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Volym- och målgruppsbidrag 2020 till 
Studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg 
Förslag till beslut 
Social resursnämnd antecknar mottagandet av fördjupad information om Ibn Rushds 
medlemsföreningar och samarbetspartner, samt om bakomliggande orsaker till ökningen 
av volym- och målgruppsbidrag för 2020. 

Social resursnämnd beviljar volym- och målgruppsbidrag 2020 till studieförbundet Ibn 
Rushd i Göteborg enligt förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 
Social resursnämnd har sedan 2019 haft ansvar för stadens bidragsfördelning till de tio 
studieförbundens lokala avdelningar i Göteborg. 

Vid sammanträdet 2020-06-17 godkände nämnden förvaltningens förslag om fördelning 
av volym- och målgruppsbidrag till studieförbunden i Göteborg med undantag för 
studieförbundet Ibn Rushd som återremitterades. Enligt gällande bidragsmodell har Ibn 
Rushds del av volym- och målgruppsbidraget ökat stort från 2019 och med anledning av 
detta fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med information om: 

- Vilka samarbetspartner Ibn Rushd har?  
- Vilka medlemsorganisationer har Ibn Rushd har?  
- Vad vi vet om dessa organisationer?  
- Hur stora volymökningarna är samt inom vilken typ av verksamhet och 

studiecirklar? 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bidraget för studieförbundens lokala avdelningar i Göteborg 2020 uppgår till 29 200 000 
kronor varav 70 procent utgörs av grundbidraget, 20 procent av målgruppsbidraget och 
10 procent av volymbidraget.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Studieförbunden har en stark förankring till frågor om miljö och ekologisk hållbarhet. 
Samarbete mellan staden och studieförbunden som folkbildare bidrar till att deltagarna får 
en ökad medvetenhet kring dessa frågor.  
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Bedömning ur social dimension 
Studieförbunden spelar en viktig roll i stadens utveckling utifrån de fyra centrala syften 
som anges i folkbildningsförordningen för det statliga stödet: 

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 

i samhället. 
- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Dessa stämmer väl med målsättningarna i stadens jämlikhetsarbete. 

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2020-08-18. 

Bilagor 
1. Ibn Rushds medlemsföreningar och samarbetspartner 

2. Folkbildningsrådets brev 2020 till kommuner och regioner 

3. Protokollsutdrag 2020-06-17 §137 

4. Yrkande från L, M, S och D 17 juni 2020 
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Ärendet  
Nämnden har att anteckna mottagandet av fördjupad information om Ibn Rushds 
medlemsföreningar och samarbetspartner, samt om bakomliggande orsaker till ökningen 
av volym- och målgruppsbidrag för 2020 

Nämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag om fördelning av volym- och 
målgruppsbidrag till Ibn Rushds lokalavdelning i Göteborg. 

Beskrivning av ärendet 
Vid sitt sammanträde 2020-06-17 återremitterade Social resursnämnd ärendet om volym- 
och målgruppsbidrag 2020 till studieförbundet Ibn Rushd på grund av den stora ökning 
av studietimmar som ligger till grund för målgruppsbidraget. Nämnden efterfrågade mer 
information om denna ökning, samt om de medlemsföreningar och samarbetspartner Ibn 
Rushd har. 

Nuvarande bidragsmodell 
Nuvarande bidragsmodell för stadens bidrag till studieförbunden består av tre delar: 

1. Grundbidraget, 70 procent. Fördelningen görs utifrån studieförbundens 
procentuella andel av föregående års totala bidragsbelopp (grund, volym- och 
målgruppsbidrag). Bidraget uppgår till 20 438 876 kronor. 
 

2. Målgruppsbidrag, 20 procent. Fördelningen görs utifrån studieförbundens 
procentuella andel av föregående års studietimmar för specifika målgrupper 
(funktionshindrade, arbetslösa och invandrare). Bidraget uppgår till 5 840 479 
kronor.   
 

3. Volymbidrag, 10 procent. Fördelningen görs utifrån studieförbundens 
procentuella andel av föregående års totala antal studietimmar. Bidraget uppgår 
till 2 920 639 kronor. 
 

Studieförbunden inkommer varje år med statistiskt underlag för beräkning av det 
kommunala bidraget. Förvaltningen kontrollerar att respektive studieförbunds angivna 
studietimmar i ansökan stämmer överens med inrapporterade studietimmar till 
Folkbildningsrådet.  

Folkbildningsrådet gör en uppföljning av det statliga bidraget varje år, men då det finns 
en eftersläpning med ytterligare ett år för det statliga bidraget kan detta inte ligga till 
grund för det kommunala bidraget som baseras på föregående års verksamhet. 
Folkbildningsrådet har under 2020 godkänt uppföljning av Ibn Rushds verksamhet för 
2018, vilken alltså ligger till grund för det statliga bidraget under 2020.   

