Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-11-16

§ 338 Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn
Rushd, svar på motion (SD)
Dnr KS 2019-960
Kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 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.
2. Att Linköpings kommuns bidrag till IbN Rushd pausas under tiden som en
oberoende granskning genomförs för att säkerställa att kommunens pengar
går till de syften som folkbildningen ska ha.
Reservationer
Niklas Borg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om
bifall till motionens första att-sats.
Denise Cassel (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Ibn Rushd är ett studieförbund med klara kopplingar till Muslimska
brödraskapet, en slags islamistisk rörelse vars värderingar står i direkt konflikt
med det svenska samhället och demokratiska värderingar. Utöver dessa
kopplingar finns även andra återkommande inslag av islamism i
studieförbundets verksamhet.
Flera kommuner, inklusive Göteborgs stad, har gjort bedömningen att Ibn
Rushd inte längre ska få uppbära kommunalt stöd för sin verksamhet. Det
kommunala självstyret medger att kommuner är fria att göra en egen
bedömning i frågan om vilka studieförbund som ska erhålla stöd för sin
verksamhet.
Till skillnad från Folkbildningsrådet och partierna som motsätter sig vårt
förslag, anser vi att det är olämpligt att rörelser med koppling till islamism får
finansiera sin verksamhet med skattemedel.
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Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om att bifalla
motionen i dess helhet.

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
(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
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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.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-10-28, § 54
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.
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Yrkanden
Gustaf Appelberg (L) och Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) och Denise Cassel (KD) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag på
motionens andra att-sats.
Elias Aguirre yrkar avslag på motionen. Vidare lämnar Elias Agurre följande
tilläggsyrkande: Att Linköpings kommuns bidrag till IbN Rushd pausas under
tiden som en oberoende granskning genomförs för att säkerställa att
kommunens pengar går till de syften som folkbildningen ska ha.
Gustaf Appelberg (L) yrkar bifall till Elias Aguirres (S) tilläggsyrkande.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar avslag på motionen och bifall till kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Elias Aguirres (S) tilläggsyrkande om
motionens första att-sats faller.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut att avslå motionens första att-sats mot Chris Dahlqvists med flera
yrkande att bifalla motionens fösta att-sats och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
Votering begärs och ska genomföras. Se omröstning nummer 1.
Ordföranden ställer först proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut att avslå motionens andra att-sats mot Chris Dahlqvists med flera
yrkande att bifalla motionens andra att-sats och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
Votering begärs och ska genomföras. Se omröstning nummer 2.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Elias Aguirres (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Omröstning
Omröstning nummer 1
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Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: Den som bifaller
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut vad gäller avslag på motionens
första att-sats röstar ja. Den som bifaller Chris Dahlqvists (SD) med flera
yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Kristina Edlund (S), Muharrem Demirok (C), Åsa
Wennergren (L), Gustaf Appelberg (L), Elias Aguirre (S), Ali Hajar (S), Mari
Hultgren (S) och Rebecka Hovenberg (MP)
Följande röstar nej: Denise Cassel (KD), Erik Östman (M), Annika Krutzén
(M), Chris Dahlqvist (SD) och Niklas Borg (M)
Följande avstår: Ingen
Omröstningens utfall: 8 ja, 5 nej, ingen avstår.
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kultur- och fritidsnämndens förslag att
avslå motionens första att-sats.

Omröstning nr 2
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: Den som bifaller
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut vad gäller avslag på
motionens andra att-sats röstar ja. Den som bifaller Chris Dahlqvists (SD) med
flera yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Kristina Edlund (S), Erik Östman (M), Annika Krutzén
(M), Muharrem Demirok (C), Åsa Wennergren (L), Gustaf Appelberg (L),
Elias Aguirre (S), Ali Hajar (S), Mari Hultgren (S), Rebecka Hovenberg
(MP) och Niklas Borg (M)
Följande röstar nej: Denise Cassel (KD), Chris Dahlqvist (SD)
Följande avstår: Ingen
Omröstningens utfall: 11 ja, 2 nej, ingen avstår.
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kultur- och fritidsnämndens förslag att
avslå motionens andra att-sats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-28, § 54
Tjänsteskrivelse - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd,

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

5 (6)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-11-16

svar på motion (SD), 2020-01-22
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
kommunfullmäktige
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