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FÖRORD 
 

ill följd av Coronapandemin blev 2020 minst sagt ett speciellt år som präglades av ett 
stort omställningsarbete för hela folkbildningen i samhället.  

För oss på Ibn Rushd Studieförbund har arbetet berört alla avdelningar och en omställning till digital 
verksamhet varit en stor del av anpassningen av verksamheten. Vår digitala verksamhet innan pande-
min var blygsam och därmed påskyndades de processer som redan var igång för att utveckla våra 
digitala plattformar och verksamheter ytterligare. Studieförbundet gjorde en nationell satsning för att 
kompetensutveckla personal och folkbildare ute i distrikten för att kunna erbjuda vår bästa folkbild-
ning. 
 
Distrikt Mitt gjorde en satsning på att stabilisera och utveckla den befintliga folkbildningsverksam-
heten ute i länen och utöka samverkansorganisationer på utvalda orter. Det gjordes genom att stärka 
relationen till medlemsorganisationer, satsa på förstärkt annordnarskap och att aktivt delta i planering 
och utförande av verksamhet. Detta medförde att flertal befintliga medlemsorganisationer kunnat 
utöka folkbildningsverksamheten och kvaliteten på den. I och med flertal nya samverkansorganisat-
ioner kunde vi också starta ny verksamhet med nya aktörer och på så sätt nå en bredare målgrupp.  
 
Ibn Rushd studieförbund distrikt Mitt vill hedra och tillägna styrelsens ordförande Ismail Ruben Bo-
badilla ett särskilt tack och uppskattning. Ismail Ruben, som med ett betydande engagemang, utmär-
kande kompetens och stora visioner, tog sig an uppdraget som ordförande i början av året. I början 
av pandemin insjuknade han och efter ett par månaders sjukdom avled han den 29 maj i sviterna av 
Covid.  
Vi är tacksamma för det Ismail Ruben åstadkommit och för det han betytt och gjort för civilsamhället 
och folkbildningen. Vi saknar och sörjer honom. Våra tankar går till hans familj, vänner, nära och kära.  
 
 
 
 
Ali Hassan, styrelseordförande 
Delal Sindy, distriktschef  
Ibn Rushd distrikt Mitt  
 
 
  

T 
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Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi finns 
över hela landet och Ibn Rushd distrikt Mitt täcker Västmanland, Dalarna, Södermanland och Öre-
bro län. Under 2020 ordnade vi tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisationer ett 
stort antal studiecirklar och kulturprogram inom allt från arabiska till gurkmejans och ingefärans 
betydelse för hälsan. 
 

Det här är Ibn Rushd 
Det finns tio svenska studieförbund som får pengar från stat, kommun och landsting/regioner för att 
bedriva folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är fortfarande ett ungt studieförbund – hösten 2020 
hade vi funnits som ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund i tolv år. Ibn Rushds 
uppdrag, som du ser här nedan, tar avstamp i en vision om att muslimer ska vara en självklar del av 
Sverige. Liksom de flesta andra studieförbund grundades vi av folkrörelseorganisationer, i vårt fall ett 
antal muslimska sådana. Dessa hittas i dag bland våra medlemsorganisationer.  
 
Ibn Rushd och folkbildningen 
Grunden för folkbildningen är att den är fri och frivillig. Studieförbunden och folkhögskolorna gör det 
möjligt att mötas på ett helt annat sätt än i exempelvis skolsystemet. På egna villkor kommer männi-
skor samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka sina möjligheter att påverka – både det egna 
livet och samhället.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ibn Rushd  
Folkbildning med fokus på mångfald, 

rättigheter och livsåskådning 
 

 
Staten har fyra övergripande syften med sitt stöd 
till folkbildningen, nämligen att: 

� Stödja verksamhet som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin. 

� Bidra till att göra det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin livssitu-
ation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen. 

� Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och 
höja bildnings- och utbildningsnivån i sam-
hället. 

� Bidra till att bredda intresset för och öka 
deltagandet i kulturlivet. 

 

Ibn Rushd Studieförbunds uppdrag är att:  

� Stärka och utveckla demokratin inom den 
muslimska folkrörelsen och bidra till att full-
borda den svenska demokratin genom delak-
tighet, organisering och påverkan.  

� Med folkbildning som verktyg göra det möjligt 
för människor att enskilt och i grupp utveck-
las, stärkas i sin identitet och engagera sig i 
samhällsutvecklingen.  

� Skapa större förståelse, respekt och tolerans 
människor emellan genom kultur- och kun-
skapsinsatser. 
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5 

 

örutom att folkbildningen ska vara fri och frivillig gäller att den 
ska vara deltagarstyrd, läroplans- och betygsfri, ideologiskt 
och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel och riks-

omfattande.  
 
Studieförbundens folkbildning har tre olika former: studiecirklar, kulturprogram och annan folk-
bildningsverksamhet. Den sistnämnda verksamhetsformen kan till exempel utgöras av prova-på-
dagar och helgkurser. 

All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig till dessa syften. För oss är det särskilt viktigt att nå ut 
till människor och grupper som saknar en lång tradition och erfarenhet av organisering i Sverige. 
Genom vår unika profil och vår förmåga att nå inte minst marginaliserade grupper är vi med och 
skapar ett inkluderande samhälle.  
 

Vår värdegrund 
Ibn Rushds värdegrund sammanfattas av våra fyra kärnvärden: möte, reflektion, stolthet och för-
ändring. 

Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark 
tradition i den muslimska religionen och kulturen. Mö-
tet mellan människor har ett egenvärde vid alla våra ak-
tiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, fördomar före-
byggas och rättigheter säkras. Därför ska dialog och er-
farenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår verksamhet 
ska det finnas möjlighet att mötas över religionsgrän-
ser, kulturella skillnader och språkliga barriärer.  

 

 

Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid till. Det 
måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna, det 
existentiella tänkandet, dialogen med andra och det 
egna växandet. För att delta i våra verksamheter ska man 
exempelvis inte behöva praktisera islam på ett visst sätt, 
ha en viss akademisk utbildning eller en viss mängd ar-
betslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverk-
samhet ska vara den egna utvecklingen som sker genom 
reflektion, oberoende av vem man är.  

F 
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Stolthet över sig själv och den identitet man har, över 
Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna känna. Vi 
strävar mot ett samhälle där det är möjligt att vara stolt 
över att vara svensk och muslim. Vi arbetar för att stärka 
den svenskmuslimska identiteten och prioriterar verk-
samhet som stärker den muslimska gruppens egenmakt 
och stolthet.  

 

 

 

 

 

Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå eller 
på samhällsnivå. När vi ser negativa tendenser eller fenomen omkring oss 
strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara större förståelse 
mellan muslimer och icke-muslimer, stärkta rättigheter för ut-
satta minoriteter eller att motverka alkoholnormen. Föränd-
ring kan också innebära att en individ får större kun-
skaper, blir mer engagerad eller rik på nya erfarenheter. 
Vi ska aldrig vara rädda för att påtala behovet av föränd-
ring eller för att vara obekväma. Vår verksamhet ska alltid 
kunna påvisa förändring.   
 
 

  

”Ibn Rushd utgår från en vision om att musli-
mer ska vara en självklar del av Sverige. Vi ar-
betar aktivt för att stärka den  
svensk-muslimska identiteten vilket innebär 
att det ska kännas tryggt och självklart att 
vara svensk och muslim på samma gång.” 
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bn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, 
bejakar mångfald och skapar förutsättningar för medborgarnas och 

civilsamhällets engagemang. Vår grundsyn kan delas in i följande om-
råden:  
 
Tro 
Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i 
sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska vär-
deringarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka 
mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av 
extrema yttringar, våld och förtryck.  

 
Samhälle  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det 
demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter 
oberoende av vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former 
av rasism, ojämlikhet och diskriminering.  

 
Miljö och hälsa  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd 
jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn 
Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.  

 
Bildning och kultur  
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att stärka iden-
titeter, uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn Rushd arbetar för allas 
rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ som 
är progressiva och respektfulla samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig 
yttringar som är hetsande, kränkande eller hatfyllda. 

  

I 
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Ibn Rushd Distrikt Mitt  
 
Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av för-
bundet är det förbundsstyrelsen som ansvarar för men varje distrikt har också en självständig 
distriktsstyrelse. Distrikt Mitt förs samman av fyra län; Västmanland, Örebro, Södermanland och 
Dalarna. Distriktet har ett distriktskansli i Västerås och två lokalkontor i Örebro och Nyköping. 
Förutom ett distriktskansli och två lokalkontor har vi också verksamhetslokaler i Fagersta och Nor-
berg i Västmanland län.           

                

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Medarbetare 
Distrikt Mitts medarbetare ansvarar för att ut-
bilda våra samverkans- och medlemsorganisat-
ioner, att stötta i planering och utförandet av 
folkbildningsverksamheten och att utveckla 
verksamheten i stort. Medarbetarna i distriktet 
representerar en stor mångfald avseende språk, 
bakgrund och kompetens – det är vi stolta över!  

Styrelse 
Distriktsstyrelsen ansvarar för den övergripande 
styrningen av distriktet. Distriktsstyrelsen består 
av sju ledamöter inklusive distriktsordföranden 
och två suppleanter. Styrelsen väljs av 
distriktsstämman som utgörs av ombud från våra 
medlemsorganisationer.  

Distrikt Mitts organisation 
Distriktet har under flera års tid genomgått diverse 
förändringar för att kunna stärka och bygga upp det 
distrikt som vi ämnar vara. Under början av 2020 av-
slutade tidigare distriktschef sin tjänst och en ny chef 
tillsattes från och med februari.   
I och med pandemin påbörjades hemarbete för alla 
medarbetare i distriktet redan i början av mars. Hem-
arbetet har fortlöpt året ut. Pandemin påverkade 
mycket av distriktets verksamhet och därmed blev 
korttidspermitteringar aktuella för vissa medarbe-
tare vars arbete påverkats avsevärt.  

På grund av tidigare års ekonomiska svårigheter sat-
tes distriktet i en svår situation under våren och hös-
ten 2020 och en omorganisering utfördes. Under 
2020 gick medarbetarstyrkan från nio medarbetare 
till tre.   
 

 

Medarbetare 2020 
Distriktschef   
Delal Sindy 
Distriktskansli 

Verksamhetsutveck-
lare/Asylsamordnare  
Distriktskansli 

Kvalitetshandläggare 
Distriktskansli 

Projektutvecklare 
Distriktskansli 

Studiekonsulent 
Distriktskansli 

Studiekonsulent 
Lokalkontor Nyköping 

Studiekonsulent 
Distriktskansli 

Studiekonsulent 
Lokalkontor Örebro 

Kanslist 
Distriktskansli 
 
 
För detaljer och mer information vänligen besök 
www.ibnrudshd.se/distrikt-mitt 
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Distriktets medlemsorganisationer 2020 
 
Våra medlemsorganisationer finns i olika delar av distriktet och är lokaliserade både i större städer 
men även mindre orter på landsbygden. En stor del av våra medlemsorganisationer har funnits 
med oss i många år och har även varit en del av att bygga grunden för vår folkbildningsverksam-
het. Våra medlemsorganisationer består främst av föreningar med ett intresse och engagemang 
för det muslimska civilsamhället. Det är föreningar som inriktar sig i ämnen så som livsåskådning, 
människans utveckling, kunskap, kultur och samhällsengagemang. En del av våra medlemsorga-
nisationer finns inom föreningar som även utöver folkbildningsverksamhet bedriver moskéverk-
samhet där svenskmuslimer kan samlas och utöva sin tro. Hos alla våra medlemsorganisationer 
är vi aktiva i vårat annordnarskap och leder vår folkbildningsverksamhet i enligt med vår idéplatt-
form och strategi.  

  

Distrikt Mitts styrelse 
 
Vid årsskiftet mellan 2019 och 2020 gjordes det en 
betydande satsning på att få liv i den inaktiva styrel-
sen i distrikt Mitt. Förbundsstyrelsen, i samverkan 
med tjänstepersoner och andra nyckelpersoner 
inom distriktet, påbörjade ett demokratiarbete och 
en rekryteringsprocess till distriktets styrelse. Det 
ledde till ett extra årsmöte i början på 2020 vilket 
banade vägen för en nystart i distriktet. Ett par må-
nader in i året insjuknade styrelsens nyvalde ordfö-
rande. Ett par veckor innan årsstämman avled ord-
förande Ismail Ruben Bobadilla i sviterna av Covid 
och ett nytt val av styrelse gjordes under en extra 
stämma i juni.  

