne Svalin (KD): Nej
Elisabeth Gustafsson (S): Ja
Mats Johansson (S): Ja
Gunnar Franzén (SD): Nej
Anna Gustafsson (MP): Ja
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Omröstning enligt propositionsordning om tilläggsyrkande.
Gustaf Appelberg (L): Avstår
Niklas Nåbo (S): Nej
Agneta Lantz (M): Ja
Karin Hede (M): Ja
Johan Nordlander (M): Ja
Carin Ahlsén (C): Ja
Yvonne Svalin (KD): Ja
Elisabeth Gustafsson (S): Nej
Mats Johansson (S): Nej
Gunnar Franzén (SD): Ja
Anna Gustafsson (MP): Ja
Protokollsanteckningar
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) lämnar
följande protokollsanteckning:
"I rapporten “När tilliten prövas” som Erik Amnå gjort på beställning av
Folkbildningsrådet framkommer flera tydliga övertramp som skett inom ramen
för IbN Rushds verksamhet. Vi socialdemokrater ser allvarligt på om
antidemokratiska krafter nyttjat samhällets resurser för att sprida sitt budskap.
Vi vill därför att en oberoende granskning ska genomföras över hur våra
kommunala medel används av organisationen och hur de bidrar till ökad
jämställdhet, en fördjupad demokrati och att nå och inkludera nya grupper i
samhällsgemenskapen."
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd,
svar på motion (SD), 2020-01-22
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna
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