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Yttrandet
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ kommer att yrka bifall till tjänsteutlåtandet
med den motivering som följer nedan. Tjänsteutlåtandet redovisar grunderna för fördelning av
bidrag till samtliga studieförbund och lämnar även en redogörelse för hur Ibn Rushd har hanterat
den kritik som tidigare förekommit. Ibn Rushd har sedan sommaren 2020 varit föremål för en
mycket ingående och utdragen granskning. Vi menar att de redovisade kvalitetsförbättringar som
förbundet har genomfört ger en tydlig bild av att Ibn Rushd har tagit kritiken från
Folkbildningsrådet och från Göteborgs Stad på allvar. De har förstärkt sin interna organisation för
uppföljning och kontroll, av både ekonomirutiner och av verksamheten, vilket också är det som en
bidragsgivande myndighet rimligen kan förvänta sig.
Det är däremot inte rimligt, som yrkandet från M, L och D hävdar, att bortse från de faktiska
förbättringar som Ibn Rushd gjort och som förvaltningen också lyfter fram i tjänsteutlåtandet. De
bestraffas istället ytterligare en gång för eventuella förseelser som tidigare har uppmärksammats,
förseelser som dessutom har ifrågasatts starkt.Att dessutom låta studieförbundets inlägg i den
offentlig debatten utgöra en av grunderna för avslag menar vi är högst oseriöst och belyser hur
högerpartierna är mer intresserade av politiska ställningstaganden för att verka handlingskraftiga, än
att socialnämnden ska genomföra sakliga och rättssäkra bedömningar av bidrag till civilsamhället.
Som bidragsgivande myndighet kan vi aldrig veta allt om de organisationer som vi ger bidrag till.
Ett visst mått av tillit måste alltid finnas. Det vi kan och ska förvänta oss är att studieförbunden har
förutsättningar och organisation nog att själva hantera de problem som uppstår längs vägen och att
ha kompetens och resurser nog att arbeta med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi menar att
förvaltningen har visat att detta i sin genomgång i tjänsteutlåtandet.