 

Styrelseuppsättning 2020 
 
Ordförande   
Ismail Ruben Bobadilla 
fram till maj 
Ali Mohamed Hassan 

 
Vice ordförande  
Tafida Kayaci 

Ledamot  
Ibrahim Mohamed  
Ibrahim 

Ledamot 
Saida Alshueibi 

Ledamot   
Hassan Mountagui 

Ledamot   
Shukri Yusuf 

Suppleant  
Awni Alnwaihi 

Suppleant   
Rojan Kojan 
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Distriktets verksamhet 2020 
 
Folkbildning är en nyckel som öppnar upp dörren till ett större deltagande i samhället men också 
individer och gruppers utveckling. Detta tankesätt genomsyrar vårt arbete på alla nivåer och reg-
ioner. Här har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter utvecklat 
våra folkbildningsinsatser så det finns folkbildningsalternativ för alla som vill delta och bilda sig.  
Trots den stora omställningen till att växla från fysisk till digital verksamhet lyckades vi nå en stor 
målgrupp via digitala cirklar och arrangemang. I vissa län var det enklare än i andra men det var 
också olika beroende på målgrupp. Inom särskilda satsningar för asylsökande och nysvenskar var 
det extra svårt att få igång digital verksamhet.  
 
Västmanlands län  
I Västmanland finns vi till i flera olika orter. I Västerås har vi vårt distriktskansli, i Fagersta och 
Norberg har vi verksamhetslokaler. Under 2020 har vi främst haft verksamhet i Västerås men även 
mindre orter så som Köping, Fagersta, Norberg och Kärragruvan.  
 
I Västerås har folkbildningsverksamheten främjats av nya samverkansorganisationer men också 
utveckling av befintliga samarbeten med föreningar – stora som små. Tillsammans med Länsbild-
ningsförbundet har vi också kunnat bedriva speciella satsningar så som Digi-cirklar där deltagare 
i olika målgrupper får lära sig om diverse digitala plattformar och att använda dessa i dagliga livet. 
Under 2020 har våra medlemsorganisationer och samverkansorganisationer arrangerat arabiska, 
engelska och svenska språkcirklar, kulturprogram om Covid-19, Sveriges bostadssystem och en 
cirkel för kvinnor där de fått lära sig att använda en 3D-maskin. Vidare har vi i vår öppna verksam-
het haft flertal föreläsningsserier om hälsa, sjukdomar och pandemier, botanik och naturmedicin.  
 
Vi har en stor del verksamhet för asylsökande och nysvenskar i Västmanlands län. I denna verk-
samhet får deltagare lära sig om det svenska samhället, svenska arbetsmarknaden, normer, det 
svenska språket och andra cirklar så som cykelmontering. Denna verksamhet bedrivs till stor del 
i våra verksamhetslokaler i Fagersta och Norberg.  
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Örebro län 
Ibn Rushd distrikt Mitt har ett stort lokalkontor i Örebros stad som ligger centralt. En större om-
organisering i distriktet sammanslaget med pandemin och dess effekter på samhället gjorde att 
verksamheten i Örebros län blev mycket påverkad.  
 
I Örebros stad hade våra samverkansföreningar det extra svårt att ställa om och det drabbade 
också den öppna verksamheten som skulle utvecklas under 2020. Vissa samverkansföreningar ute 
i länet hade en del bättre förutsättningar för att kunna ställa om, bland annat i Nora och Lindes-
berg. Med våra samverkansorganisationer kunde vi anordna cirklar inom samhällskunskap och 
samhällsorientering, svenska för utrikesfödda med låga språkkunskaper, arabiska och engelska 
språkcirklar och livsåskådning.  
 

 
 

 
Södermanland 
I Södermanland har vi en utspridd verksamhet med många medlemsorganisationer. Vi finns i sju 
kommuner och har ett lokalkontor i Nyköping. Under 2020 har vi anordnat verksamhet i alla orter 
både digitalt men också fysiskt utifrån rekommendationer och riktlinjer för fysisk verksamhet. 
Gemensamt för vår verksamhet oberoende av ort är att medlemsorganisationerna arrangerar 
många språkcirklar och cirklar om samhällsorientering för utrikesfödda.   
 
I Eskilstuna har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer anordnat cirklar och kulturpro-
gram i ett brett utbud, bland annat diverse språkcirklar, cirklar om kvinnors rättigheter, livsåskåd-
ning och dess innebörd för samhället, samhällsorientering för nysvenskar och utrikesfödda samt 
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ledarskap.  
 
I Flens kommun har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer anordnat cirklar och kultur-
program för asylsökande där de fått lära sig om det svenska samhället och det svenska språket. 
Utöver det har vi haft vår ordinarie folkbildningsverksamhet med cirklar inom livsåskådning, da-
takunskap, digitalisering, moral och etik, språkcirklar och cirklar om kost och hälsa.   
 
I Gnesta har vi arrangerat bokcirklar, körkortsteori och samhällskunskap. I Vingåker har vi arran-
gerat språkcirklar, cirklar om ledarskap och föreningsteknik. I Nyköping har vi flertal medlemsor-
ganisationer som har en stor andel kvinnor i folkbildningsverksamheten. Där har vi tillsammans 
arrangerat cirklar inom klädsömnad, datakunskap, föräldrakunskap och dess innebörd i livet, sam-
hällsorientering och språkcirklar.  
 
Hos alla våra medlemsorganisationer finns en tydlig koppling till vår värdegrund, idéplattform och 
strategi. Vi har tillsammans med samtliga medlemsorganisationer arrangerat cirklar som kopplar 
an dessa och grundar sig i att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Det i praktiken har 
inneburit cirklar inom livsåskådning, tro och mångfald.  
 

  
 
 

Dalarnas län 
Med anledning av en omorganisering tidigare år har distriktet inte haft en medarbetare place-
rad i Dalarna. Det har inneburit att ingen verksamhet har kunnat bedrivas i Dalarna. Lokalkon-
toret som var i Borlänge stängdes tidigt under 2020. Distriktet har som mål och ambition att 
under 2021 återuppta folkbildningsverksamheten i länet.  
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

 
Ibn Rushd och covid-19 
2020 kommer att gå till historien som året då den invanda tillvaron vändes upp och ner. Pandemin har 
påverkat samhället på alla nivåer och ur alla aspekter – ekonomiska, sociala och kulturella.  

För Ibn Rushd och andra studieförbund har pandemin bland annat inneburit att vi har tvingats hitta 
helt nya arbetssätt. För distriktet innebar det precis som på förbundsnivå att satsa på att utöka kom-
petensen kring digital verksamhet hos såväl medarbetare inom organisationen men även cirkelledare, 
medlems- och samverkansorganisationer. Många föreningar välkomnade det nya digitala sättet att 
föra folkbildningen framåt medan andra föreningar har haft svårt att ställa om, något som vi ser grun-
dar i de digitala klyftorna i samhället. Den större delen av det som tidigare utgjort fysiska besök hos 
medlems- och samverkansorganisationer ersattes av digitala möten via olika plattformar. 
Den största utmaningen vi möttes av med anledning av covid-19 var vår verksamhet och särskilda 
satsningar för specifika målgrupper så som nyanlända och asylsökande men också äldre personer med 
invandrarbakgrund. Vi mötte stora svårigheter i att försöka implementera digitala verktyg i dessa verk-
samheter riktat till just målgrupperna.  

Distriktets medarbetare påbörjade distansarbete redan i mars månad, vilket fortlöpte hela året ut. 
Självfallet har det haft sin påverkan på bland annat arbetsmiljön ur diverse aspekter men också för 
den sociala aspekten i folkbildningsverksamheten. Att inte möta deltagare eller cirkelledare i korrido-
rerna eller vid fikapauserna har gjort att mycket av det spontana och viktiga utbytet i sociala samman-
hang gått förlorat. Distriktet, verksamheten och medlemsorganisationer har utvecklats avsevärt under 
detta speciella år och arbetet fortsätter självfallet framgent. Vi har lärt oss att folkbildning går att 
utföra på många olika sätt som vi inte tidigare använt, att det går att mötas på andra sätt än vad vi är 
vana vid och att det mesta går att anpassa.   

Granskning efter systematiskt fusk mot studieförbund i Järvaområdet 
i Stockholm 

Under 2019 det blev känt att dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader för 
folkbildningsverksamhet förekommit i Järvaområdet i Stockholm. Verksamhet under 2017-2019 har 
därefter detaljgranskats under 2020. Sammantaget identifierade fyra studieförbund 427 775 studie-
timmar och 603 kulturprogramarrangemang som felaktigt hade rapporterats in som bidragsgrun-
dande. Av detta svarar Ibn Rushd för 1 903 studietimmar och ett kulturprogram. Ibn Rushds stryk-
ningar gjordes inte på grund av dubbelrapporteringar eller brister i verksamheten, utan på grund av 
brister i kostnadsunderlagen från föreningen. 
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De fyra studieförbunden betalar sammantaget tillbaka 13 703 600 kr. Av dessa betalar Ibn Rushd till-
baka drygt 64 000 kr. Det motsvarar ca 0,5 % av den totala återbetalningen. 

Särskild utökad granskning av samtliga studieförbund 

Hösten 2020 begärde Folkbildningsrådet att de tio statsbidragsberättigade studieförbunden skulle 
granska sin verksamhet. Granskningsrapporten levererades till Folkbildningsrådet i mitten av januari 
2021. En kompletterande rapport med en granskning av tre föreningar som gjorts tillsammans med 
två andra studieförbund levererades några veckor senare. 

Alla studieförbund har alltså genomfört granskningar, men granskningarna har gått till på delvis olika 
sätt, och direkta jämförelser mellan studieförbundens strykningar blir därför lätt missvisande. Bland 
annat hann inte vissa studieförbund klart med hela granskningsuppdraget, och studieförbund har till-
lämpat olika hårda principer för strykningar. Folkbildningsrådet skriver i sin rapport om granskningen 
till Utbildningsdepartementet att Ibn Rushd är bland de studieförbund som tillämpat de hårdaste 
gränsdragningsprinciperna vid granskningen. Studieförbundet Ibn Rushd har totalt granskat 14 950 
arrangemang från 2017, 2018 och 2019 i den särskilda utökade granskningen. Det motsvarar 67 pro-
cent av verksamheten dessa år. Ibn Rushd fastslog att knappt 40 200 folkbildningstimmar och 303 kul-
turprogram bör strykas. Det motsvarar fyra procent av verksamheten 2017 till 2019.  (Detta inkluderar 
8 764 studietimmar som strykts efter den kompletterande granskningen.) 

I granskningen har Ibn Rushd haft som vägledande princip att ta det säkra före det osäkra och beslutat 
att stryka verksamhet om vi inte säkert har kunnat slå fast att verksamheten har skett efter både ge-
mensamma riktlinjer och Ibn Rushds egna riktlinjer och kvalitetsrutiner, som ofta är hårdare än de 
gemensamma. Att verksamhet stryks innebär att Ibn Rushd betalar tillbaka de anslag som man fått för 
den från stat, kommuner och regioner.  Majoriteten av timmarna stryks för att någon förening rap-
porterat verksamheten både till Ibn Rushd och till något annat studieförbund. Fyra av de 227 före-
ningar som har granskats tycks ha gjort detta på ett systematiskt sätt för att maximera utbetalning-
arna. Ibn Rushd avslutar samarbetet med dessa fyra föreningar i början av 2021 och återkräver peng-
arna. 

En annan strykning gällde verksamheten i tre föreningar i Botkyrka 2017-2018 och där ströks drygt 
8000 timmar. Det kan verka mycket men det är 11 procent av den verksamhet vi bedrev med berörda 
föreningar 2017-2018. I det fallet bedömer vi att det inte varit systematiskt fusk från föreningarnas 
sida utan slarv i rapporteringen. I den typen av fall har vi principen att hellre fälla än fria. Alltså stryks 
timmarna, och föreningarna kommer att få återbetalningskrav. 

Resterande felrapporterade timmar och arrangemang är kopplade till mindre administrativa bris-
ter. Där kan granskarna inte urskilja något mönster som tyder på att felrapporteringarna varit med-
vetna. Det är också viktigt att poängtera att granskningen inte identifierat någon ”luftverksamhet”, 
alltså verksamhet som bara finns på pappret. Vår bedömning är att all verksamhet som nu har strukits 
har genomförts i verkligheten. Men den har antingen dubbelrapporterats till flera studieförbund för 
att öka föreningen möjlighet att täcka föreningskostnader, eller så har det förekommit slarv i rappor-
teringen som gör att verksamheten inte når upp till de kvalitetskrav i rapportering som Ibn Rushd 
ställer. Bidragsgivare kan ta del av Ibn Rushds granskningsrapport där detta och resten av gransk-
ningen beskrivs i detalj. 

