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Riksrevisionens rapport, viktiga slutsatser*:

Folkbildningsrådet ska stärkas
Insatser behövs för att säkerställa proportionerliga och likvärdiga kontroller och
uppföljningar av alla studieförbunden
Objektivitet och harmoniserade regelverk för insyn behövs i bedömningar av
studieförbundens kontroll
(Möjlighet!) Risk- och väsentlighetsanalyserna föreslås att utvecklas. IR:s förslag:
Risk- och väsentlighetsanalyserna kan nyttjas i större utsträckning som en
hälsobarometrar för både folkbildningsläget och samhällets mående
Kontroll, uppföljning och riktlinjer arbetas fram på främst nationell nivå. IR önskar att
detta meddelas till kommuner och regioner omgående (för att förhindra parallella
regelverk, adminstrativ börda och mer skada på tilliten mellan allmänheten,
bidragsorgan och studieförbund)

*OBS. Regeringen reglerar förordningen om stöd till folkbildningen, inte folkbildningen. 



Utreder folkbildngens högriskverksamhet, kostnadsersättningarna, som endast
utgör några få procent. I 44% av dessa upptäcker Riksrevisionen risk för fel. 

Kostnadsersättningar är en av IR säkraste verksamheter, detta ingick som en
del av IRs åtgärdsarbete efter När tilliten prövas

Riksrevisionens rapport:



Demokrativillkor
Ibn Rushds rekommendationer för att minska negativa
konsekvenser om demokrativillkor tillämpas

Garantera att ansvarig myndighet har grundläggande kompetens om civilsamhället
En permanent arbetsmodell och definition av relevanta termer så som ”företrädare
och ”kopplingar” bör införas (slutbetänkandet gav aldrig definition för dessa)
En återremitteringsfunktion bör införas vid undermåliga granskningar
Varje ny administrativ pålaga bör utvärderas, dels utifrån en
proportionalitetsbedömning, dels utifrån den samlade regelbördan som den nya
administrativa uppgiften bidrar till
Regeringen bör genom regleringsbrev uppdra åt myndigheter att prioritera att de
grundlagstadgade rättigheterna inte får skadas eller inskränkas genom eller på
grund av granskningar av demokrativillkoren



Regeringen bör utreda om den nya stödfunktionen snarare bör förläggas vid den
myndighet civilsamhället har återkommande kontakt med och förtroende för (MUCF,
FBR etc.) alternativt Brottsförebyggande rådet som har ett mandat mer i linje med
demokrativillkorens syfte
Handläggningstider, service och bemötande samt antalet samråd mellan
myndigheter och civilsamhällets organisationer bör vara en del av en årlig
uppföljning som särskilt tittar på hur minoriteter och andra samhällsgrupper blir
granskade i relation till helheten och mellan grupper
Vid granskning ska statliga myndigheter tydligt specificera utifrån vilka grunder och
vad granskningen inbegriper
Civilsamhällets organisationer ska i regel enbart behöva lämna in en uppgift en gång
till en myndighet eller stödfunktion
Den organisation eller individ som nämns i ett granskningsärende ska informeras om
detta



200 sidor studie, När tilliten prövas, och sedan ett 2 år uppföljningsarbete av IR
I dec 2021 avslutades uppföljningen, nu endast ordinarie uppföljning.

Tidigare:

Folkbildningsrådets bedömning

Resultat: 100%  Genomgång av samtliga av
folkbildningsrådet krav på

studieförbunden för 
Ibn Rushd studieförbund 2021



Ibn Rushd uppfyller villkoren för statsbidrag
Ibn Rushd har ingen koppling till Muslimska brödraskapet eller extremism
Ibn Rushds internhantering får beröm
Folkbildningsrådet beskriver Ibn Rushds internkontroll som den hårdast
kontrollerade i sektorn.

Folkbildningsrådets slutsatser 
om Ibn Rushd:



Årligen genomföra särskild kontroll av minst 5 procent av folkbildningsverksamhet  

Inhämtande av arbetsplaner  

Dokumenterad riktlinje för hur kostnadsersättningar hanteras  

Upprättas ett avtal med samverkansorganisationer  

Används elektronisk närvarolista  

Samkörs listor under pågående verksamhet  

Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, centralt och lokalt  

Tabell. 1 Genomgång av samtliga av 
folkbildningsrådet krav på studieförbunden



  

  

Bedriva ett systematiskt internt etik- och gränsdragningsarbete, centralt och lokalt  

Finns en rutin för avvikelsehantering avseende oegentligheter?  