Om Folkbildningsrådet i sin kontroll av 2019 års verksamhet anser att ett studieförbund 
redovisat felaktigt antal studietimmar eller på annat sätt inte levt upp till de krav som 
ställs, kan studieförbundet komma att bli återbetalningsskyldig även av det kommunala 
bidraget. Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med Folkbildningsrådet och tar del av 
den uppföljning och kontroll som görs av alla studieförbund, och tar med det i bedömning 
av det kommunala bidraget.  
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Medlemsföreningar och samarbetspartner 
Varje studieförbund har ett antal medlemsföreningar och samarbetspartner. Studiecirklar 
och annan verksamhet som genererar bidrag kan utföras både inom ramen för det egna 
studieförbundet, av medlemsföreningar och av samarbetspartner.  

Ibn Rushd i Göteborg hade under 2019 12 medlemsföreningar och 10 övriga 
samarbetspartner som rapporterade in verksamhet.  

Ibn Rushd har även ett flertal externa samarbetspartner. En lista på Ibn Rushds olika 
medlemsföreningar och samarbetspartner återfinns som bilaga 1 till detta utlåtande. 

Förvaltningens bedömning 
Förändringar i Ibn Rushds volym- och målgruppsbidrag 
Förvaltningen har under sommaren fört utökad dialog med Ibn Rushd för att inhämta mer 
information om den ökning av studietimmar som ligger bakom beräkningen av 
målgruppsbidraget. Förvaltningen har även gjort en fördjupad analys av tidigare års 
statistikunderlag och haft dialog med Folkbildningsrådet.  

Under de senaste åren har volym- och målgruppsbidraget till Ibn Rushd sett ut enligt 
följande: 

Bidragsår  Baserat på 
verksamhetsår 

Volymbidrag kr Målgruppsbidrag kr 

2017 2016 70 169 520 567 
2018 2017 65 556  468 455 
2019  2018 73 562 13 973 
2020 (förslag) 2019 102 898 755 205 

 

Som framgår av tabellen är det framför allt målgruppsbidraget som under de senaste åren 
fluktuerat betydligt, även om det också skett förändringar inom volymbidraget. 2019 
minskade målgruppsbidraget markant för att sedan öka igen 2020.  

Målgruppsbidraget beräknas utifrån studieförbundens procentuella andel av föregående 
års studietimmar för specifika målgrupper; funktionshindrade, arbetslösa och invandrare.  

Den stora minskningen 2019 har sin förklaring i förändringar som gjorts på statlig nivå 
gällande målgruppsrapportering. Under 2017 infördes ätt nytt statsbidragssystem där 
förstärkningsbidraget ersattes av tillgänglighetsbidraget. Detta resulterade i att 
studieförbunden inte fick bidrag för antal invandrare med brister i svenska språket och 
som fått språkstöd. I början av 2019 förtydligade Folkbildningsrådet att antal invandrare 
som fått språkstöd fortfarande ska rapporteras, bland annat på grund av att många 
kommuner och regioner (däribland Göteborg) använder dessa uppgifter som 
beräkningsunderlag för det kommunala bidraget. Studieförbunden började då åter 
rapportera denna målgrupp, vilket alltså syns i Ibn Rushds siffror för verksamhet under 
2019, vilken ligger till grund för målgruppsbidraget 2020. 

Att detta framför allt syns inom Ibn Rushd kan förklaras då en stor majoritet av deras 
deltagare enligt denna definition räknas som invandrare, och majoriteten av deras 
studietimmar därmed också genererar målgruppsbidrag, vilket inte är fallet för alla 
studieförbund. 
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Förutom förändringar i definition och rapportering finns fler anledningar bakom den stora 
ökning av studietimmar som ligger till grund för Ibn Rushds målgruppsbidrag 2020.  

Under 2019 har studieförbundet satsat på kompetensutveckling av gamla och nya 
samarbetspartner med bland annat styrelse- och cirkelledarutbildningar, vilket har lett till 
en ökning av verksamhet i dessa organisationer. Ibn Rushd har även under 2019 utökat 
sin egen öppna verksamhet som vänder sig till allmänheten. Detta har skett i egen regi 
eller i samarbete med medlemsföreningar.  

Arrangemang har anordnats inom en mängd olika ämnen. Cirka 43 procent av 
arrangemangen under 2019 klassificerades av Ibn Rushd som utbildning i religion, cirka 
23 procent som utbildning i främmande språk och 9 procent som livsåskådning och 
filosofi. Utöver dessa större ämnesområden återfinns en mängd andra arrangemang inom 
ämnen som samhälls- och beteendevetenskap, matematik, bild- och formkonst, hälso- och 
sjukvård, klädsömnad och så vidare.  

Ibn Rushd fick under 2019 fem nya samarbetspartner, varav en också är 
medlemsförening. Detta innebär också en ökning i volym av verksamhet då nya ämnen 
och ett ökat antal unika deltagare och studietimmar tillkommer. En lista på dessa 
föreningar återfinns som bilaga 1 till detta utlåtande. 