I distrikt Mitt har 1060 timmar, 9 studiecirklar och 144 deltagare strukits med anledning av gransk-
ningen. Inga kulturprogram har strukits. Det motsvarar totalt 2,8 % av verksamheten.  
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Efter granskningen genomfördes en lokal utvärdering i varje distrikt. Varje distrikt, inklusive Mitt kom-
mer ta fram en egen åtgärdsplan under 2021 utifrån de lärdomar och riskfaktorer som granskningen 
identifierat. Nedan finner ni detaljerad information om de totala strykningarna i distriktet.  
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Den utökade granskningen visade på att vi har mycket god kvalitet på vår folkbildningsverksamhet. De 
strykningar som har gjorts har inte visat på något systematiskt fusk eller dubbelrapportering utan 
handlar snarare om administrativa brister där cirkelledare och/eller studiekonsulenter inte varit upp-
märksamma på att deltagare och ledare haft höga volymer av deltagande. Som åtgärd kommer vi att 
bland annat stärka cirkelledarutbildningarna och kompetensutveckla cirkelledare och medarbetare 
för att säkra kvaliteten på verksamheten och att riktlinjer efterlevs.  
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Nedslag i distriktets verksamhet 2020 
 

Digital Ramadan: En säker mötesplats för Sveriges alla muslimer 
I och med att pandemin påverkade hela vårat samhälle så innebar det att vi var tvungna att tänka om 
gällande event runt om i landet, även så för muslimska högtiden och fastemånaden Ramadan. 
 
Fredagen den 24 april inleddes den första fas-
tedagen i Ramadan. Högtiden kretsar kring 
inre reflektion, andlighet men också kring 
social gemenskap. För att svenska muslimer 
skulle få en möjlighet att samlas utan smitto-
risk valde Ibn Rushd Studieförbund att nation-
ellt skapa forumet "Digital Ramadan". Mötes-
platsen kom att bli en Facebook sida skapad 
specifikt för Digital Ramadan – för Sveriges alla 
muslimer.  
 
Upplägget baserades på viktiga delmoment i 
Ramadan som många muslimer ägnar sig åt 
under denna högtid. Av den anledningen er-
bjöds det tre fasta aktiviteter varje dag för att 
främja delaktighet och social gemenskap.  
Uppdelat på tre olika tider under dagen dela-
des det först ett muslimskt citat för att sätta temat för dagen. Därefter livesändes ett dagligt barnpro-
gram kopplat till temat av läraren Sema Ekinci. Dagen avslutades med ett dagligt ramadansamtal kopp-
lat till temat där inbjudna gäster skulle reflektera, diskutera och tala om temat.  
Målet med satsningen Digital Ramadan var att ge svenska möjligheter att samlas i gemenskap 
under en orolig period och pandemi.   
 

Digital Eid: För hela Sverige  
 
Eid al-Fitr, som oftast kallas Eid, markerar slutet på faste-
månaden Ramadan. Ett Eid-firande brukar bestå av massvis 
av god mat, musik och dans – och framför allt av fest och 
gemenskap. Under 2020 infall Eid den 24 maj. Studieför-
bundet Ibn Rushd anordnar sedan ett antal år stora Eid-fes-
tivaler på olika håll i landet. Störst är festivalen i Malmö 
Folkets park, som 2019 samlade 11 000 deltagare och den i 
Botkyrka, som samlade 4 000. De omtyckta festivalerna 
brukar inte bara locka muslimer, utan också andra som vill 
delta i festen och gemenskapen som Eid bringar.  
 
Detta år kunde de festivalerna inte genomföras som vanligt. 
I stället flyttades de ut på nätet där Ibn Rushd Studieförbund 
erbjöd en två timmar lång livesändning som alla i hela 
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Sverige kunde delta i. Melody Farshin, känd komiker och författare, och Sarah Ameziane, kultur-
arbetare och regionsamordnare på biståndsorganisationen Islamic Relief, agerade programledare 
för den digitala Eid-festivalen och bjöd på ett festfyllt och familjevänligt program för alla smaker, 
med inslag från olika delar av landet. Som vanligt blev det mycket variation på scenen och mång-
falden var stor. Afghansk och arabisk musik, azerbajdzjansk dans, marockansk folkmusik, cirkus 
och poesi är ett axplock av vad som bjöds på. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
– ”Eid al-Fitr är en av de största högtiderna under året för musli-
mer runt om i hela världen, men man måste inte vara muslim för 

att delta. Ibn Rushd vill ge alla möjligheten att dela denna 
glädje men i år på ett annorlunda sätt. Därför har vi skapat en 

digital Eid-fest dit alla är välkomna.”  
 

Alve Högman, förbundschef på Ibn Rushd Studieförbund. 
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Integration genom svenska & samhällsinformation 
 
STUDIECIRKLAR FÖR ASYLSÖKANDE 
Sedan 2015 arbetar studieförbunden inom folkbildningen med studiecirklar i svenska och sam-
hällsorientering för asylsökande. Studieförbundet Ibn Rushd har engagerade och kunniga cirkel-
ledare som leder studiecirklar i svenska och samhällsorientering. 
Distrikt Mitt har  sedan flera år tillbaka en stor andel asylsökande och nyanlända. Verksamheten 
har utförts på olika orter där distriktet har verksamhetslokaler, så som Fagersta och Norberg i 
Västmanland. Det övergripande syftet med studiecirklarna är att ge en meningsfull sysselsättning 
under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet, för dem som 
beviljats uppehållstillstånd. Studiecirklarna är kostnadsfria. 
 
MÅLGRUPP 
Målgruppen är personer som bor inom Migrationsverkets anläggningsboenden eller egna boen-
den. Vi vänder oss till deltagare med olika kunskapsnivåer och utbildningsbakgrunder. 
 
STUDIECIRKLAR ÄR GEMENSAMT LÄRANDE 
Studiecirklar syftar till ett gemensamt lärande där 
alla deltagare i studiecirkeln är viktiga, för att grup-
pen gemensamt ska kunna nå nya kunskaper och in-
sikter. Att vara cirkelledare innebär att vara en del 
av gruppen och samtidigt att ha ett ansvar för att 
arbetet och att rapporteringen fungerar. 
 
TVÅ OLIKA STUDIECIRKLAR 
Studieförbundet Ibn Rushd erbjuder två olika stu-
diecirklar för asylsökande. Den ena är en kombine-
rad cirkel i svenska och samhällsorientering och den 
andra är en längre cirkel med enbart fokus på 
svenska. 
 
SVENSKA FRÅN DAG 1 
Genom att lära sig grunderna i det svenska språket kan människor bli självständiga och får större 
möjlighet att göra sig förstådda. Nyanlända i Sverige som ännu inte får börja på SFI ges en möj-
lighet att börja lära sig svenska tidigt. Samhällsorienteringen utformas efter deltagarnas behov 
och kunskapsintresse kring olika delar av det svenska samhället, exempelvis jämställdhet, hälsa, 
arbetsmarknad eller andra intresseområden. Den här studiecirkeln består av 15 studietimmar, 
studieplanen och studiematerialet anpassas efter gruppens behov och är ämnade att ge baskun-
skaper inom svenska och samhällskunskap. 
 
VARDAGSSVENSKA 
För dem som vill fördjupa sig i det svenska språket anordnar Ibn Rushd även en studiecirkel som 
består av 40 studietimmar. Denna cirkel heter Vardagssvenska. Målet är att deltagarna ska lära 
sig grunderna i det svenska språket med fokus på att kunna göra sig förstådda och kunna förstå 
andra i lättare vardagssituationer. 
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Föreläsningsserie  
Botanik och naturmedicin 
Som en del av distriktets öppna verksam-
het för alla arrangerade vi tillsammans 
med en av våra cirkelledare en föreläs-
ningsserie om botanik och naturmedicin. 
Deltagarna fick lära sig om olika växters 
sammansättningar, hur och var de växer 
och vilken påverkan de har på kroppen 
och välmående. Två stora favoriter i före-
läsningsserien var om gurkmeja och ing-
efära.  
 
Totalt innehöll föreläsningsserien 44 kul-
turprogram med sammanlagt 461 delta-
gare.  
 
 

 

Föreläsningsserie Hälsa 
Ytterligare en föreläsningsserie som vi ar-
rangerade tillsammans med en av våra 
cirkelledare handlade om hälsa. Temat, 
som är väldigt brett, delades upp i di-
verse virus som orsakar infektionssjukdo-
mar, så som Covid-19, SARS och MERS. 
Föreläsningsserien tog också upp andra 
sjukdomar och hälsorisker så som Rotavi-
ruset, mässling, Spanska influensan, sä-
songsinfluensa och Zika viruset.  

Totalt innehöll föreläsningsserien 90 kul-
turprogram med sammanlagt 828 delta-
gare.  
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Digi-cirklar i Västmanland 
Med anledning av pandemin utlyste Region Västman-
land ett samverkansprojekt som tillsammans med Väst-
manlands Länsbildningsförbund gav möjlighet till folk-
bildningen att för diverse målgrupper utöka deras digi-
tala kunskaper. Distriktet gjorde en satsning inom mål-
gruppen som vi når bäst, asylsökande, äldre personer 
med invandrarbakgrund, de som står långt ifrån arbets-
marknaden och som har svårigheter i det svenska språ-
ket.  
 
Våra Digi-cirklar arrangerades på Fagersta och Norberg 
i Västmanland och hölls på flertal olika språk, bland an-
nat arabiska, svenska och dari. Genom att arrangera 
digi-cirklar har vi kunnat säkerställa att personer som 
tidigare inte använt diverse digitala verktyg eller kunnat 
delta i digitala studiecirklar nu har utökat sina kunskaper och kompetenser. På så vis har vi utökat 
möjligheten till deltagande i samhället.  
 
Totalt har 34 personer deltagit i Digi-cirklarna under 2020, varav 16 av dessa varit utrikesfödda 
kvinnor långt från arbetsmarknaden och/eller asylsökande. I samband med att varje cirkel star-
tades fick deltagarna besvara en startenkät. Vid avslut av cirkeln fick de besvara en slutenkät 
som sedan skickades in för redovisning till länsbildningsförbundet. Svaren analyserades också av 
oss.  
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Innan deltagarna deltog i Digi-cirk-
larna svarade endast 29% att de hade 
Bank-ID. Vid avslut av cirkeln svarade 
samtliga deltagare att de hade Bank-
ID 
 
 

 

Gällande användandet av internetbank 
svarade endast två personer att de hade 
använt internetbank. Vid avslut av cirkeln 
svarade samtliga deltagare att de hade in-
ternetbank.  
 

 

 

 

Totalt 85% av alla deltagare kände 
sig oroliga för bedrägerier och fel-
aktig information på nätet och i digi-
tala verktyg. Vid avslut av cirklarna 
var det istället 85% av deltagarna 
som kände sig mindre oroliga för be-
drägerier.  

 

 
 
 
Innan deltagande i Digi-cirklarna hade 
endast en av deltagarna besökt sjukvårds-
upplysningens webbsida 1177.se. Vid av-
slut av cirkeln hade samtliga deltagare an-
vänt hemsidan, loggat in och navigerat på 
hemsidan/appen.   
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Kvalitetsarbete hos Ibn Rushd 
Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar. Våra rutiner börjar redan i planeringsstadiet och 
fortsätter långt efter att verksamheten slutrapporterats. I många fall ställer vi högre interna kva-
litetskrav än vad våra bidragsgivare kräver.  

Kvalitetssäkringen görs systematiskt och omfattar alla led från cirkelledare till förbundschef. Vid 
sidan av den löpande internkontrollen i våra distrikt genomförs en årlig internkontroll på för-
bundsnivå där genomförd verksamhet granskas. För att känna oss säkra och trygga med att vi 
levererar bra folkbildning kontrollerar vi stora volymer. 

Vår kontroll är djupgående och består bland annat av granskning av närvarolistor, telefoninter-
vjuer med deltagare och ekonomisk kontroll. När vi genomför kontroller tittar vi också på hur vi 
kan utveckla våra cirkelledares kompetens och på hur deltagarnas lärande och delaktighet kan 
stärkas. 

Om vi upptäcker att en studiecirkel eller annan aktivitet inte uppfyller kraven på bra folkbildnings-
verksamhet stryks den ur våra system och rapporteras inte in som bidragsgrundande. Vi inför 
också utvecklingsplaner för att förebygga uppkomsten av brister framöver.  

 

Granskning av utbetalningar 
Föreningar som samarbetar med Ibn Rushd har rätt till ersättning för faktiska kostnader i samband 
med folkbildningsverksamhet. Ersättningen betalas ut sedan ett underlag skickats in och godkänts 
– en process som startar lokalt och avslutas på förbundsnivå. Ekonomiavdelningen granskar alla 
utbetalningar innan de skickas till banken, dessutom gör kvalitetsavdelningen stickprover varje 
månad. 

Förstärkt och förnyad cirkelledarutbildning 
Många i Ibn Rushds målgrupp saknar den föreningserfarenhet som det annars är vanligt att ha i 
Sverige. Därför är det väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda en gedigen utbildning för våra cir-
kelledare. Under 2020 har vi arbetat med att utbilda såväl nya som mer erfarna cirkelledare över 
hela landet. Utgångspunkt för cirkelledarutbildningen är ett pedagogiskt utbildningspaket som vi 
själva tagit fram. 
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Verksamheten i siffror 
Statistik/diagram 

Under året har vi tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisationer och i egen verk-
samhet kommit upp i 36,877 studiecirkeltimmar. Det är en ökning från föregående år och är ett 
resultat av vår satsning på att knyta nya samarbeten i civilsamhället samt utveckla våra medlems- 
och samverkansorganisationer. Totalt har vi haft 515 arrangemang studiecirkelarrangemang, 280 
kulturprogram och genom dessa nått totalt 1114 unika deltagare runt om i våra fyra län. Vi känner 
stolthet inför vårt uppdrag och vår verksamhet men känner samtidigt att vi har möjlighet att med 
nya krafttag nå ut till fler i vår målgrupp. Vår förhoppning är att vi ökar vår verksamhet, dess 
kvalitet och folkbildningsmöjligheterna i vår region under 2021. Detta gör vi tillsammans med våra 
medlems- och samverkansorganisationer genom att tillsammans identifiera möjligheter där vi kan 
utvecklas och göra folkbildningen till en mer tillgänglig, utvecklande och självklar del i livet. 