Årligen utbilda anställda och förtroendevalda i aktuella statsbidragsvillkor med
särskild betoning på studieförbundets ansvar och anordnarroll

Ge cirkelledarna för uppdraget relevant utbildning  

Säkerställa att varje arrangemang har en ledare som godkänts av en lokal
studieförbundsavdelning samt att ledaren har den kompetens som krävs för att
fullfölja uppdraget

 

Genomföra ett systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalys  

Tabell. Genomgång av samtliga av 
folkbildningsrådet krav på studieförbunden



Grundligt  
kvalitétsarbete
"Vi kontrollerar en betydligt
större andel av verksamheten
än vad våra bidragsgivare
kräver." 2021



Ibn Rushds folkbildningsverksamhet håller överlag hög kvalitet. 67 procent av
studieförbundets verksamhet för åren 2017-2019 har granskats i detalj. 
Av 227 granskade föreningar har fyra systematiskt dubbelrapporterat verksamhet. 
Samarbetet med dessa föreningar avslutas. 
Studieförbundet Ibn Rushd har granskat 14 950 arrangemang från 2017, 2018 och 2019. Det
motsvarar 67 procent av verksamheten dessa år. Ibn Rushd fastslår att drygt
30 000 folkbildningstimmar och 300 kulturprogram bör strykas — tre procent av
verksamheten 2017 till 2019.  
Majoriteten av timmarna stryks för att någon förening rapporterat verksamheten både
till Ibn Rushd och till något annat studieförbund. Fyra av de 227 föreningar som har
granskats tycks ha gjort detta på ett systematiskt sätt för att maximera utbetalningarna.   
 97 procent av granskad verksamhet har god kvalitet och starkt anordnarskap.

Studieförbundens egengranskning 2020 
På begäran av Folkbildningsrådet efter systematiskt fusk i Järvaområdet



ETC:s artikelserie 2022. Om kritiken och
kritikerna mot Ibn Rushd:

Kritiken mot Ibn Rushd består av och kommer ifrån källor som är felaktiga och
opålitiliga
Muslimska brödraskapet finns inte aktivt i Sverige OCH Muslimska brödraskapet är
inte våldsbejakande.
Påståenden om att Ibn Rushd och dess ledarskap driver en islamisering av Sverige är
felaktig OCH bygger på islamofobiska konspirationsteorier

Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd är inte ett säkerhetspolitiskt hot mot Sverige.
Muslimska brödraskapet finns inte i Sverige och är inte våldsbejakande
Islam är ett kulturellt och socialt hot.

I intervju med Aje Carlbom, docent vid Malmö Universitet, säger han:



ETC:s artikelserie 2022 slår fast:

8 översättare bekräftar att Egyptson systematiskt felöversätter/fulöversätter citat och
skrivelser från arabiska för att passa hans agenda

”Ledarskapet” hos Ibn Rushd är ett problem för att de är ”kopplade” till Muslimska
brödraskapet. 
Men det finns inga belägg för detta eller belägg för att om detta var sant så skulle det  
på något sätt ha effekt på Ibn Rushds verksamhet
Ranstorsp hänvisar systematiskt till sig själv vid källhänvisning (cirkelargument)

Efter kritisk granskning av Sameh Egyptsson:

I intervju med och kritisk granskning av Magnus Ranstorp, ledarskribent på SvD och
tidigare forskare vid Försvarshögskolan, så säger han:



Uppfyller
villkor i särskild

granskning

Bifaller
bidrag

Målgruppsbidrag 2019, slutsats i TU: förändring av deltagarantal
skedde inte pga Ibn Rushds verksamhet utan pga ändrade statliga
riktlinjer
Demokrati och ekonomi 2019-2021, slutsats i TU: Ibn Rushd
uppfyller kraven efter att ha åtgärdat ett arvoderingsfel till
Skatteverket. Annat beslut kräver ändringar i bidragsmodell
Ny bidragsmodell 2022, slutsats i TU: Ibn Rushd uppfyller kraven.
Nämnden nekar Ibn Rushd bidrag, nämndbelutet överklagas.

Göteborg stad har granskat Ibn Rushd tre gånger, senast i samband
med ansökan om bidrag för 2022. Alla gånger har bedömningen varit
att Ibn Rushd uppfyller kriterierna för bidrag. Granskningar:

1.

2.

3.

  

Region Blekinge 2022: slutsats i TU: Ibn Rushd får behålla sina 400kr
men ska granskas om Ibn Rushd uppfyller jämställdhetsmålen lokalt
2023.

