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Remissvar ang indraget bidrag till Ibn Rushd  

Från Stockholms läns Bildningsförbund 

 

Stockholms läns Bildningsförbund, SLB, är en regional intresseorganisation som samlar länets 

studieförbund och folkhögskolor. Syftet med SLB är dels att vara mötesplats för medlemmarna, för 

gemensamma kunskaps- och erfarenhetsutbyten och samverkan kring olika områden, ämnen och 

projekt. Dels för att synliggöra och visa på vad folkbildningen är och gör runt om i länet.  

För att vara medlem i SLB krävs att studieförbundet eller folkhögskolan är godkänd för statsbidrag 

enligt Förordning (2015:2018) om statsbidrag till folkbildningen.  

 

Landets 10 studieförbund har olika profil och inriktning, vilket gör att en bredd av människor, 

föreningar och organisationer har möjlighet att delta i den omfattande folkbildningsverksamhet som 

bedrivs runt om i Sveriges kommuner.  

I vårt län har studieförbunden verksamhet i samtliga kommuner och i Stockholm stad erbjuder alla 10 

verksamhet i egen regi eller tillsammans med olika föreningar & organisationer.  

Enligt Förordning (2015:2918) om statsbidrag till folkbildningen 1§ framgår vad syftet med statens 

stöd till folkbildningen är: 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

För att en verksamhet ska få del av statsbidraget ska organisationen ha denna inriktning, enligt 7§ i 

förordningen.  

Riksdagen har även beslutat om ett mål för folkbildningspolitiken och det lyder: 

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för 

personlig utveckling och delaktighet i samhället.” 

 

Utifrån förordningen och det folkbildningspolitiska målet formulerar Folkbildningsrådet, på uppdrag 

av regeringen, villkor för stadsbidrag till studieförbund.  

Under kapitel 2; Grundläggande villkor för att erhålla statsbidrag står följande: 

 

Studieförbundet ska 

- förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande   

demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet,  

- vara en demokratiskt styrd organisation som agerar i enlighet med sitt ändamål, 

- använda statsbidraget till det ändamål det beviljats för och ha ett tydligt anordnarskap i all 

verksamhet, 

- lämna de uppgifter som Folkbildningsrådet begär för att kunna fullfölja sitt myndighetsuppdrag.  



Utöver dessa villkor, förordningen och varje studieförbunds egna stadgar och olika styrdokument 

som reglerar vad och hur varje folkbildningsorganisation ska bedriva sin verksamhet så sker det 

granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs.  Detta sker löpande under året av respektive 

studieförbund lokalt/regional, och på nationell nivå av förbundskanslierna samt av 

Folkbildningsrådet.  

 

Studieförbundet Ibn Rushd har att följa samma rutiner, regler och villkor som övriga förbund. 

Då studieförbundet ifrågasatts, speciellt dess demokratiska värdegrund, begärde Ibn Rushd en extern 

granskning av verksamheten. Folkbildningsrådet gav 2019 Erik Amnå, professor emeritus vid Örebro 

universitet, uppdrag att göra en sådan granskning, och rapporten fick namnet När tilliten prövas. I 

rapporten framgår att inga formella eller organisatoriska kopplingar finns till Muslimska brödra-

skapet. Det framgår också att Ibn Rushd bedriver en viktig verksamhet som når grupper som står 

långt ifrån samhället. Rapporten visade även på några förbättringsområden, och Ibn Rushd har tagit 

fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med dessa.  

Sveriges unga muslimer (SUM) är inte längre medlemsorganisation hos Ibn Rushd. 

Vi ser inte att studieförbundet Ibn Rushd utifrån sina interna kontroller och förbättringsarbeten, 

Folkbildningsrådets årliga kontroller och begärda granskning och det resultat som studien När tilliten 

prövas visar ska behandlas på något annat sätt än övriga studieförbund.  

Att neka stöd eller möjlighet att söka projektmedel grundat på oriktiga uppgifter och osakliga 

påståenden, och rädsla för islam kan inte vara rimliga skäl för avslag.  

Vi är måna om att alla landets och även Stockholm stads innevånare ska ha möjlighet att delta i 

folkbildningens verksamheter, och ser mångfalden genom de olika profiler som studieförbunden 

utgör som en viktig del i detta.  

 

Stockholms läns Bildningsförbund föreslår att motionen avslås.  

Och utgår från att samtliga studieförbund bemöts, respekteras och bedöms likvärdigt.  
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