 

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsform Arrangemang Studietimmar Unika deltagare 

Studiecirkel 515    36 877    1 258    

Annan folkbildningsverksamhet 19    608    48    
Kulturprogram 280    - - 

Totalt 814    37 485    1 306    
 

Verksamhetsområden 
Ibn Rushd Studieförbunds verksamhet är 
omfångsrik och sträcker sig över många om-
råden. Det innebär att vi möter människor 
med många olika intressen och på så sätt 
skapar en bred folkbildning som kan er-
bjuda folkbildning för alla. De fyra kategori-
seringarna av verksamheten delas upp en-
ligt följande: Demokrati, kultur, livsåskåd-
ning och människa/natur. 

Vår främsta verksamhet har skett inom 
verksamhetsområdet demokrati, vilket nästan utgör hälften av vår verksamhet. Inom demokrati 
arrangerar vi folkbildningsverksamhet inom integration och utanförskap, riktade cirklar för nyan-
lända, ledarskapsutveckling, påverkansarbete och opinionsbildning. Andra plats kammar verk-
samhetsområdet kultur hem.  Här har vi tillsammans med alla våra organisationer arrangerat 
bland annat språkcirklar i arabiska, svenska och andra språk. Vi har också haft diverse arrange-
mang om matlagning från olika delar av världen, diverse högtider och firanden samt film och te-
ater.  

Väldigt tätt inpå hamnar verksamhetsområdet livsåskådning på tredje plats där majoriteten ut-
görs av verksamhet om Islam, att stärka den svenska muslimska identiteten och arrangemang 
med temat interreligiösa möten.  

53,7%

29,8%

27,2%

20,4%

Demokrati

Kultur

Livsåskådning

Människa/natur
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Det fjärde verksamhetsområdet är människa/natur där verksamheten främst bestått av arrange-
mang om folkhälsa, digital tillgänglighet och naturvetenskapliga ämnen. Distriktet arrangerade 
två föreläsningsserier som en särskild satsning för att bredda verksamheten inom just detta om-
råde. Mer detaljer kring föreläsningsserierna kan ni läsa på sida 20.  

 

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde Arrangemang Timmar 

DEMOKRATI 221    15 353    
DEMOKRATI - Integration och utanförskap 103 4617 

DEMOKRATI - Islamofobi och rasism 2 0 

DEMOKRATI - Jämställdhet 6 153 

DEMOKRATI - Ledarskapsutveckling 38 3995 
DEMOKRATI - Nyanlända 18 2920 

DEMOKRATI - Organisering 13 414 

DEMOKRATI - Påverkansarbete och opinionsbildning 2 66 

DEMOKRATI - Samhällskunskap 39 3188 
   

KULTUR 212    8 520    

KULTUR - Arabiska 58 2807 

KULTUR - Film och teater 8 76 
KULTUR - Konst och musik 1 0 

KULTUR - Matlagningskultur 2 66 

KULTUR - Muslimska högtider och firanden 81 459 

KULTUR - Svenska 17 1074 
KULTUR - Övriga språk 45 4038 

   
LIVSÅSKÅDNING 166    7 783    

LIVSÅSKÅDNING - Folkbildning om islam 96 5093,5 
LIVSÅSKÅDNING - Interreligiösa möten 24 1370 

LIVSÅSKÅDNING - Stärka den svenska muslimska identiteten 46 1319 

   

MÄNNISKA/NATUR 215    5 830    
MÄNNISKA/NATUR - Digital tillgänglighet 6 164 

MÄNNISKA/NATUR - Folkhälsa 188 5181 

MÄNNISKA/NATUR - Funktionsvariation och tillgänglighet 1 33 

MÄNNISKA/NATUR - Landsbygd och jordbrukssatsning 1 0 
MÄNNISKA/NATUR - Naturvetenskap 17 447 

MÄNNISKA/NATUR - Validering 2 5 
   

 

  


 J

ÅP
, H

BA
, S

A,
 O

AY
, A

O
A,

 IM
I, 

SY
H

, A
M

YA
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



26 

Ålder  

Våra deltagare är till stor del mellan 25-65 år. De utgör XX % av den totala mängden deltagare 
under året. En mindre del är mellan 13-24 år och ännu färre under 13 år. Inga av våra deltagare 
har varit över 65 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Korttidsutbildade 
I vår verksamhet möter vi många människor som delvis eller helt saknar utbildning. Det är en 
viktig målgrupp att arbeta med. Dessa personer kan också ha en socioekonomisk utsatthet och 
står utanför arbetsmarknaden. Genom folkbildning kan man skapa goda förutsättningar för att 
öka kunskap, kompetens men också självförtroende. Det gör folkbildningen till en viktig aktör för 
att minska klyftorna i samhället och förbättra förutsättningarna för fler människor i samhället att 
komma ut i arbete. 

 

 

< 13 år 13-24 år 25-65 år => 65 

125 1382 2522 54 

2,9% 32,0% 58,4% 0,9% 

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE i folkbildningsverksamheten Antal Unika deltagare Unika deltagare i % 

Studiecirkel 573 46% 
Annan Folkbildningsverksamhet 1 2% 

2,9%

32,0%

58,4%

0,9%

< 13 år

13-24 år

25-65 år

=> 65
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Jämställdhet 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Demokrati, jämställdhet, 
mångfald och rättigheter är grundläggande utgångspunkter för Ibn Rushds folkbildningsverksam-
het. Det är genom dessa fokusområden som vi tillsammans kan skapa ett mer demokratiskt och 
jämställt Sverige. Vi når en stor andel kvinnor i vår verksamhet och det är vi extra stolta över! 
Många av dessa kvinnor har låg eller ingen utbildning alls eller kommer från socioekonomisk ut-
satthet. En stor majoritet av kvinnorna är också utrikesfödda.   
I Distrikt Mitt har vi också flertal kvinnliga cirkelledare i diverse verksamheter, så som inom asyl-
verksamheten och inom särskilda satsningar.  

Sveriges jämställdhetspolitiska mål beskriver vikten av att aktivt arbeta med jämställdhet och me-
nar att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma sina egna liv och sin framtid. Studi-
eförbund har en självklar roll i att nå dem jämställdhetspolitiska målen vilket innebär att vi ska 
implementera jämställdhetspolitiska riktlinjer och rutiner i arbetet vi utför och folkbildning som 
vi genomför tillsammans. Ibn Rushd Studieförbund arbetar aktivt genom studieförbundets egna 
jämställdhet- och jämlikhetspolicy och jämställdhetsplan för hela förbundet.  

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN i folkbildningsverksamheten Unika % 
Kvinnor 486 41% 

Män 686 59% 

Totalt 1172   
 

 
Riktade insatser 
Klyftor och orättvisor är en dyster verklighet i vårt samhälle. Det skapar marginaliserade grupper 
som blir utsatta och oftast hamnar utanför samhället. Folkbildningen har en viktig roll i att arbeta 
med dessa grup-per för att kunna skapa bättre förutsättningar och på så sätt bidra till deras 
stärkta identitet, kunskap och kompetens. Statens syfte med folkbildningen är bland annat att 
minska klyftorna och höja utbildningsnivån i Sverige. Målgrupperna som staten vill att folkbild-
ningsaktörer ska skapa riktade insatser för är bland annat nyanlända, utrikesfödda kvinnor och 
föräldrar. Distriktet har en stor del verksamhet för nyanlända och asylsökande, däremot har di-
striktet haft svårigheter i att uppnå verksamhet inom särskilda satsningen ”Uppsökande och mo-
tiverande insatser för utrikesfödda kvinnor”. Distriktet hade som målsättning att starta flertal 

Kvinnor; 41%

Män; 59%
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grupper för utrikesfödda kvinnor, dock var detta en särskild svår målgrupp att nå under pande-
min. Målgruppen når vi redan i vår ordinarie folkbildningsverksamhet tillsammans med våra med-
lems- och samverkansorganisationer.  

Övrig  Arrangemang Timmar 
Unika delta-

gare 

Uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda 
kvinnor 1 69 4 

 

Nyanlända 
Alla människor ska ha möjlighet att delta i samhället och känna sig som en del av Sverige. Det 
gäller även nyanlända. Att känna tillhörighet till samhället man lever i är viktigt för ens välmående. 
Av den anledningen tar Ibn Rushd studieförbund verksamhet som riktar sig till nyanlända på all-
var. Denna verksamhet bidrar inte enbart till nyanlända känner samhörighet med det svenska 
samhället men också att man värnar om deras mänskliga rättigheter. I distriktet har vi verksamhet 
särskilt för nyanlända och asylsökande i Fagersta, Norberg, Riddarhyttan och i Flen. Utöver 
svenska språket studerar även våra grupper samhällsorientering.  

UPPDRAGSVERKSAMHET Arrangemang Timmar Unika deltagare 

Asyl       

Svenska från dag 1 25 430 118 

Vardagssvenska 11 440 102 
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31  

 

   

      
Erhållna bidrag 1 2 851 784  3 258 244  
Övriga verksamhetsintäkter 1 801 270  723 480  
      
Summa föreningens intäkter  3 653 055  3 981 724  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 2, 3 -5 110 463  -8 217 368  
Rörelseresultat  -1 457 408  -4 235 645  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  0  -94  
Summa finansiella poster  0  -94  
      
Resultat efter finansiella poster  -1 457 408  -4 235 739  
      
Resultat före skatt  -1 457 408  -4 235 739  
      
Årets resultat  -1 457 408  -4 235 739  


 J

ÅP
, H

BA
, S

A,
 O

AY
, A

O
A,

 IM
I, 

SY
H

, A
M

YA
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Mitt
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  
 

TILLGÅNGaR      
      
Omsättningstillgångar      
      
aortfristiga fordringar      
Kundfordringar  0  5 000  
Övriga fordringar  0  246 318  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  246 802  213 393  
Summa kortfristiga fordringar  246 802  464 711  
      
aassa och bank      
Kassa och bank  0  2 174 277  
      
Summa omsättningstillgångar  246 802  2 638 988  
      
SUMMa  TILLGÅNGaR  246 802  2 638 988  
      
EGET KaPITaL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  -1 353 543  2 882 196  
Årets resultat  -1 457 408  -4 235 739  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  -2 810 951  -1 353 543  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  218 771  543 186  
Övriga skulder  2 425 592  2 283 854  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  413 390  1 165 490  
Summa kortfristiga skulder  3 057 753  3 992 531  
      
SUMMa  EGET KaPITaL OCH SKULDER  246 802  2 638 988  
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Distriktets årsbokslut är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNaR 2017:3) om årsbokslut. 
 
 
 
Not 1 Intäkternas fördelning
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
    
Erhållna bidrag kommun och län 972 631 1 246 103  
Bidrag från FBR 2 400 865 2 012 139  
Övriga intäkter samt projekt 279 558 723 481  
Summa 3 653 054 3 981 723  
    
 
Not 2 Övriga rörelsekostnader
 2020-01-01 2019-01-01   
 -2020-12-31 -2019-12-31   
     
Direkta verksamhetskostnader 66 118 112 658  
Fasta kostnader 1 094 652 1 567 108  
Styrelse 1 300 457  
Förstärkningsstöd 629 254 972 745  
Övrigt 37 472 21 986  
Summa 1 828 796 2 674 954  
    
Not 3 anställda och personalkostnader
 
Samtliga i personalen är anställda i kansliet, Ibn Rushd Studieförbund (802411-0762), men verksamma i Ibn Rushd
Studieförbund Distrikt Mitt. 
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Medelantalet anställda 7 9  
Totalt 7 9  
    
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
    
Löner och andra ersättningar 2 360 621 3 937 703  
Sociala kostnader och pensionskostnader 863 820 1 404 807  
(varav pensionskostnader) (158 880) (217 967)  
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 3 224 441 5 342 510  
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Underskrifter

Ort och datum
 
 
 Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
 
 
  
Saida Suleiman Mustafa alshuaibi Ibrahim Mohamed Ibrahim
Styrelseordförande Styrelseledamot
  
  
  
abdi Osman abukar Hassan Bashiir ahmed
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
awni  alnwaihi Shukri Yusuf Hassan
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
Omar aden Yusuf  
Styrelseledamot  
  
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats  den dag som framgår av min elektroniska underskrift 
 
Öhrlings PricewaterhouseCooper aB 
 
 
 
Jens Persson   
auktoriserad revisor 
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FÖRORD 
 


ill följd av Coronapandemin blev 2020 minst sagt ett speciellt år som präglades av ett 
stort omställningsarbete för hela folkbildningen i samhället.  


