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Yrkande angående – V och MPs yrkande angående hemställan till 
socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till studieförbunden  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från V och MP avslås. 

Yrkandet 
Det är i praktiken endast i Sverige som offentlig finansiering av folkrörelser 
tillämpas i stor skala utan rimlig styrning, uppföljning och kontroll. Ibn Rushd är 
ett just sådant exempel där kontroll och uppföljning har brustit.  

Ibn Rushd möter inte de krav och villkor som ställs på hur studieförbunden 
hanterar sina samarbetspartner. En organisation som bjuder in personer med 
antisemitiska och homofoba idéer är inte förtroendeingivande. Det saknas 
uttalanden från Ibn Rushd där de aktivt motsätter sig våldsbejakande extremism 
och de starka banden med Muslimska brödraskapet kvarstår. Rimligen borde Ibn 
Rushd i stället få betala tillbaka för alla de år de har fått bidrag. 

Ibn Rushd har i tio år systematiskt bjudit in antisemitiska och jihadistiska 
föreläsare och predikanter till de ”Muslimska Familjedagarna”. SUM (Sveriges 
Unga Muslimer) är en av Ibn Rushd medlemsorganisationer. Kammarrätten i 
Stockholm har i prejudicerande dom funnit SUM återbetalningsskylda av 
utbetalat statsbidrag.  

Verksamhetsledaren vid Ibn Rushd, Lamia el Amri, sitter fortfarande i 
Islamic Reliefs Worldwides, IRW, styrelse.  

Islamic Relief är Brödraskapets ena biståndsorganisation och har de senaste 
åren kunnat avslöjas med att härbärgera flera ledande företrädare som hyst och 
spridit antisemitiska villfarelser på bland annat sociala medier. Rekryteringen av 
samtliga IRW medarbetare som hyst och spridit antisemitism skedde under el 
Amris tid som ordförande. Efter avslöjandet 2020 avgick el Amris som ordförande 
för IRW styrelse med löftet att lämna organisationen. - Inom mindre än 24 
timmar efter el Amris avgång återinträdde hon i styrelsen men då som vice 
ordförande.  

Ytterligare en personunion uppstår med Brödraskapets olika organisationer 
uppstår i och med att förbundschefen Alve Högman även sitter som representant 
i Muslim Aid - vilket är Brödraskapets andra biståndsorganisation.  
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Muslim Aid är under utredning för terrorsamarbete av Charity Commission i 
Storbritannien. Muslim Aid riskerar att för andra gången på mindre än tio år få 
sina medel frysta och sitt tillstånd att bedriva biståndsverksamhet indraget. 

CEM är det tidigare FIOE, Federation for Islamic Organizations in Europe och är 
Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation. 

Stiftelsen Islamiska Förbundet i Sverige har genom imamen i Stockholms moské 
öppet erkänt sig till det Muslimska brödraskapets ideologiska uttolkning av de 
religiösa urkunderna till Islam. En extrem uttolkning som är att betrakta som en 
form av fascism. 

Inget har förändrats i strukturen som omgärdar studieförbundet Ibn Rushd. 
Personunionerna med det Muslimska brödraskapet kvarstår.  

Ibn Rushd förvärvade 2015 Granhedsgården med medel avsedda för 
folkbildning, detta i strid mot Folkbildningsrådets regelverk. Strax efter förvärvet 
överfördes hälften av aktierna i bolaget till Islamiska Förbundet i Sverige 
som samtidigt omvandlades till en stiftelse som därmed inte går att 
granska i egentlig mening. 

Göteborg stads utbetalade bidrag har använts för att finansiera verksamheten i 
strid mot regelverk och inte i enlighet med ansökan. Bland annat har kraftiga 
avvikelser gällande lönekostnader påvisats.  

Sverigedemokraterna har konsekvent yrkat på att Göteborgs Stad behöver agera 
med framförhållning och avbryta alla bidrag och samarbeten med Ibn Rushd. 
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Yrkande angående – hemställan till 
socialnämnden Centrum om fördelning av 
bidrag till studieförbunden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till socialnämnden Centrum att vid kommande 
sammanträde inkludera samtliga tio studieförbund i beslutet om fördelning av bidrag 
för 2022-2023.   

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att granska om fördelningen av bidrag till 
studieförbunden sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt, i enlighet med Göteborgs 
stads riktlinjer för föreningsbidrag samt i enlighet med de krav och kriterier för 
studieförbund som har fastställts av socialnämnden Centrum.  

Yrkandet 
Socialnämnden Centrum har ett särskilt uppdrag i nämndens reglemente att handlägga 
och fördela föreningsbidrag till studieförbund. För detta ändamål har nämnden tilldelats 
särskilda medel från kommunfullmäktige.  

Vid socialnämnden Centrums sammanträde 2022-02-22 beslutade nämnden att bordlägga 
ärendet gällande fördelning av bidrag till studieförbunden för perioden 2022-2023, med 
undantag för bidrag till studieförbundet Ibn Rushd där nämnden beslutade att avslå 
ansökan i sin helhet. Detta trots att utlåtandet från tjänstepersonerna föreslog att nämnden 
skulle behandla samtliga studieförbund i ett och samma ärende, samt att alla tio 
studieförbund borde beviljas bidrag. Tjänstepersonerna har bedömt att alla inkomna 
ansökningar uppfyller kraven i både Göteborgs stads riktlinjer för föreningsbidrag, samt 
de krav och kriterier för studieförbund som har fastställts av socialnämnden Centrum. 

Att nämnden särskiljer behandlingen av vissa studieförbund på mycket oklara grunder har 
lett till att Göteborgs stad har fått svidande kritik från Amnesty International. Amnesty 
menar att beslutet riskerar att hota den grundlagsskyddade religions- och 
föreningsfriheten. Göteborgs stad bör ta sådan kritik från en världsledande organisation 
för mänskliga rättigheter på största allvar, och säkerställa att socialnämnden Centrum 
bedömer studieförbunden på likvärdiga grunder utan diskriminering.  

Vi rödgrönrosa anser därför att kommunstyrelsen bör hemställa till socialnämnden 
Centrum att behandla samtliga tio studieförbundens ansökningar om bidrag vid 
kommande sammanträde. Kommunstyrelsen bör också utifrån uppsiktsplikten ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att granska ifall fördelningen av bidrag till 
studieförbunden sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt utifrån de riktlinjer som 
Göteborgs stad har för föreningsbidrag.  
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 
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