  

Tabell. 2 Ex. på lokala aktörer som 
granskat Ibn Rushd 2022

 Totalt 36 kommunala ärenden 2022



Uppfyller
villkor i särskild

granskning

Bifaller
bidrag

Västerås kommun: TU: "finns ingen anledning att avveckla det
kommunala stödet till dem [Ibn Rushd]". Nämndbeslut: beviljas bidrag.   

Borkyrka kommun, TU: bn Rushd har "inga väsentliga avvikelser", Ibn
Rushd uppfyller villkor. Nämndbeslut: bn Rushd beviljas bidrag.   

Sundsvalls kommun, TU: Ibn Rushd uppfyller villkor. ”Utifrån de
uppgifterna samt förvaltningens uppföljning av Ibn Rushds verksamhet i
Sundsvall kan förvaltningen inte se något som gör att studieförbundet
Ibn Rushd ska behandlas på något annat sätt än övriga studieförbund
som är verksamma i Sundsvalls kommun.” Nämndbeslut: beviljas bidrag.

  

Linköping kommun. Slutsats i TU: Alla studieförbund uppfyller villkor.
Nämndbeslut: Pausa bidrag till IR och ny granskning enbart av IR. KPMG:s
granskning: IR uppfyller villkor. Slutsats i TU 2: IR uppfyller villkor.
Nämndbeslut: IRs ärende återremitteras.

  

Tabell. Ex. på lokala aktörer som 
granskat Ibn Rushd 2022



Uppfyller
villkor i särskild

granskning
Bifaller
bidrag

Västra Götaland Region (VGR). Efter avslagsbeslut i Göteborg tillsätts en
utredning 2020-10-23 för att säkerställa att Ibn Rushd följer demokratiska
värderingarna. Granskningen finner 2021-07-23 att: "verksamhet som VGR
finansierar hos Ibn Rushd inte strider mot VGRs styrdokument."

  

Uppsala kommun. Sex månader extern granskning av PWC, slutsats: Ibn
Rushd uppfyller villkor. Beslut: 27.182kr till Ibn Rushd.   

Huddinge kommun. Slutsats från Ibn Rushds interna rimlighetskontroll: två
föreningar har på ett systematiskt och felaktigt sätt dubbelrapporterat i två
studieförbund. Ibn Rushd blir återbetalningsskyldig med 113 922 kr för 2018
och 124 587 kr för 2019. Beslut i kommunen: Ibn Rushd når upp till villkoren
och fortsätter få bidrag.

  

Växjö kommun. Debatt och motioner i nämnd och kommunfullmäktige,
samt flera debattartiklar av partier i lokaltidningen. Beslut: Ibn Rushd når
upp till villkoren. Ibn Rushd får 1.300kr.

  

Tabell. 3 Ex. på lokala aktörer som 
granskat Ibn Rushd 2021



Muslimska brödraskapet (MB) (1)
Kopplingar till Ibn Rushd

Ibn Rushd har inget medlemskap i MB, Ibn Rushd har ingen organisatorisk koppling
till MB, och Ibn Rushd är fritt från inflytande från MB. Detta är väl dokumenterat.
Forskare som Erik Amnå hävdar att det kan finnas en "ideologisk anknytning" till MB
genom att individer hos Ibn Rushd kan "inspireras av några av brödraskapets
företrädare" (När tilliten prövas 2019). På följdfrågor om detta har Erik Amnå
bekräftat att detta hänvisar endast till enskilda individer och deras relation till
muslimska företeelser jämförbara med mission och allmosa.



Muslimska brödraskapet (MB) (2)
För kännedom.

MB är inte terrorstämplade, varken i Europa eller i Sverige
MB betecknas officiellt som terrororganisation endast av Ryssland, Saudiarabien,
Egypten, Syrien och Förenade Arabemiraten. Dessa är länder som är ökända för att
terrorstämpla aktörer som egentligen tillhör oppositionen.
Enligt forskning från bl.a. Aje Carlbom: MB och Ibn Rushd är inte ett
säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. MB finns inte i Sverige och är inte våldsbejakande. 



Kritik om homofobi, antisemitism och
”tabufrågor”

Utagerat och åtgärdat. Detta var en kritik i När tilliten prövas 2019 och ingick sedan i
dess åtgärdsplan som följdes av en 2-årig uppföljning utav FBR. Denna  är avslutad
och fullgjord sedan december 2021. 
Exempel på åtgärder. Internt har Ibn Rushd bl.a. tillsatt ett särskilt forum för personal  
att lyfta olika känsliga frågor och kompetensutveckla personalen inom
diskrimineringsgrunderna kontinuerligt. Diskrimineringsgrundernas har även
integrerats exempelvis i interna checklistor för kvalité i anordnarskapet
Finns idag många goda exempel på verksamhet inom dessa frågor: Ex. Kodex Malmö
(samarbete där judiska församlingen i Malmö ingår och hela staden jobbar mot
antisemitiskt och islamofobiskt hat och hot. Ex. samarbete med HBTQi-filmfestivalen
Reclaim Pride i Göteborg mm mm.