För oss på Ibn Rushd Studieförbund har arbetet berört alla avdelningar och en omställning till digital 
verksamhet varit en stor del av anpassningen av verksamheten. Vår digitala verksamhet innan pande-
min var blygsam och därmed påskyndades de processer som redan var igång för att utveckla våra 
digitala plattformar och verksamheter ytterligare. Studieförbundet gjorde en nationell satsning för att 
kompetensutveckla personal och folkbildare ute i distrikten för att kunna erbjuda vår bästa folkbild-
ning. 
 
Distrikt Mitt gjorde en satsning på att stabilisera och utveckla den befintliga folkbildningsverksam-
heten ute i länen och utöka samverkansorganisationer på utvalda orter. Det gjordes genom att stärka 
relationen till medlemsorganisationer, satsa på förstärkt annordnarskap och att aktivt delta i planering 
och utförande av verksamhet. Detta medförde att flertal befintliga medlemsorganisationer kunnat 
utöka folkbildningsverksamheten och kvaliteten på den. I och med flertal nya samverkansorganisat-
ioner kunde vi också starta ny verksamhet med nya aktörer och på så sätt nå en bredare målgrupp.  
 
Ibn Rushd studieförbund distrikt Mitt vill hedra och tillägna styrelsens ordförande Ismail Ruben Bo-
badilla ett särskilt tack och uppskattning. Ismail Ruben, som med ett betydande engagemang, utmär-
kande kompetens och stora visioner, tog sig an uppdraget som ordförande i början av året. I början 
av pandemin insjuknade han och efter ett par månaders sjukdom avled han den 29 maj i sviterna av 
Covid.  
Vi är tacksamma för det Ismail Ruben åstadkommit och för det han betytt och gjort för civilsamhället 
och folkbildningen. Vi saknar och sörjer honom. Våra tankar går till hans familj, vänner, nära och kära.  
 
 
 
 
Ali Hassan, styrelseordförande 
Delal Sindy, distriktschef  
Ibn Rushd distrikt Mitt  
 
 
  


T 
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Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi finns 
över hela landet och Ibn Rushd distrikt Mitt täcker Västmanland, Dalarna, Södermanland och Öre-
bro län. Under 2020 ordnade vi tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisationer ett 
stort antal studiecirklar och kulturprogram inom allt från arabiska till gurkmejans och ingefärans 
betydelse för hälsan. 
 


Det här är Ibn Rushd 
Det finns tio svenska studieförbund som får pengar från stat, kommun och landsting/regioner för att 
bedriva folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är fortfarande ett ungt studieförbund – hösten 2020 
hade vi funnits som ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund i tolv år. Ibn Rushds 
uppdrag, som du ser här nedan, tar avstamp i en vision om att muslimer ska vara en självklar del av 
Sverige. Liksom de flesta andra studieförbund grundades vi av folkrörelseorganisationer, i vårt fall ett 
antal muslimska sådana. Dessa hittas i dag bland våra medlemsorganisationer.  
 
Ibn Rushd och folkbildningen 
Grunden för folkbildningen är att den är fri och frivillig. Studieförbunden och folkhögskolorna gör det 
möjligt att mötas på ett helt annat sätt än i exempelvis skolsystemet. På egna villkor kommer männi-
skor samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka sina möjligheter att påverka – både det egna 
livet och samhället.  


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


Ibn Rushd  
Folkbildning med fokus på mångfald, 


rättigheter och livsåskådning 
 


 
Staten har fyra övergripande syften med sitt stöd 
till folkbildningen, nämligen att: 


� Stödja verksamhet som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin. 


� Bidra till att göra det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin livssitu-
ation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen. 


� Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och 
höja bildnings- och utbildningsnivån i sam-
hället. 


� Bidra till att bredda intresset för och öka 
deltagandet i kulturlivet. 


 


Ibn Rushd Studieförbunds uppdrag är att:  


� Stärka och utveckla demokratin inom den 
muslimska folkrörelsen och bidra till att full-
borda den svenska demokratin genom delak-
tighet, organisering och påverkan.  


� Med folkbildning som verktyg göra det möjligt 
för människor att enskilt och i grupp utveck-
las, stärkas i sin identitet och engagera sig i 
samhällsutvecklingen.  


� Skapa större förståelse, respekt och tolerans 
människor emellan genom kultur- och kun-
skapsinsatser. 
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örutom att folkbildningen ska vara fri och frivillig gäller att den 
ska vara deltagarstyrd, läroplans- och betygsfri, ideologiskt 
och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel och riks-


omfattande.  
 
Studieförbundens folkbildning har tre olika former: studiecirklar, kulturprogram och annan folk-
bildningsverksamhet. Den sistnämnda verksamhetsformen kan till exempel utgöras av prova-på-
dagar och helgkurser. 


All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig till dessa syften. För oss är det särskilt viktigt att nå ut 
till människor och grupper som saknar en lång tradition och erfarenhet av organisering i Sverige. 
Genom vår unika profil och vår förmåga att nå inte minst marginaliserade grupper är vi med och 
skapar ett inkluderande samhälle.  
 


Vår värdegrund 
Ibn Rushds värdegrund sammanfattas av våra fyra kärnvärden: möte, reflektion, stolthet och för-
ändring. 


Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark 
tradition i den muslimska religionen och kulturen. Mö-
tet mellan människor har ett egenvärde vid alla våra ak-
tiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, fördomar före-
byggas och rättigheter säkras. Därför ska dialog och er-
farenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår verksamhet 
ska det finnas möjlighet att mötas över religionsgrän-
ser, kulturella skillnader och språkliga barriärer.  


 


 


Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid till. Det 
måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna, det 
existentiella tänkandet, dialogen med andra och det 
egna växandet. För att delta i våra verksamheter ska man 
exempelvis inte behöva praktisera islam på ett visst sätt, 
ha en viss akademisk utbildning eller en viss mängd ar-
betslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverk-
samhet ska vara den egna utvecklingen som sker genom 
reflektion, oberoende av vem man är.  


F 
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Stolthet över sig själv och den identitet man har, över 
Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna känna. Vi 
strävar mot ett samhälle där det är möjligt att vara stolt 
över att vara svensk och muslim. Vi arbetar för att stärka 
den svenskmuslimska identiteten och prioriterar verk-
samhet som stärker den muslimska gruppens egenmakt 
och stolthet.  


 


 


 


 


 


Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå eller 
på samhällsnivå. När vi ser negativa tendenser eller fenomen omkring oss 
strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara större förståelse 
mellan muslimer och icke-muslimer, stärkta rättigheter för ut-
satta minoriteter eller att motverka alkoholnormen. Föränd-
ring kan också innebära att en individ får större kun-
skaper, blir mer engagerad eller rik på nya erfarenheter. 
Vi ska aldrig vara rädda för att påtala behovet av föränd-
ring eller för att vara obekväma. Vår verksamhet ska alltid 
kunna påvisa förändring.   
 
 


  


”Ibn Rushd utgår från en vision om att musli-
mer ska vara en självklar del av Sverige. Vi ar-
betar aktivt för att stärka den  
svensk-muslimska identiteten vilket innebär 
att det ska kännas tryggt och självklart att 
vara svensk och muslim på samma gång.” 
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bn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, 
bejakar mångfald och skapar förutsättningar för medborgarnas och 


civilsamhällets engagemang. Vår grundsyn kan delas in i följande om-
råden:  
 
Tro 
Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i 
sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska vär-
deringarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka 
mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av 
extrema yttringar, våld och förtryck.  


 
Samhälle  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det 
demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter 
oberoende av vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former 
av rasism, ojämlikhet och diskriminering.  


 
Miljö och hälsa  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd 
jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn 
Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.  


 
Bildning och kultur  
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att stärka iden-
titeter, uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn Rushd arbetar för allas 
rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ som 
är progressiva och respektfulla samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig 
yttringar som är hetsande, kränkande eller hatfyllda. 


  


I 
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Ibn Rushd Distrikt Mitt  
 
Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av för-
bundet är det förbundsstyrelsen som ansvarar för men varje distrikt har också en självständig 
distriktsstyrelse. Distrikt Mitt förs samman av fyra län; Västmanland, Örebro, Södermanland och 
Dalarna. Distriktet har ett distriktskansli i Västerås och två lokalkontor i Örebro och Nyköping. 
Förutom ett distriktskansli och två lokalkontor har vi också verksamhetslokaler i Fagersta och Nor-
berg i Västmanland län.           


                


 


 


  


 


 
 
 
 
 


 


 


 


Medarbetare 
Distrikt Mitts medarbetare ansvarar för att ut-
bilda våra samverkans- och medlemsorganisat-
ioner, att stötta i planering och utförandet av 
folkbildningsverksamheten och att utveckla 
verksamheten i stort. Medarbetarna i distriktet 
representerar en stor mångfald avseende språk, 
bakgrund och kompetens – det är vi stolta över!  


Styrelse 
Distriktsstyrelsen ansvarar för den övergripande 
styrningen av distriktet. Distriktsstyrelsen består 
av sju ledamöter inklusive distriktsordföranden 
och två suppleanter. Styrelsen väljs av 
distriktsstämman som utgörs av ombud från våra 
medlemsorganisationer.  


Distrikt Mitts organisation 
Distriktet har under flera års tid genomgått diverse 
förändringar för att kunna stärka och bygga upp det 
distrikt som vi ämnar vara. Under början av 2020 av-
slutade tidigare distriktschef sin tjänst och en ny chef 
tillsattes från och med februari.   
I och med pandemin påbörjades hemarbete för alla 
medarbetare i distriktet redan i början av mars. Hem-
arbetet har fortlöpt året ut. Pandemin påverkade 
mycket av distriktets verksamhet och därmed blev 
korttidspermitteringar aktuella för vissa medarbe-
tare vars arbete påverkats avsevärt.  


På grund av tidigare års ekonomiska svårigheter sat-
tes distriktet i en svår situation under våren och hös-
ten 2020 och en omorganisering utfördes. Under 
2020 gick medarbetarstyrkan från nio medarbetare 
till tre.   
 


 


Medarbetare 2020 
Distriktschef   
Delal Sindy 
Distriktskansli 


Verksamhetsutveck-
lare/Asylsamordnare  
Distriktskansli 


Kvalitetshandläggare 
Distriktskansli 


Projektutvecklare 
Distriktskansli 


Studiekonsulent 
Distriktskansli 


Studiekonsulent 
Lokalkontor Nyköping 


Studiekonsulent 
Distriktskansli 


Studiekonsulent 
Lokalkontor Örebro 


Kanslist 
Distriktskansli 
 
 
För detaljer och mer information vänligen besök 
www.ibnrudshd.se/distrikt-mitt 
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Distriktets medlemsorganisationer 2020 
 
Våra medlemsorganisationer finns i olika delar av distriktet och är lokaliserade både i större städer 
men även mindre orter på landsbygden. En stor del av våra medlemsorganisationer har funnits 
med oss i många år och har även varit en del av att bygga grunden för vår folkbildningsverksam-
het. Våra medlemsorganisationer består främst av föreningar med ett intresse och engagemang 
för det muslimska civilsamhället. Det är föreningar som inriktar sig i ämnen så som livsåskådning, 
människans utveckling, kunskap, kultur och samhällsengagemang. En del av våra medlemsorga-
nisationer finns inom föreningar som även utöver folkbildningsverksamhet bedriver moskéverk-
samhet där svenskmuslimer kan samlas och utöva sin tro. Hos alla våra medlemsorganisationer 
är vi aktiva i vårat annordnarskap och leder vår folkbildningsverksamhet i enligt med vår idéplatt-
form och strategi.  


  


Distrikt Mitts styrelse 
 
Vid årsskiftet mellan 2019 och 2020 gjordes det en 
betydande satsning på att få liv i den inaktiva styrel-
sen i distrikt Mitt. Förbundsstyrelsen, i samverkan 
med tjänstepersoner och andra nyckelpersoner 
inom distriktet, påbörjade ett demokratiarbete och 
en rekryteringsprocess till distriktets styrelse. Det 
ledde till ett extra årsmöte i början på 2020 vilket 
banade vägen för en nystart i distriktet. Ett par må-
nader in i året insjuknade styrelsens nyvalde ordfö-
rande. Ett par veckor innan årsstämman avled ord-
förande Ismail Ruben Bobadilla i sviterna av Covid 
och ett nytt val av styrelse gjordes under en extra 
stämma i juni.  


