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Yrkande angående – Fördelning av bidrag till
studieförbund 2021

Förslag till beslut

I socialnämnd Centrum:
1. Socialnämnden Centrum avslår bidraget till Ibn Rushd under
verksamhetsåret 2021.
2. I övrigt bifalles tjänsteutlåtandet.

Yrkandet

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom tjänsteutlåtandet som beskriver i
positiva ordalag om hur studieförbunden Ibn Rushd stärker och utvecklar
demokratin i Göteborg.
Riksdagens utredningstjänst (RUT Dnr 2020:1351 2020-10-12) som granskat
Sveriges kommuners utbetalningar till Ibn Rushd åren 2019 och 2020 visar att
Göteborgs stad har betalat ut 2 316 078 kr till Ibn Rushd under dessa år.
Göteborg sticker ut med högst utbetalning av alla kommuner. Stockholm bidrog
med sammanlagt 391 000 kr och Malmö utbetalade 1 410 592 kr.
Sammanlagt har Ibn Rushd erhållit hisnande 11 miljoner kronor av
skattebetalarna via 88 kommuner enbart under 2019–2020. Utredningen visar
dock att det är allt färre kommuner som väljer att betala ut bidrag till Ibn Rushd.
2020 betalade 80 kommuner ut bidrag.
Det är och har varit vida känt, under lång tid att Ibn Rushd har en nära ideologisk
koppling till Muslimska Brödraskapet, vilka är terrorklassade i en lång rad länder.
Detta har framkommit och dokumenterats i professor Erik Amnås granskning av
Ibn Rushd och slutsatserna får även stöd av Magnus Ranstorp vid
Försvarshögskolan. Vidare framförs kraftig kritik mot Ibn Rushds ställning kring
antisemitism och homofobi 1 och att förbundet upprepade gånger bjudit in
antidemokratiska, antisemitiska och homofoba föreläsare.
Ibn Rushd har även kritiserats för att samarbeta och stöd till den islamistiska
organisationen Milli Görus som arbetar för sharialagar, radikalisering av muslimer
och som tysk säkerhetstjänst offentligt gått ut och varnat för. Det har varit minst
sagt naivt av tjänstemän och politiker i Göteborgs kommun att tro att Ibn Rushd
kommer ändra grunduppfattning och i framtiden omfamna svenska och
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västerländska demokratiska värderingar och ideal. Det enda som får verklig
effekt är att aktivt ta ställning mot de värderingar som Ibn Rushd delar genom att
strypa bidragen.

Yttrande från SLK gällande Volym- och målgruppsbidrag 2020 till
Studieförbundet Ibn Rushd, SRN dnr 0071/20
26 nov 2020 avlade Kunskapscentrumet mot organiserad brottslighet på
stadsledningskontoret i Göteborg, ett yttrande gällande Volym- och
målgruppsbidrag 2020 till Studieförbundet Ibn Rushd. En del saker här i är
onekligen upprörande, medan en del saker är baserade på̊ missuppfattningar.
Som ett exempel kommenteras den utifrån att samma regelverk som gäller
föreningsbidrag skulle gälla folkbildningspengar (vilket inte stämmer). Det verkar
även vara brukligt att folkbildningsföreningar får ha skulder, dock inte till
Kronofogden. Så därmed faller en liten del av argumenten i detta yttrande som
kan användas mot Ibn Rushd.
Dock framgår det till exempel tydligt i yttrandet att kostnaderna har ökat
väsentligt under räkenskapsåret 2019 jämfört med räkenskapsåret 2018. I
notanteckning finns en specifikation av verksamhetskostnaderna och där framgår
att det är främst fasta kostnader som har ökat med cirka 200%.
Personalkostnaderna har ökat med cirka 40 %. Samtidigt har medelantalet
anställda minskat till 5 personer under 2019 jämfört med 7 personer under 2018.
Den genomsnittliga personalkostnaden per anställd under 2019 uppgår alltså till
ca 1056 tkr?! Medan motsvarande kostnad under 2018 var 542 tkr. Noterbart i
sammanhanget är att IRV inte är registrerade som arbetsgivare, det är istället
riksförbundet Ibn Rushd.
Mot denna bakgrund går det inte att fastställa att Göteborg stads utbetalade
bidrag använts för att finansiera den verksamhet som är ansökt och beviljad för.
Detta är en konsekvens av att medlen inte är öronmärkta och att den ekonomiska
administrationen inte sker från IRV utan från Ibn Rushd verksamhet på nationell
nivå.

Sverigedemokraterna har enligt historiken nedan yrkat på - och vi kommer
fortsatt yrka på att Göteborgs Stad visar på framförhållning och avbryter alla
bidrag till och samarbeten med Ibn Rushd:
Motion fullmäktige: 2019-12-04
1. Kommunstyrelsen 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. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avveckla allt kommunalt stöd till
studieförbundet Ibn Rushd.
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Yrkande kommunstyrelsen 2019-05-08, 2.2.24
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt avsluta de kommunala bidragen till
Göteborgs Interreligiösa center.
Interreligiösa centret får idag minst 1 890 000 kr i bidrag. Studieförbundet Ibn Rushd
med flera, som ingår i centret bör inte få några skattemedel alls för att finansiera sin
verksamhet.
Kommunstyrelsen 2019-05-22
Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023
1. Avslå Ibn Rushd som remissinstans. (Bifölls efter bordläggning)
Kommunstyrelsen 2020-02-18
Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd
Ärende nr: KS 2020-09-16, 2.2.3, Dnr: 1442/19
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att ingen finansiering sker av/når till
Ibn Rushd via interreligiöst arbete i Göteborg.

Socialnämnd centrum 2021-02-23
Tilläggsyrkande angående – ärende 10 Volym- och målgruppsbidrag 2020 till Ibn Rushd
1. Socialnämnden Centrum avvecklar allt samarbete och ställer in alla eventuella
planerande utbetalningar mellan nämnden och Ibn Rushd under verksamhetsåret 2021.
2. I övrigt bifalles tjänsteutlåtandet.
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