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§ 199 Dnr KS 2019/02341-7.5.2 

Beslut - Svar på motion från (SD) om att avveckla kommunens 
stöd till Ibn Rushd 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

Särskilt yttrande 

Vicki Skure Eriksson (C) inkommer med ett särskilt yttrande:  

”Den fria och frivilliga folkbildningen är viktig för att värna det öppna och 

demokratiska samhället. Samtidigt är det viktigt att det finns 

kontrollfunktioner som säkerställer att pengar inte går till odemokratiska 

organisationer. Den kontrollfunktionen finns hos Folkbildningsrådet, som 

också gjort en granskning som visar att Ibn Rushd inte använt medlen på ett 

felaktigt sätt.”  

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag. 

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att 

avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd föreslagit att avveckla kommunens 

stöd till Ibn Rushd. 

Kommunfullmäktige har den 5 december 2019 § 378 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Kulturnämnden som har inkommit med 

remissvar.  

Kulturnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

För att ett studieförbund ska omfattas av möjligheten att ta del av statsbidrag 

och regionala och kommunala stöd till studieförbund måste studieförbundet 

vara godkänt att erhålla statsbidrag. För att få ta emot statsbidrag måste ett 

studieförbund leva upp till Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget och 

använda pengarna i linje med statens syften med att stödja folkbildningen. 

Det är Folkbildningsrådet som beslutar att godkänna studieförbund. 

Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via 

Folkbildningsrådet.  

På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker som menar att 

verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och 

utveckla demokratin. Folkbildningsrådets styrelse har därför gett professor 
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Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn Rushds verksamhet i förhållande till 

statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets eget 

demokrativillkor. Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett 

felaktigt sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet har 

därför valt att inte ompröva statsbidraget till Ibn Rushd. I Västmanland och 

Västerås samordnas folkbildningsfrågorna av Västmanlands 

länsbildningsförbund och länsbildningen ej haft anledning att ifrågasätta 

Folkbildningsrådets bedömning. 

Folkbildningsrådets generalsekreterare skickade den 29 april 2020 ett brev 

till Sveriges kommuner och regioner för att förtydliga Folkbildningsrådets 

ställningstaganden rörande studieförbundet Ibn Rushd. Deras bedömning är 

att Ibn Rushd tar den kritik som riktats mot dem på stort allvar. Ibn Rushd 

har tagit fram en plan som innehåller åtgärder för att stärka demokratiska 

strukturer inom förbundet, kompetensutveckling av anställda och 

förtroendevalda och en ökad transparens i studieförbundets verksamhet.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av nämndens 

yttrande och övrig information.       

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 

bifall till motionen.  

Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C), Ann-Louise Molin Östling 

(S), Jesper Brandberg (L) och Anna Maria Romlid (V) yrkar avslag till 

motionen i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från 

Elisabeth Unell (M) med flera, dels avslag i enlighet med 

stadsledningskontorets förslag från Anna Thunell (MP) med flera.  

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 

varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 

varvid den genomförs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. 

Kopia till 

Kulturnämnden             
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Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (SD) om att avveckla kommunens stöd till 
Ibn Rushd 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessin (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att 

avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd föreslagit att avveckla kommunens 

stöd till Ibn Rushd. 

Kommunfullmäktige har den 5 december 2019 § 378 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Kulturnämnden som har inkommit med 

remissvar.  

Kulturnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

För att ett studieförbund ska omfattas av möjligheten att ta del av statsbidrag 

och regionala och kommunala stöd till studieförbund måste studieförbundet 

vara godkänt att erhålla statsbidrag. För att få ta emot statsbidrag måste ett 

studieförbund leva upp till Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget och 

använda pengarna i linje med statens syften med att stödja folkbildningen. 

Det är Folkbildningsrådet som beslutar att godkänna studieförbund. 

Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via 

Folkbildningsrådet.  