 


Styrelseuppsättning 2020 
 
Ordförande   
Ismail Ruben Bobadilla 
fram till maj 
Ali Mohamed Hassan 


 
Vice ordförande  
Tafida Kayaci 


Ledamot  
Ibrahim Mohamed  
Ibrahim 


Ledamot 
Saida Alshueibi 


Ledamot   
Hassan Mountagui 


Ledamot   
Shukri Yusuf 


Suppleant  
Awni Alnwaihi 


Suppleant   
Rojan Kojan 
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Distriktets verksamhet 2020 
 
Folkbildning är en nyckel som öppnar upp dörren till ett större deltagande i samhället men också 
individer och gruppers utveckling. Detta tankesätt genomsyrar vårt arbete på alla nivåer och reg-
ioner. Här har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter utvecklat 
våra folkbildningsinsatser så det finns folkbildningsalternativ för alla som vill delta och bilda sig.  
Trots den stora omställningen till att växla från fysisk till digital verksamhet lyckades vi nå en stor 
målgrupp via digitala cirklar och arrangemang. I vissa län var det enklare än i andra men det var 
också olika beroende på målgrupp. Inom särskilda satsningar för asylsökande och nysvenskar var 
det extra svårt att få igång digital verksamhet.  
 
Västmanlands län  
I Västmanland finns vi till i flera olika orter. I Västerås har vi vårt distriktskansli, i Fagersta och 
Norberg har vi verksamhetslokaler. Under 2020 har vi främst haft verksamhet i Västerås men även 
mindre orter så som Köping, Fagersta, Norberg och Kärragruvan.  
 
I Västerås har folkbildningsverksamheten främjats av nya samverkansorganisationer men också 
utveckling av befintliga samarbeten med föreningar – stora som små. Tillsammans med Länsbild-
ningsförbundet har vi också kunnat bedriva speciella satsningar så som Digi-cirklar där deltagare 
i olika målgrupper får lära sig om diverse digitala plattformar och att använda dessa i dagliga livet. 
Under 2020 har våra medlemsorganisationer och samverkansorganisationer arrangerat arabiska, 
engelska och svenska språkcirklar, kulturprogram om Covid-19, Sveriges bostadssystem och en 
cirkel för kvinnor där de fått lära sig att använda en 3D-maskin. Vidare har vi i vår öppna verksam-
het haft flertal föreläsningsserier om hälsa, sjukdomar och pandemier, botanik och naturmedicin.  
 
Vi har en stor del verksamhet för asylsökande och nysvenskar i Västmanlands län. I denna verk-
samhet får deltagare lära sig om det svenska samhället, svenska arbetsmarknaden, normer, det 
svenska språket och andra cirklar så som cykelmontering. Denna verksamhet bedrivs till stor del 
i våra verksamhetslokaler i Fagersta och Norberg.  
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Örebro län 
Ibn Rushd distrikt Mitt har ett stort lokalkontor i Örebros stad som ligger centralt. En större om-
organisering i distriktet sammanslaget med pandemin och dess effekter på samhället gjorde att 
verksamheten i Örebros län blev mycket påverkad.  
 
I Örebros stad hade våra samverkansföreningar det extra svårt att ställa om och det drabbade 
också den öppna verksamheten som skulle utvecklas under 2020. Vissa samverkansföreningar ute 
i länet hade en del bättre förutsättningar för att kunna ställa om, bland annat i Nora och Lindes-
berg. Med våra samverkansorganisationer kunde vi anordna cirklar inom samhällskunskap och 
samhällsorientering, svenska för utrikesfödda med låga språkkunskaper, arabiska och engelska 
språkcirklar och livsåskådning.  
 


 
 


 
Södermanland 
I Södermanland har vi en utspridd verksamhet med många medlemsorganisationer. Vi finns i sju 
kommuner och har ett lokalkontor i Nyköping. Under 2020 har vi anordnat verksamhet i alla orter 
både digitalt men också fysiskt utifrån rekommendationer och riktlinjer för fysisk verksamhet. 
Gemensamt för vår verksamhet oberoende av ort är att medlemsorganisationerna arrangerar 
många språkcirklar och cirklar om samhällsorientering för utrikesfödda.   
 
I Eskilstuna har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer anordnat cirklar och kulturpro-
gram i ett brett utbud, bland annat diverse språkcirklar, cirklar om kvinnors rättigheter, livsåskåd-
ning och dess innebörd för samhället, samhällsorientering för nysvenskar och utrikesfödda samt 
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ledarskap.  
 
I Flens kommun har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer anordnat cirklar och kultur-
program för asylsökande där de fått lära sig om det svenska samhället och det svenska språket. 
Utöver det har vi haft vår ordinarie folkbildningsverksamhet med cirklar inom livsåskådning, da-
takunskap, digitalisering, moral och etik, språkcirklar och cirklar om kost och hälsa.   
 
I Gnesta har vi arrangerat bokcirklar, körkortsteori och samhällskunskap. I Vingåker har vi arran-
gerat språkcirklar, cirklar om ledarskap och föreningsteknik. I Nyköping har vi flertal medlemsor-
ganisationer som har en stor andel kvinnor i folkbildningsverksamheten. Där har vi tillsammans 
arrangerat cirklar inom klädsömnad, datakunskap, föräldrakunskap och dess innebörd i livet, sam-
hällsorientering och språkcirklar.  
 
Hos alla våra medlemsorganisationer finns en tydlig koppling till vår värdegrund, idéplattform och 
strategi. Vi har tillsammans med samtliga medlemsorganisationer arrangerat cirklar som kopplar 
an dessa och grundar sig i att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Det i praktiken har 
inneburit cirklar inom livsåskådning, tro och mångfald.  
 


  
 
 


Dalarnas län 
Med anledning av en omorganisering tidigare år har distriktet inte haft en medarbetare place-
rad i Dalarna. Det har inneburit att ingen verksamhet har kunnat bedrivas i Dalarna. Lokalkon-
toret som var i Borlänge stängdes tidigt under 2020. Distriktet har som mål och ambition att 
under 2021 återuppta folkbildningsverksamheten i länet.  
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 


 
Ibn Rushd och covid-19 
2020 kommer att gå till historien som året då den invanda tillvaron vändes upp och ner. Pandemin har 
påverkat samhället på alla nivåer och ur alla aspekter – ekonomiska, sociala och kulturella.  


För Ibn Rushd och andra studieförbund har pandemin bland annat inneburit att vi har tvingats hitta 
helt nya arbetssätt. För distriktet innebar det precis som på förbundsnivå att satsa på att utöka kom-
petensen kring digital verksamhet hos såväl medarbetare inom organisationen men även cirkelledare, 
medlems- och samverkansorganisationer. Många föreningar välkomnade det nya digitala sättet att 
föra folkbildningen framåt medan andra föreningar har haft svårt att ställa om, något som vi ser grun-
dar i de digitala klyftorna i samhället. Den större delen av det som tidigare utgjort fysiska besök hos 
medlems- och samverkansorganisationer ersattes av digitala möten via olika plattformar. 
Den största utmaningen vi möttes av med anledning av covid-19 var vår verksamhet och särskilda 
satsningar för specifika målgrupper så som nyanlända och asylsökande men också äldre personer med 
invandrarbakgrund. Vi mötte stora svårigheter i att försöka implementera digitala verktyg i dessa verk-
samheter riktat till just målgrupperna.  


Distriktets medarbetare påbörjade distansarbete redan i mars månad, vilket fortlöpte hela året ut. 
Självfallet har det haft sin påverkan på bland annat arbetsmiljön ur diverse aspekter men också för 
den sociala aspekten i folkbildningsverksamheten. Att inte möta deltagare eller cirkelledare i korrido-
rerna eller vid fikapauserna har gjort att mycket av det spontana och viktiga utbytet i sociala samman-
hang gått förlorat. Distriktet, verksamheten och medlemsorganisationer har utvecklats avsevärt under 
detta speciella år och arbetet fortsätter självfallet framgent. Vi har lärt oss att folkbildning går att 
utföra på många olika sätt som vi inte tidigare använt, att det går att mötas på andra sätt än vad vi är 
vana vid och att det mesta går att anpassa.   


Granskning efter systematiskt fusk mot studieförbund i Järvaområdet 
i Stockholm 


Under 2019 det blev känt att dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader för 
folkbildningsverksamhet förekommit i Järvaområdet i Stockholm. Verksamhet under 2017-2019 har 
därefter detaljgranskats under 2020. Sammantaget identifierade fyra studieförbund 427 775 studie-
timmar och 603 kulturprogramarrangemang som felaktigt hade rapporterats in som bidragsgrun-
dande. Av detta svarar Ibn Rushd för 1 903 studietimmar och ett kulturprogram. Ibn Rushds stryk-
ningar gjordes inte på grund av dubbelrapporteringar eller brister i verksamheten, utan på grund av 
brister i kostnadsunderlagen från föreningen. 
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De fyra studieförbunden betalar sammantaget tillbaka 13 703 600 kr. Av dessa betalar Ibn Rushd till-
baka drygt 64 000 kr. Det motsvarar ca 0,5 % av den totala återbetalningen. 


Särskild utökad granskning av samtliga studieförbund 


Hösten 2020 begärde Folkbildningsrådet att de tio statsbidragsberättigade studieförbunden skulle 
granska sin verksamhet. Granskningsrapporten levererades till Folkbildningsrådet i mitten av januari 
2021. En kompletterande rapport med en granskning av tre föreningar som gjorts tillsammans med 
två andra studieförbund levererades några veckor senare. 


Alla studieförbund har alltså genomfört granskningar, men granskningarna har gått till på delvis olika 
sätt, och direkta jämförelser mellan studieförbundens strykningar blir därför lätt missvisande. Bland 
annat hann inte vissa studieförbund klart med hela granskningsuppdraget, och studieförbund har till-
lämpat olika hårda principer för strykningar. Folkbildningsrådet skriver i sin rapport om granskningen 
till Utbildningsdepartementet att Ibn Rushd är bland de studieförbund som tillämpat de hårdaste 
gränsdragningsprinciperna vid granskningen. Studieförbundet Ibn Rushd har totalt granskat 14 950 
arrangemang från 2017, 2018 och 2019 i den särskilda utökade granskningen. Det motsvarar 67 pro-
cent av verksamheten dessa år. Ibn Rushd fastslog att knappt 40 200 folkbildningstimmar och 303 kul-
turprogram bör strykas. Det motsvarar fyra procent av verksamheten 2017 till 2019.  (Detta inkluderar 
8 764 studietimmar som strykts efter den kompletterande granskningen.) 


I granskningen har Ibn Rushd haft som vägledande princip att ta det säkra före det osäkra och beslutat 
att stryka verksamhet om vi inte säkert har kunnat slå fast att verksamheten har skett efter både ge-
mensamma riktlinjer och Ibn Rushds egna riktlinjer och kvalitetsrutiner, som ofta är hårdare än de 
gemensamma. Att verksamhet stryks innebär att Ibn Rushd betalar tillbaka de anslag som man fått för 
den från stat, kommuner och regioner.  Majoriteten av timmarna stryks för att någon förening rap-
porterat verksamheten både till Ibn Rushd och till något annat studieförbund. Fyra av de 227 före-
ningar som har granskats tycks ha gjort detta på ett systematiskt sätt för att maximera utbetalning-
arna. Ibn Rushd avslutar samarbetet med dessa fyra föreningar i början av 2021 och återkräver peng-
arna. 


En annan strykning gällde verksamheten i tre föreningar i Botkyrka 2017-2018 och där ströks drygt 
8000 timmar. Det kan verka mycket men det är 11 procent av den verksamhet vi bedrev med berörda 
föreningar 2017-2018. I det fallet bedömer vi att det inte varit systematiskt fusk från föreningarnas 
sida utan slarv i rapporteringen. I den typen av fall har vi principen att hellre fälla än fria. Alltså stryks 
timmarna, och föreningarna kommer att få återbetalningskrav. 


Resterande felrapporterade timmar och arrangemang är kopplade till mindre administrativa bris-
ter. Där kan granskarna inte urskilja något mönster som tyder på att felrapporteringarna varit med-
vetna. Det är också viktigt att poängtera att granskningen inte identifierat någon ”luftverksamhet”, 
alltså verksamhet som bara finns på pappret. Vår bedömning är att all verksamhet som nu har strukits 
har genomförts i verkligheten. Men den har antingen dubbelrapporterats till flera studieförbund för 
att öka föreningen möjlighet att täcka föreningskostnader, eller så har det förekommit slarv i rappor-
teringen som gör att verksamheten inte når upp till de kvalitetskrav i rapportering som Ibn Rushd 
ställer. Bidragsgivare kan ta del av Ibn Rushds granskningsrapport där detta och resten av gransk-
ningen beskrivs i detalj. 


