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Kommunstyrelsen 

Stockholm stad 

Yttrande över Motion om indraget bidrag för 

studieförbundet Ibn Rushd 

Folkbildningsrådet har ombetts att lämna synpunkter på motion om indraget 

bidrag för studieförbundet Ibn Rushd. 

Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får del av det 

statliga folkbildningsanslaget via Folkbildningsrådet. Villkor för statsbidrag 

anges i förordning (2015:128) om statsbidrag till folkbildningen och i 

dokumentet Statsbidrag till studieförbund – villkor och fördelningskriterier, 

vilket fastställs av Folkbildningsrådets styrelse. Av dokumentet framgår vilka 

krav, förutom de förordningsreglerade, som Folkbildningsrådet ställer på 

verksamhet med statsbidrag. 

Mot bakgrund av att studieförbundet Ibn Rushd, i media, av debattörer samt 

inom politiken, har blivit ifrågasätt utifrån en demokratisk värdegrund gav 

Folkbildningsrådet hösten 2018 professor Erik Amnå i uppdrag att utreda 

studieförbundets verksamhet i förhållande till demokrativillkoret för 

folkbildningsanslaget.  Rapporten När tilliten prövas presenterades hösten 

2019. Rapporten visar att studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för 

folkbildningen. Den visar inte att statsbidraget har använts på ett felaktigt 

sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådets styrelse har 

därför inte funnit skäl att ompröva statsbidraget till Ibn Rushd men 

fortsätter att följa studieförbundets utveckling. Rapporten fastslår att inga 

organisatoriska kopplingar finns till Muslimska brödraskapet utan att Ibn 

Rushd är ett självständigt, politiskt obundet studieförbund.  

Varje år genomför Folkbildningsrådet en uppföljning baserad på 

studieförbundens statsbidragsvillkorade dokumentation och rapportering, 

för att säkerställa att statsbidragsvillkoren följs på ett tillfredsställande sätt. 
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Folkbildningsrådet 

 

 

Folkbildningsrådet undersöker hur respektive studieförbund lever upp till 

grundläggande-, organisatoriska och verksamhetsvillkor. Folkbildningsrådet 

gör bedömningen att studieförbundet Ibn Rushd uppfyller de villkor som 

ställs på studieförbund som mottagare av statsbidrag.  

Kommunerna fattar självständigt beslut om villkor och nivå för 

kommunbidrag till folkbildningsverksamhet. De allra flesta kommuner ger 

anslag till de av Folkbildningsrådet godkända och granskade 

statsbidragsberättigade studieförbunden. Att dra in kommunbidrag till ett av 

tio studieförbund som är godkänt för statsbidrag menar Folkbildningsrådet 

inte rimmar med den princip om samfinansiering av 

folkbildningsverksamhet som gällt alltsedan regeringens proposition 

1990/91: 82 Om folkbildning. 

 

För Folkbildningsrådet 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 


