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Yttrande angående yrkande att avveckla 
kommunens stöd till studieförbundet Ibn 
Rushd 

Yttrandet 
Socialdemokraterna har i Social resursnämnd gett förvaltningsdirektören i uppdrag att 
återkomma med förslag på hur de kompetenser som finns inom t.ex. 
Kunskapscenter mot organiserad brottslighet och samordningsfunktionen mot 
våldsbejakande extremism kan involveras mer konkret i arbetet med 
bidragsbedömning för studieförbunden för att säkerställa att bidrag inte betalas ut 
till aktörer som undergräver eller angriper demokratins principer. Detta ärende 
bereds för närvarande av Social resursförvaltning och ett förslag kommer att 
presenteras för nämnden. Vi ser ingen anledning att föregripa det arbetet och 
avslår därför yrkandet. 
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Avveckla kommunens stöd till 
studieförbundet Ibn Rushd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys och redovisa 
allt kommunalt stöd som studieförbundet Ibn Rushd mottagit av kommunen från och 
med år 2018- och framåt, samt ev framtida planerade utbetalningar. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att avveckla allt kommunalt stöd till 
studieförbundet Ibn Rushd. 

Yrkandet 

Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Göteborgs kommun för den verksamhet som 
man bedriver, och olika samarbeten med studieförbundet lyfts också fram på kommunens 
egen hemsida. Genom åren har detta muslimska studieförbund varit medialt 
uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för 
sina kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade 
gånger under åratal har bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk 
agenda. Efter ett sådant agerande bör man inte längre kunna erhålla kommunalt stöd. 
 
Göteborgs kommun betalade 2019 ut minst 1.361.583 kr till Ibn Rushd. Dessa 
utbetalningar skedde centralt via social resursnämnd till Ibn Rushd enligt gällande 
schabloner. Har mer skattepengar gått till Ibn Rushd från Göteborgs stad? I så fall, hur 
mycket och från vilken nämnd? 

Muslimska brödraskapet är ett slags islamistisk organisation som har rötter i Egypten på 
1920-talet. Flera länder i såväl Mellanöstern som andra delar av världen, har förbjudit och 
terrorklassat organisationen. Brödraskapet vill reformera sig fram till ett slags islamisk 
stat som skulle innebära avskaffande av många av de fri- och rättigheter som vi i Sverige 
ser som givna. 
 
Kopplingen mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet har fastslagits i flera 
rapporter som beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även i 
rapporten När tilliten prövas, som är en granskningsrapport gällande Ibn Rushd som 
Folkbildningsrådet ligger bakom och som presenterades under 2019, så fastslås 
kopplingen. Kritiken gällande Ibn Rushds kopplingar till det Muslimska brödraskapet har 
också framhållits från flera svenska forskare i samhällsdebatten, bland andra docent 
Magnus Ranstorp och docent Aje Carlbom. 

Under ett decennium har studieförbundet också bjudit in olika hatpredikanter till möten 
som man har varit med och anordnat. Så sent som 2018 bjöd man in Noureddine al-
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Khademi till konferensen Muslimska familjedagarna. Noureddine al-Khademi är även 
känd som ”Imam Jihad” och har uppmanat unga i Tunisien att ansluta sig till jihad i 
Syrien. 
 
Svenska myndigheter och lokala politiska församlingar har börjat agera på olika sätt mot 
Ibn Rushd och dess medlemsorganisationer. Tidigare i år tog Göteborgs stad ett aktivt 
beslutat att stoppa studieförbundet som remissinstans med tanke på dess 
extremistkopplingar.  

I Hässleholms kommun har man av motsvarande skäl nyligen beslutat att dra in 
kommunalt stöd till studieförbundet. Vidare så har en av Ibn Rushds 
medlemsorganisationer vid namn Sveriges unga muslimer, fått avslag av Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) på sin ansökan om statsbidrag bland 
annat på grund av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.  

Även Kammarrätten i Stockholm gjorde samma bedömning i en därefter följande 
domstolsprocess, att denna medlemsorganisation till Ibn Rushd inte verkar i enlighet med 
demokratins idéer 
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