I distrikt Mitt har 1060 timmar, 9 studiecirklar och 144 deltagare strukits med anledning av gransk-
ningen. Inga kulturprogram har strukits. Det motsvarar totalt 2,8 % av verksamheten.  
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Efter granskningen genomfördes en lokal utvärdering i varje distrikt. Varje distrikt, inklusive Mitt kom-
mer ta fram en egen åtgärdsplan under 2021 utifrån de lärdomar och riskfaktorer som granskningen 
identifierat. Nedan finner ni detaljerad information om de totala strykningarna i distriktet.  
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Den utökade granskningen visade på att vi har mycket god kvalitet på vår folkbildningsverksamhet. De 
strykningar som har gjorts har inte visat på något systematiskt fusk eller dubbelrapportering utan 
handlar snarare om administrativa brister där cirkelledare och/eller studiekonsulenter inte varit upp-
märksamma på att deltagare och ledare haft höga volymer av deltagande. Som åtgärd kommer vi att 
bland annat stärka cirkelledarutbildningarna och kompetensutveckla cirkelledare och medarbetare 
för att säkra kvaliteten på verksamheten och att riktlinjer efterlevs.  
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Nedslag i distriktets verksamhet 2020 
 


Digital Ramadan: En säker mötesplats för Sveriges alla muslimer 
I och med att pandemin påverkade hela vårat samhälle så innebar det att vi var tvungna att tänka om 
gällande event runt om i landet, även så för muslimska högtiden och fastemånaden Ramadan. 
 
Fredagen den 24 april inleddes den första fas-
tedagen i Ramadan. Högtiden kretsar kring 
inre reflektion, andlighet men också kring 
social gemenskap. För att svenska muslimer 
skulle få en möjlighet att samlas utan smitto-
risk valde Ibn Rushd Studieförbund att nation-
ellt skapa forumet "Digital Ramadan". Mötes-
platsen kom att bli en Facebook sida skapad 
specifikt för Digital Ramadan – för Sveriges alla 
muslimer.  
 
Upplägget baserades på viktiga delmoment i 
Ramadan som många muslimer ägnar sig åt 
under denna högtid. Av den anledningen er-
bjöds det tre fasta aktiviteter varje dag för att 
främja delaktighet och social gemenskap.  
Uppdelat på tre olika tider under dagen dela-
des det först ett muslimskt citat för att sätta temat för dagen. Därefter livesändes ett dagligt barnpro-
gram kopplat till temat av läraren Sema Ekinci. Dagen avslutades med ett dagligt ramadansamtal kopp-
lat till temat där inbjudna gäster skulle reflektera, diskutera och tala om temat.  
Målet med satsningen Digital Ramadan var att ge svenska möjligheter att samlas i gemenskap 
under en orolig period och pandemi.   
 


Digital Eid: För hela Sverige  
 
Eid al-Fitr, som oftast kallas Eid, markerar slutet på faste-
månaden Ramadan. Ett Eid-firande brukar bestå av massvis 
av god mat, musik och dans – och framför allt av fest och 
gemenskap. Under 2020 infall Eid den 24 maj. Studieför-
bundet Ibn Rushd anordnar sedan ett antal år stora Eid-fes-
tivaler på olika håll i landet. Störst är festivalen i Malmö 
Folkets park, som 2019 samlade 11 000 deltagare och den i 
Botkyrka, som samlade 4 000. De omtyckta festivalerna 
brukar inte bara locka muslimer, utan också andra som vill 
delta i festen och gemenskapen som Eid bringar.  
 
Detta år kunde de festivalerna inte genomföras som vanligt. 
I stället flyttades de ut på nätet där Ibn Rushd Studieförbund 
erbjöd en två timmar lång livesändning som alla i hela 
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Sverige kunde delta i. Melody Farshin, känd komiker och författare, och Sarah Ameziane, kultur-
arbetare och regionsamordnare på biståndsorganisationen Islamic Relief, agerade programledare 
för den digitala Eid-festivalen och bjöd på ett festfyllt och familjevänligt program för alla smaker, 
med inslag från olika delar av landet. Som vanligt blev det mycket variation på scenen och mång-
falden var stor. Afghansk och arabisk musik, azerbajdzjansk dans, marockansk folkmusik, cirkus 
och poesi är ett axplock av vad som bjöds på. 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 
– ”Eid al-Fitr är en av de största högtiderna under året för musli-
mer runt om i hela världen, men man måste inte vara muslim för 


att delta. Ibn Rushd vill ge alla möjligheten att dela denna 
glädje men i år på ett annorlunda sätt. Därför har vi skapat en 


digital Eid-fest dit alla är välkomna.”  
 


Alve Högman, förbundschef på Ibn Rushd Studieförbund. 
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Integration genom svenska & samhällsinformation 
 
STUDIECIRKLAR FÖR ASYLSÖKANDE 
Sedan 2015 arbetar studieförbunden inom folkbildningen med studiecirklar i svenska och sam-
hällsorientering för asylsökande. Studieförbundet Ibn Rushd har engagerade och kunniga cirkel-
ledare som leder studiecirklar i svenska och samhällsorientering. 
Distrikt Mitt har  sedan flera år tillbaka en stor andel asylsökande och nyanlända. Verksamheten 
har utförts på olika orter där distriktet har verksamhetslokaler, så som Fagersta och Norberg i 
Västmanland. Det övergripande syftet med studiecirklarna är att ge en meningsfull sysselsättning 
under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet, för dem som 
beviljats uppehållstillstånd. Studiecirklarna är kostnadsfria. 
 
MÅLGRUPP 
Målgruppen är personer som bor inom Migrationsverkets anläggningsboenden eller egna boen-
den. Vi vänder oss till deltagare med olika kunskapsnivåer och utbildningsbakgrunder. 
 
STUDIECIRKLAR ÄR GEMENSAMT LÄRANDE 
Studiecirklar syftar till ett gemensamt lärande där 
alla deltagare i studiecirkeln är viktiga, för att grup-
pen gemensamt ska kunna nå nya kunskaper och in-
sikter. Att vara cirkelledare innebär att vara en del 
av gruppen och samtidigt att ha ett ansvar för att 
arbetet och att rapporteringen fungerar. 
 
TVÅ OLIKA STUDIECIRKLAR 
Studieförbundet Ibn Rushd erbjuder två olika stu-
diecirklar för asylsökande. Den ena är en kombine-
rad cirkel i svenska och samhällsorientering och den 
andra är en längre cirkel med enbart fokus på 
svenska. 
 
SVENSKA FRÅN DAG 1 
Genom att lära sig grunderna i det svenska språket kan människor bli självständiga och får större 
möjlighet att göra sig förstådda. Nyanlända i Sverige som ännu inte får börja på SFI ges en möj-
lighet att börja lära sig svenska tidigt. Samhällsorienteringen utformas efter deltagarnas behov 
och kunskapsintresse kring olika delar av det svenska samhället, exempelvis jämställdhet, hälsa, 
arbetsmarknad eller andra intresseområden. Den här studiecirkeln består av 15 studietimmar, 
studieplanen och studiematerialet anpassas efter gruppens behov och är ämnade att ge baskun-
skaper inom svenska och samhällskunskap. 
 
VARDAGSSVENSKA 
För dem som vill fördjupa sig i det svenska språket anordnar Ibn Rushd även en studiecirkel som 
består av 40 studietimmar. Denna cirkel heter Vardagssvenska. Målet är att deltagarna ska lära 
sig grunderna i det svenska språket med fokus på att kunna göra sig förstådda och kunna förstå 
andra i lättare vardagssituationer. 
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Föreläsningsserie  
Botanik och naturmedicin 
Som en del av distriktets öppna verksam-
het för alla arrangerade vi tillsammans 
med en av våra cirkelledare en föreläs-
ningsserie om botanik och naturmedicin. 
Deltagarna fick lära sig om olika växters 
sammansättningar, hur och var de växer 
och vilken påverkan de har på kroppen 
och välmående. Två stora favoriter i före-
läsningsserien var om gurkmeja och ing-
efära.  
 
Totalt innehöll föreläsningsserien 44 kul-
turprogram med sammanlagt 461 delta-
gare.  
 
 


 


Föreläsningsserie Hälsa 
Ytterligare en föreläsningsserie som vi ar-
rangerade tillsammans med en av våra 
cirkelledare handlade om hälsa. Temat, 
som är väldigt brett, delades upp i di-
verse virus som orsakar infektionssjukdo-
mar, så som Covid-19, SARS och MERS. 
Föreläsningsserien tog också upp andra 
sjukdomar och hälsorisker så som Rotavi-
ruset, mässling, Spanska influensan, sä-
songsinfluensa och Zika viruset.  


Totalt innehöll föreläsningsserien 90 kul-
turprogram med sammanlagt 828 delta-
gare.  
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Digi-cirklar i Västmanland 
Med anledning av pandemin utlyste Region Västman-
land ett samverkansprojekt som tillsammans med Väst-
manlands Länsbildningsförbund gav möjlighet till folk-
bildningen att för diverse målgrupper utöka deras digi-
tala kunskaper. Distriktet gjorde en satsning inom mål-
gruppen som vi når bäst, asylsökande, äldre personer 
med invandrarbakgrund, de som står långt ifrån arbets-
marknaden och som har svårigheter i det svenska språ-
ket.  
 
Våra Digi-cirklar arrangerades på Fagersta och Norberg 
i Västmanland och hölls på flertal olika språk, bland an-
nat arabiska, svenska och dari. Genom att arrangera 
digi-cirklar har vi kunnat säkerställa att personer som 
tidigare inte använt diverse digitala verktyg eller kunnat 
delta i digitala studiecirklar nu har utökat sina kunskaper och kompetenser. På så vis har vi utökat 
möjligheten till deltagande i samhället.  
 
Totalt har 34 personer deltagit i Digi-cirklarna under 2020, varav 16 av dessa varit utrikesfödda 
kvinnor långt från arbetsmarknaden och/eller asylsökande. I samband med att varje cirkel star-
tades fick deltagarna besvara en startenkät. Vid avslut av cirkeln fick de besvara en slutenkät 
som sedan skickades in för redovisning till länsbildningsförbundet. Svaren analyserades också av 
oss.  
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Innan deltagarna deltog i Digi-cirk-
larna svarade endast 29% att de hade 
Bank-ID. Vid avslut av cirkeln svarade 
samtliga deltagare att de hade Bank-
ID 
 
 


 


Gällande användandet av internetbank 
svarade endast två personer att de hade 
använt internetbank. Vid avslut av cirkeln 
svarade samtliga deltagare att de hade in-
ternetbank.  
 


 


 


 


Totalt 85% av alla deltagare kände 
sig oroliga för bedrägerier och fel-
aktig information på nätet och i digi-
tala verktyg. Vid avslut av cirklarna 
var det istället 85% av deltagarna 
som kände sig mindre oroliga för be-
drägerier.  


 


 
 
 
Innan deltagande i Digi-cirklarna hade 
endast en av deltagarna besökt sjukvårds-
upplysningens webbsida 1177.se. Vid av-
slut av cirkeln hade samtliga deltagare an-
vänt hemsidan, loggat in och navigerat på 
hemsidan/appen.   
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Kvalitetsarbete hos Ibn Rushd 
Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar. Våra rutiner börjar redan i planeringsstadiet och 
fortsätter långt efter att verksamheten slutrapporterats. I många fall ställer vi högre interna kva-
litetskrav än vad våra bidragsgivare kräver.  


Kvalitetssäkringen görs systematiskt och omfattar alla led från cirkelledare till förbundschef. Vid 
sidan av den löpande internkontrollen i våra distrikt genomförs en årlig internkontroll på för-
bundsnivå där genomförd verksamhet granskas. För att känna oss säkra och trygga med att vi 
levererar bra folkbildning kontrollerar vi stora volymer. 


Vår kontroll är djupgående och består bland annat av granskning av närvarolistor, telefoninter-
vjuer med deltagare och ekonomisk kontroll. När vi genomför kontroller tittar vi också på hur vi 
kan utveckla våra cirkelledares kompetens och på hur deltagarnas lärande och delaktighet kan 
stärkas. 


Om vi upptäcker att en studiecirkel eller annan aktivitet inte uppfyller kraven på bra folkbildnings-
verksamhet stryks den ur våra system och rapporteras inte in som bidragsgrundande. Vi inför 
också utvecklingsplaner för att förebygga uppkomsten av brister framöver.  


 


Granskning av utbetalningar 
Föreningar som samarbetar med Ibn Rushd har rätt till ersättning för faktiska kostnader i samband 
med folkbildningsverksamhet. Ersättningen betalas ut sedan ett underlag skickats in och godkänts 
– en process som startar lokalt och avslutas på förbundsnivå. Ekonomiavdelningen granskar alla 
utbetalningar innan de skickas till banken, dessutom gör kvalitetsavdelningen stickprover varje 
månad. 


Förstärkt och förnyad cirkelledarutbildning 
Många i Ibn Rushds målgrupp saknar den föreningserfarenhet som det annars är vanligt att ha i 
Sverige. Därför är det väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda en gedigen utbildning för våra cir-
kelledare. Under 2020 har vi arbetat med att utbilda såväl nya som mer erfarna cirkelledare över 
hela landet. Utgångspunkt för cirkelledarutbildningen är ett pedagogiskt utbildningspaket som vi 
själva tagit fram. 
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Verksamheten i siffror 
Statistik/diagram 


Under året har vi tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisationer och i egen verk-
samhet kommit upp i 36,877 studiecirkeltimmar. Det är en ökning från föregående år och är ett 
resultat av vår satsning på att knyta nya samarbeten i civilsamhället samt utveckla våra medlems- 
och samverkansorganisationer. Totalt har vi haft 515 arrangemang studiecirkelarrangemang, 280 
kulturprogram och genom dessa nått totalt 1114 unika deltagare runt om i våra fyra län. Vi känner 
stolthet inför vårt uppdrag och vår verksamhet men känner samtidigt att vi har möjlighet att med 
nya krafttag nå ut till fler i vår målgrupp. Vår förhoppning är att vi ökar vår verksamhet, dess 
kvalitet och folkbildningsmöjligheterna i vår region under 2021. Detta gör vi tillsammans med våra 
medlems- och samverkansorganisationer genom att tillsammans identifiera möjligheter där vi kan 
utvecklas och göra folkbildningen till en mer tillgänglig, utvecklande och självklar del i livet. 