På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker som menar att 

verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och 

utveckla demokratin. Folkbildningsrådets styrelse har därför gett professor 

Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn Rushds verksamhet i förhållande till 

statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets eget 

demokrativillkor. Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett 

felaktigt sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet har 

därför valt att inte ompröva statsbidraget till Ibn Rushd. I Västmanland och 

Västerås samordnas folkbildningsfrågorna av Västmanlands 

länsbildningsförbund och länsbildningen ej haft anledning att ifrågasätta 

Folkbildningsrådets bedömning. 
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Folkbildningsrådets generalsekreterare skickade den 29 april 2020 ett brev 

till Sveriges kommuner och regioner för att förtydliga Folkbildningsrådets 

ställningstaganden rörande studieförbundet Ibn Rushd. Deras bedömning är 

att Ibn Rushd tar den kritik som riktats mot dem på stort allvar. Ibn Rushd 

har tagit fram en plan som innehåller åtgärder för att stärka demokratiska 

strukturer inom förbundet, kompetensutveckling av anställda och 

förtroendevalda och en ökad transparens i studieförbundets verksamhet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av nämndens 

yttrande och övrig information.       

             

Beslutsmotivering 

Då studieförbundet Ibn Rushd i nuläget uppfyller de krav som ställs för att 

ett studieförbund ska kunna erhålla såvål stadsbidrag som kommunala och 

regionala bidrag finns ingen anledning att avveckla det kommunala stödet till 

dem.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

Förslaget bedöms ej påverka stadens ekonomi. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets innehåll och karaktär.  
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§ 50 Dnr KUN 2019/00749-1.7.1 

Remiss - Motion från (SD) om att avveckla kommunens stöd till 
Ibn Rushd 

Beslut 

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2020-

02-03 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion från (SD) om avveckla 

kommunens stöd till Ubn Rushd. Motionärerna har föreslagit  

att kommunen avvecklar allt kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd. 

att Västerås stad genomför en konsekvensanalys gällande det kommunala 

stöd som studieförbundet Ibn Rushd har mottagit av kommunen. 

Kultur- idrott och fritidsförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-02-03 

yttrat sig i ärendet.      

Yrkanden 

Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (SD) om att avveckla kommunens 
stöd till Ibn Rushd 

För att omfattas av möjlighet för ett studieförbund att ta del av statsbidrag 

och regionala och kommunala stöd till studieförbund gäller följande: 

 

Studieförbundet ska vara godkänt att erhålla statsbidrag. Statsbidraget 

regleras av regeringen genom förordningen om statsbidraget. Där går det att 

läsa om bland annat statens syften med att stödja folkbildningen och 

förutsättningar för att få ta emot statsbidrag. Folkbildningsrådet har i 

uppdrag av regeringen att fördela och följa upp statsbidraget. Dessa 

myndighetsuppdrag regleras av regeringen genom riktlinjer och 

förordningar. För att få ta emot statsbidrag måste ett studieförbund leva upp 

till Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget och använda pengarna i linje 

med statens syften med att stödja folkbildningen. Det är Folkbildningsrådet 

som beslutar att godkänna studieförbund.  

  

Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via 

Folkbildningsrådet. På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker 

som menar att verksamheten inte lever upp till statens syfte med 

statsbidraget, att stärka och utveckla demokratin. Folkbildningsrådets 

styrelse har därför gett professor Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn 

Rushds verksamhet i förhållande till statens syften med statsbidraget och 

Folkbildningsrådets eget demokrativillkor. Rapporten visar inte att 

statsbidraget har använts på ett felaktigt sätt, i förhållande till 

statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet har därför inte att ompröva 

statsbidraget till Ibn Rushd. I Västmanland och Västerås samordnas 

folkbildningsfrågorna av Västmanlands länsbildningsförbund. Enligt 

länsbildningskonsulent, som deltagit i beredningen av yttrandet har 

länsbildningen ej haft anledning att ifrågasätta Folkbildningsrådets 

bedömning, utan följer denna då folkbildningsrådet är länsbildningens 

myndighet. 

 

 

 

 






	91a52bc9-745b-4152-8f3f-3599436b5fc0.pdf
	Tjänsteutlåtande.pdf
	Beslut-201900749-KUN-§ 50.pdf�
	Remiss - Motion från (SD) om att avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Proposition
	Kopia till


	Yttrande KUN.pdf�
	Yttrande Remiss - Motion från (SD) om att avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd

	Motion.pdf