Otillåten påverkan från utländska stater (1)
Ibn Rushd

Ibn Rushd tar avstånd från allt våld, se idéplattformen.
Det är Ibn Rushds högsta prioritet att ingen far illa i verksamheten och att kvalitén är
hög.
Ibn Rushd och dess medlemmar går igenom årlig kontroll och uppföljning, och varje
medlemsorganisation har återkommande kontakt med en ansvarig studiekonsulent.
Ibn Rushd samlar hundratals etniciteter och språk. Vi är det studieförbund som
samlar störst andel utlandsfödda deltagare. Ex. har vi kurdiska föreningar, somaliska
föreningar, palestinska föreningar, bosniska föreningar och eritreanska föreningar.
En del av deras medlemmar är tidigare flyktingar och migranter från auktoritära
regimer och en del har återkommande kontakt med familj och vänner i sitt
födelseland.



Otillåten påverkan från utländska stater (2)
Turkisk Dyanet-moské i Göteborg

Det finns inga belägg att Islamskt Centrum i Göteborg är del av eller offer för
otillåten påverkan från turkiska staten.
Föreningen Islamiskt centrum har en imam som är anställd av den turkiska statens
religiösa myndighet Diyanet. Att svenska imamer är avlönade av Diyanet är tillåtet.
Föreningen är en självständig svensk förening. Detta baseras på att föreningens
stadgar, verksamhet och egna utsagor styrker att den är självständig och
demokratiskt styrd. 



Otillåten påverkan från utländska stater (3)
Turkisk Dyanet-moské i Göteborg

Intervjuer med föreningen och dess medlemmar har genomförts två gånger 2021 och
2022. En gång inom ramen för Göteborgs granskning av Ibn Rushd distrikt Västra och
en gång i samband med en ledartext i tidningen GP. I Intervjuerna framkom inga
belägg eller utsagor som tyder på att föreningens företrädare samlar in och
förmedlar information av underrättelsekaraktär till ett annat lands
underrättelsetjänst eller att någon far illa i verksamheten.
Regionspolisen i Göteborg, MSB och SÄPO har bekräftat att de inte har några
pågående eller avslutade ärenden med anledning av Ibn Rushd och dess medlemmar
2017-2020.



Otillåten påverkan från utländska stater (4)
Iran och Shiasamfunden i Sverige 

Det finns inga belägg att Imam Ali Center eller shiasamfunden är del av eller offer
för otillåten påverkan från iranska staten. 
MSB skriver i en rapport 2019 att det inte finns någon forskning som stöder att
främmande makt skulle bedriva informationspåverkan genom shiitiska miljöer i
Sverige. 
Myndigheten SST, med hänvisning till SÄPO, meddelar att det finns inga belägg som
stöder att det finns någon otillåten påverkan på shiasamfunden. 



Religiöst förtryck och hedersvåld
Ibn Rushd har inte mandat att ta ställning i teologiska frågor eller tolkningar av
religiösa urkunder.
Ibn Rushd tar avstånd från allt våld, se idéplattformen.
Bland Ibn Rushds 200 medlemmar och samarbetsorganisationer är en del muslimska
föreningar (sunni och shia), en del tillhör andra trosinriktningar (ex. katolicism) och
en del är sekulära. Hos Ibn Rushd är alla välkomna.
Hos Ibn Rushd respekterar vi religionsfriheten. Ex. bland vår personal, medlemmar
och deltagare finns både hijabis och icke-hijabis, och på våra kanslier finns tillgång till
bönerum.
Vill man exempelvis arrangera en studiecirkel om exempelvis slöj-frågor, Iran-frågor
eller frågor om hedersrelaterat våld så kan man göra det hos Ibn Rushd.



Frågor utanför Ibn Rushds mandat

Geopolitik och geopolitiska skeenden
Teologiska frågor eller tolkningar av religiösa urkunder
Frågor om specifika medlemsorganisationer (MO) eller samarbetsorganisationer
(SO) bör riktas till den specifika organisationen. Varje MO och SO är en oberoende
självstyrande organisation. Varje MO och SO genomgår värdegrundskrav och
kvalitétsrutiner.



Fler frågor?
www.ibnrushd.se