 


FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsform Arrangemang Studietimmar Unika deltagare 


Studiecirkel 515    36 877    1 258    


Annan folkbildningsverksamhet 19    608    48    
Kulturprogram 280    - - 


Totalt 814    37 485    1 306    
 


Verksamhetsområden 
Ibn Rushd Studieförbunds verksamhet är 
omfångsrik och sträcker sig över många om-
råden. Det innebär att vi möter människor 
med många olika intressen och på så sätt 
skapar en bred folkbildning som kan er-
bjuda folkbildning för alla. De fyra kategori-
seringarna av verksamheten delas upp en-
ligt följande: Demokrati, kultur, livsåskåd-
ning och människa/natur. 


Vår främsta verksamhet har skett inom 
verksamhetsområdet demokrati, vilket nästan utgör hälften av vår verksamhet. Inom demokrati 
arrangerar vi folkbildningsverksamhet inom integration och utanförskap, riktade cirklar för nyan-
lända, ledarskapsutveckling, påverkansarbete och opinionsbildning. Andra plats kammar verk-
samhetsområdet kultur hem.  Här har vi tillsammans med alla våra organisationer arrangerat 
bland annat språkcirklar i arabiska, svenska och andra språk. Vi har också haft diverse arrange-
mang om matlagning från olika delar av världen, diverse högtider och firanden samt film och te-
ater.  


Väldigt tätt inpå hamnar verksamhetsområdet livsåskådning på tredje plats där majoriteten ut-
görs av verksamhet om Islam, att stärka den svenska muslimska identiteten och arrangemang 
med temat interreligiösa möten.  


53,7%


29,8%


27,2%


20,4%


Demokrati


Kultur


Livsåskådning


Människa/natur
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Det fjärde verksamhetsområdet är människa/natur där verksamheten främst bestått av arrange-
mang om folkhälsa, digital tillgänglighet och naturvetenskapliga ämnen. Distriktet arrangerade 
två föreläsningsserier som en särskild satsning för att bredda verksamheten inom just detta om-
råde. Mer detaljer kring föreläsningsserierna kan ni läsa på sida 20.  


 


FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde Arrangemang Timmar 


DEMOKRATI 221    15 353    
DEMOKRATI - Integration och utanförskap 103 4617 


DEMOKRATI - Islamofobi och rasism 2 0 


DEMOKRATI - Jämställdhet 6 153 


DEMOKRATI - Ledarskapsutveckling 38 3995 
DEMOKRATI - Nyanlända 18 2920 


DEMOKRATI - Organisering 13 414 


DEMOKRATI - Påverkansarbete och opinionsbildning 2 66 


DEMOKRATI - Samhällskunskap 39 3188 
   


KULTUR 212    8 520    


KULTUR - Arabiska 58 2807 


KULTUR - Film och teater 8 76 
KULTUR - Konst och musik 1 0 


KULTUR - Matlagningskultur 2 66 


KULTUR - Muslimska högtider och firanden 81 459 


KULTUR - Svenska 17 1074 
KULTUR - Övriga språk 45 4038 


   
LIVSÅSKÅDNING 166    7 783    


LIVSÅSKÅDNING - Folkbildning om islam 96 5093,5 
LIVSÅSKÅDNING - Interreligiösa möten 24 1370 


LIVSÅSKÅDNING - Stärka den svenska muslimska identiteten 46 1319 


   


MÄNNISKA/NATUR 215    5 830    
MÄNNISKA/NATUR - Digital tillgänglighet 6 164 


MÄNNISKA/NATUR - Folkhälsa 188 5181 


MÄNNISKA/NATUR - Funktionsvariation och tillgänglighet 1 33 


MÄNNISKA/NATUR - Landsbygd och jordbrukssatsning 1 0 
MÄNNISKA/NATUR - Naturvetenskap 17 447 


MÄNNISKA/NATUR - Validering 2 5 
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Ålder  


Våra deltagare är till stor del mellan 25-65 år. De utgör XX % av den totala mängden deltagare 
under året. En mindre del är mellan 13-24 år och ännu färre under 13 år. Inga av våra deltagare 
har varit över 65 år. 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


Korttidsutbildade 
I vår verksamhet möter vi många människor som delvis eller helt saknar utbildning. Det är en 
viktig målgrupp att arbeta med. Dessa personer kan också ha en socioekonomisk utsatthet och 
står utanför arbetsmarknaden. Genom folkbildning kan man skapa goda förutsättningar för att 
öka kunskap, kompetens men också självförtroende. Det gör folkbildningen till en viktig aktör för 
att minska klyftorna i samhället och förbättra förutsättningarna för fler människor i samhället att 
komma ut i arbete. 


 


 


< 13 år 13-24 år 25-65 år => 65 


125 1382 2522 54 


2,9% 32,0% 58,4% 0,9% 


ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE i folkbildningsverksamheten Antal Unika deltagare Unika deltagare i % 


Studiecirkel 573 46% 
Annan Folkbildningsverksamhet 1 2% 


2,9%


32,0%


58,4%


0,9%


< 13 år


13-24 år


25-65 år


=> 65
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Jämställdhet 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Demokrati, jämställdhet, 
mångfald och rättigheter är grundläggande utgångspunkter för Ibn Rushds folkbildningsverksam-
het. Det är genom dessa fokusområden som vi tillsammans kan skapa ett mer demokratiskt och 
jämställt Sverige. Vi når en stor andel kvinnor i vår verksamhet och det är vi extra stolta över! 
Många av dessa kvinnor har låg eller ingen utbildning alls eller kommer från socioekonomisk ut-
satthet. En stor majoritet av kvinnorna är också utrikesfödda.   
I Distrikt Mitt har vi också flertal kvinnliga cirkelledare i diverse verksamheter, så som inom asyl-
verksamheten och inom särskilda satsningar.  


Sveriges jämställdhetspolitiska mål beskriver vikten av att aktivt arbeta med jämställdhet och me-
nar att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma sina egna liv och sin framtid. Studi-
eförbund har en självklar roll i att nå dem jämställdhetspolitiska målen vilket innebär att vi ska 
implementera jämställdhetspolitiska riktlinjer och rutiner i arbetet vi utför och folkbildning som 
vi genomför tillsammans. Ibn Rushd Studieförbund arbetar aktivt genom studieförbundets egna 
jämställdhet- och jämlikhetspolicy och jämställdhetsplan för hela förbundet.  


DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN i folkbildningsverksamheten Unika % 
Kvinnor 486 41% 


Män 686 59% 


Totalt 1172   
 


 
Riktade insatser 
Klyftor och orättvisor är en dyster verklighet i vårt samhälle. Det skapar marginaliserade grupper 
som blir utsatta och oftast hamnar utanför samhället. Folkbildningen har en viktig roll i att arbeta 
med dessa grup-per för att kunna skapa bättre förutsättningar och på så sätt bidra till deras 
stärkta identitet, kunskap och kompetens. Statens syfte med folkbildningen är bland annat att 
minska klyftorna och höja utbildningsnivån i Sverige. Målgrupperna som staten vill att folkbild-
ningsaktörer ska skapa riktade insatser för är bland annat nyanlända, utrikesfödda kvinnor och 
föräldrar. Distriktet har en stor del verksamhet för nyanlända och asylsökande, däremot har di-
striktet haft svårigheter i att uppnå verksamhet inom särskilda satsningen ”Uppsökande och mo-
tiverande insatser för utrikesfödda kvinnor”. Distriktet hade som målsättning att starta flertal 


Kvinnor; 41%


Män; 59%
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grupper för utrikesfödda kvinnor, dock var detta en särskild svår målgrupp att nå under pande-
min. Målgruppen når vi redan i vår ordinarie folkbildningsverksamhet tillsammans med våra med-
lems- och samverkansorganisationer.  


Övrig  Arrangemang Timmar 
Unika delta-


gare 


Uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda 
kvinnor 1 69 4 


 


Nyanlända 
Alla människor ska ha möjlighet att delta i samhället och känna sig som en del av Sverige. Det 
gäller även nyanlända. Att känna tillhörighet till samhället man lever i är viktigt för ens välmående. 
Av den anledningen tar Ibn Rushd studieförbund verksamhet som riktar sig till nyanlända på all-
var. Denna verksamhet bidrar inte enbart till nyanlända känner samhörighet med det svenska 
samhället men också att man värnar om deras mänskliga rättigheter. I distriktet har vi verksamhet 
särskilt för nyanlända och asylsökande i Fagersta, Norberg, Riddarhyttan och i Flen. Utöver 
svenska språket studerar även våra grupper samhällsorientering.  


UPPDRAGSVERKSAMHET Arrangemang Timmar Unika deltagare 


Asyl       


Svenska från dag 1 25 430 118 


Vardagssvenska 11 440 102 
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31


2019-01-01
-2019-12-31  


 


   


      
Erhållna bidrag 1 2 851 784  3 258 244  
Övriga verksamhetsintäkter 1 801 270  723 480  
      
Summa föreningens intäkter  3 653 055  3 981 724  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 2, 3 -5 110 463  -8 217 368  
Rörelseresultat  -1 457 408  -4 235 645  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  0  -94  
Summa finansiella poster  0  -94  
      
Resultat efter finansiella poster  -1 457 408  -4 235 739  
      
Resultat före skatt  -1 457 408  -4 235 739  
      
Årets resultat  -1 457 408  -4 235 739  







Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Mitt
Org.nr 802452-0853   


3 (5)
 


     


Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  
 


TILLGÅNGaR      
      
Omsättningstillgångar      
      
aortfristiga fordringar      
Kundfordringar  0  5 000  
Övriga fordringar  0  246 318  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  246 802  213 393  
Summa kortfristiga fordringar  246 802  464 711  
      
aassa och bank      
Kassa och bank  0  2 174 277  
      
Summa omsättningstillgångar  246 802  2 638 988  
      
SUMMa  TILLGÅNGaR  246 802  2 638 988  
      
EGET KaPITaL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  -1 353 543  2 882 196  
Årets resultat  -1 457 408  -4 235 739  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  -2 810 951  -1 353 543  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  218 771  543 186  
Övriga skulder  2 425 592  2 283 854  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  413 390  1 165 490  
Summa kortfristiga skulder  3 057 753  3 992 531  
      
SUMMa  EGET KaPITaL OCH SKULDER  246 802  2 638 988  
      







Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Mitt
Org.nr 802452-0853


4 (5)
 


   
 


 
 
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Distriktets årsbokslut är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNaR 2017:3) om årsbokslut. 
 
 
 
Not 1 Intäkternas fördelning
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
    
Erhållna bidrag kommun och län 972 631 1 246 103  
Bidrag från FBR 2 400 865 2 012 139  
Övriga intäkter samt projekt 279 558 723 481  
Summa 3 653 054 3 981 723  
    
 
Not 2 Övriga rörelsekostnader
 2020-01-01 2019-01-01   
 -2020-12-31 -2019-12-31   
     
Direkta verksamhetskostnader 66 118 112 658  
Fasta kostnader 1 094 652 1 567 108  
Styrelse 1 300 457  
Förstärkningsstöd 629 254 972 745  
Övrigt 37 472 21 986  
Summa 1 828 796 2 674 954  
    
Not 3 anställda och personalkostnader
 
Samtliga i personalen är anställda i kansliet, Ibn Rushd Studieförbund (802411-0762), men verksamma i Ibn Rushd
Studieförbund Distrikt Mitt. 
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Medelantalet anställda 7 9  
Totalt 7 9  
    
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
    
Löner och andra ersättningar 2 360 621 3 937 703  
Sociala kostnader och pensionskostnader 863 820 1 404 807  
(varav pensionskostnader) (158 880) (217 967)  
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 3 224 441 5 342 510  
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Underskrifter


Ort och datum
 
 
 Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
 
 
  
Saida Suleiman Mustafa alshuaibi Ibrahim Mohamed Ibrahim
Styrelseordförande Styrelseledamot
  
  
  
abdi Osman abukar Hassan Bashiir ahmed
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
awni  alnwaihi Shukri Yusuf Hassan
Styrelseledamot Styrelseledamot
  
  
  
Omar aden Yusuf  
Styrelseledamot  
  
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats  den dag som framgår av min elektroniska underskrift 
 
Öhrlings PricewaterhouseCooper aB 
 
 
 
Jens Persson   
auktoriserad revisor 
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