Folkbildningsrådet har i sin rimlighetskoll noterat ökningen av Ibn Rushd verksamhet i 
Göteborg under 2019 och har ställt en fråga till studieförbundet om detta. Svarsdatum för 
Ibn Rushd är 1 november 2020. Folkbildningsrådet noterar att ökningen är stor men inte 
alarmerande, då Ibn Rushds primära målgrupp är muslimer där majoriteten är invandrare 
med brister i svenska språket och som får språkstöd. Detta genererar studietimmar enligt 
ovan nämnda definition av målgrupper.  

Ibn Rushds medlemsföreningar och samarbetspartner 
På nationell nivå har det under flera år, i media och inom myndigheter, uttryckts 
misstankar om att Ibn Rushd inte lever upp till statens syfte med bidrag till 
folkbildningen. Misstankarna har främst handlat om Ibn Rushds medlemsföreningar och 
samarbetspartner; både enskilda personer inom dessa och organisationerna som helhet.  

Detta föranledde Folkbildningsrådet att ge i uppdrag till Erik Amnå, professor i 
statsvetenskap, att göra en studie av Ibn Rushd för att utreda om det fanns fog för 
kritiken. Studien publicerades i september 2019 och fann att Ibn Rushd bidrar till att 
stärka och utveckla demokratin, och inte bryter mot Folkbildningsrådets 
demokrativillkor. Studien gav också viss kritik till studieförbundet, bland annat för att 
undvika känsliga ämnen och för att makten i studieförbundet delvis är begränsad till ett 
fåtal personer.  

Med anledning av rapporten gav Folkbildningsrådet Ibn Rushd i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan för att komma till rätta med de identifierade problemen. Åtgärdsplanen har nu 
behandlats av Folkbildningsrådet styrelse och arbetet inom Ibn Rushd pågår. 

Folkbildningsrådet har med anledning av studien och vissa reaktioner på den skrivit till 
kommuner, regioner och berörda myndigheter för att förtydliga sitt ställningstagande till 
Ibn Rushd. Detta brev återfinns som bilaga 2 till detta utlåtande.  

Göteborgs Stads har genom sin bidragsgivning direktkontakt med de 10 studieförbunden, 
men har inte kontakt med förbundens medlemsföreningar- eller samarbetspartner. 
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Eftersom bidraget även kommer dessa föreningar till gagn innebär det att 
studieförbundens egen kontroll av sina samarbetspartner är av yttersta vikt. Förvaltningen 
har tagit del av Ibn Rushds arbete för att kontrollera, stötta och utbilda de föreningar man 
arbetar med och gör bedömningen att det håller god kvalitet.  

Innan en organisation kan bli medlem eller samarbetspart till Ibn Rushd görs en noggrann 
första kontroll av en kvalitetshandläggare för att försäkra att organisationens verksamhet 
och värdegrund stämmer överens med studieförbundets. Ett avtal reglerar därefter 
samarbetet, där det också tydligt framgår vad som förväntas av organisationen. Innan 
några studietimmar kan rapporteras och generera ersättning måste alla cirkelledare 
genomgå en obligatorisk cirkelledarutbildning.  

Ibn Rushd har också ett flertal studiekonsulenter anställda som har kontinuerlig dialog 
med alla samarbetsorganisationer, både för att stötta dem i sin verksamhet, men också för 
att kontrollera att verksamheten även fortsatt håller hög kvalitet och är i enlighet med 
studieförbundets värdegrund och riktlinjer.  

Förvaltningen har i sin beredning av ärendet haft utökad dialog med Kunskapscentrum 
mot organiserad brottlighet och samordningsfunktionen mot våldsbejakande extremism. 
Dessa funktioner har bekräftat att det i dagsläget inte föreligger några särskilda 
anmärkningar eller utredningar i förhållande till Ibn Rushds medlems- och 
samarbetsorganisationer. 

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla samarbetet med relevanta funktioner inom 
staden och även med andra myndigheter för att titta närmare på alla studieförbunds 
medlems- och samarbetsorganisationer med syfte att säkerställa att bidrag endast betalas 
till organisationer som bidrar till och stärker demokratins principer.  

Förvaltningen har i sin fördjupade granskning inte sett någon anledning till att ändra sitt 
förslag till volym- och målgruppsbidrag till Ibn Rushd och föreslår därför att Ibn Rushd 
beviljas 102 898 kronor i volymbidrag och 755 205 kronor i målgruppsbidrag för 2020. 

 

Social resursförvaltning 
 

 

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 

 

 

 

 


	Volym- och målgruppsbidrag 2020 till Studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Samverkan
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Nuvarande bidragsmodell
	Medlemsföreningar och samarbetspartner

	Förvaltningens bedömning
	Förändringar i Ibn Rushds volym- och målgruppsbidrag
	Ibn Rushds medlemsföreningar och samarbetspartner

	Social resursförvaltning


