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Förord 
Detta år kommer gå till historien på många sätt, vi är stolta att vi haft nära kontakta med våra före-
ningar, medlemmar, deltagare och tillsammans lyckats stötta varandra och ställa om folkbildningen 
istället för att ställa in den. Fastän stor del av året präglades av covid-19 pandemin anordnade Distrikt 
Östra folkbildning i form av studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Bakom 
verksamheten finns mängder av mänskliga möten, utveckling och engagemang. Vi på Ibn Rushd kan 
stolt säga att vi når ut till grupper som många andra har svårt att nå, såsom nyanlända, personer med 
kort utbildningsbakgrund och boende i socioekonomiskt missgynnade områden. 
 
 
 
 
Abdirahman Gure, styrelseordförande 
Ibn Rushd distrikt Östra 
 
 
 
 
Josefin Nyström, distriktschef 
Ibn Rushd distrikt Östra 
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Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, rättig-
heter och livsåskådning 
 

Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi finns 
över hela landet och Ibn Rushd distrikt Östra täcker Östergötland, Jönköpings, Kalmar, Kronoberg och 
Gotlands län. Under 2020 ordnade vi tillsammans med våra medlemsföreningar ett stort antal studie-
cirklar och kulturprogram inom allt från språk till friluftsliv.  
 
Det här är Ibn Rushd 
Det finns tio svenska studieförbund som får pengar från stat, kommun och regioner för att bedriva folk-
bildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är fortfarande ett ungt studieförbund – hösten 2020 hade vi fun-
nits 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 Rushds uppdrag är att:  
• Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den 

svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.  

• Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i 

sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.  

Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och kunskapsinsatser.  

 

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 människor 

samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka sina möjligheter att påverka – både det egna livet och 

samhället. 

Förutom att folkbildningen ska vara fri och frivillig gäller att den ska vara deltagarstyrd, läroplans- och 

betygsfri, ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel och riksomfattande.  

Studieförbundens folkbildning har tre olika former: studiecirklar, kulturprogram och annan folkbild-

ningsverksamhet.  

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 livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 

• Bidra till att bredda intresset för och öka deltagandet i kulturlivet. 
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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 in-

kluderande samhälle. 

 

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

ring. 

Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den muslimska religionen och kulturen. 

Mötet mellan människor har ett egenvärde vid alla våra aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, för-

domar förebyggas och rättigheter säkras. Därför ska dialog och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I 

vår verksamhet ska det finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader och språk-

liga 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 verksam-

heter ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på ett visst sätt, ha en viss akademisk utbildning 

eller en viss mängd arbetslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska vara den egna 

utvecklingen som sker genom reflektion, oberoende av vem man är.  

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 verksamhet 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 utsatta minoriteter eller att mot-

verka alkoholnormen. Förändring kan också innebära att en individ får större kunskaper, blir mer enga-

gerad eller rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att påtala behovet av förändring eller för 

att vara obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna påvisa förändring.  

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, bejakar mångfald och skapar förut-

sättningar 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 reli-

giösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna 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.  
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Samhälle  

Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det demo-

kratiska 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 identiteter, 

uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn Rushd arbetar för allas rätt till delta-

gande 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. 

Ibn Rushd distrikt Östra 
Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av förbundet är 
det förbundsstyrelsen som ansvarar för, men varje distrikt har också en självständig distriktsstyrelse. 

Styrelse 
På distriktsstämman 2020 valdes en ny distriktsstyrelse. Styrelsen har sammanträtt regelbundet under 
året för att planera och diskutera verksamheten och arbetet i distriktet. Styrelsen har haft ett givande 
och aktivt år och deltagit i informationsmöten och förbundsträffar. 
 
Distriktsstyrelsen har under år 2020 haft följande sammansättning: 

Roll Namn 

Ordförande Abdirahman Abdi Gure 

Vice Ordförande Nasir Suleman 

Sekreterare Raja Abu Musleh 

Kassör Anna Gross 

Ledamot Maryan Nor 

Ledamot Amina Holmström 

Ledamot Issa Aden Mohamed 

Ledamot Anna Gross 

Suppleant Zakaria Tamim 

Suppleant Bashir Khuriye 

Förtroendevald revisor Abdirahman Bulaale 

Revisorssuppleant Ibroghim Iskhak 

Auktoriserad revisor Jens Persson (PWC) 
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Distrikt Östra har tre lokalkontor i Kalmar, Jönköping och Linköping som är vårt huvudkontor.  
 

Ort Tjänster 

Linköping  

Distriktschef (Josefin Nyström) 

Verksamhetsutvecklare 

Verksamhetsutvecklare (jan-sep) 

Projektledare etablering 

Kvalitetshandläggare och Kanslist 

Asylsamordnare (jan-sep) 

Studiekonsulent 

Jönköping  Studiekonsulent 

Kalmar Studiekonsulent  

 

Medlems- och samverkansorganisationer 
Under 2020 samverkade vi med dessa ideella föreningar: 

Län Kommun Föreningens namn 

Jönköping län GISLAVED Islamiska kulturförsamlingen i Gislaved 

Somaliska Kultur och Idrottsförening 

Somaliska kvinnor & ungdomsförening 

GNOSJÖ Furuhall islamiska kultur förening 

JÖNKÖPING Jönköpings islamiska församling 

Bandladeshi Community Jkpg 

East African Relief Organisation 

NÄSSJÖ Nässjö somaliska föreningen 

Somaliska förening i Forserum 

VAGGERYD Afrikanska integration och idrotts förening 

Kalmars län BORGHOLM Salam kulturföreningen i Borgholm 

KALMAR Föreningen fin framtid 

Islamiska Kulturföreningen Salam i Kalmar 

Somaliska förening i Kalmar 

NYBRO Somaliska Föreningen Alhuda 

EMMABODA Somaliska föreningen i Emmaboda 

OSKARSHAMN Somaliska Förening i Oskarshamn 

VÄSTERVIK Midnimo Kulturförening i Gamleby 

Islamiska kulturcentret i Västervik 

LESSEBO Midnimo Kulturförening i Lessebo 
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Kronobergs län ALVESTA Arrisala center i Alvesta 

Somaliweynförening 

VÄXJÖ Al Rassol förening i Växjö 

Växjö Integrationsförening 

Östergötland län LINKÖPING Islamiska Förbundet i Linköping 

MJÖLBY Goda grannar kulturförening 

Mjölbys unga muslimer 

MOTALA Islamic Center Motala 

NORRKÖPING Norsom 

Khadija 

Irakiska kulturcenter 

Eritreanska kulturföreningen i Norrköping 

Somaliska kulturförening i Norrköping 

 

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. Vi har under större delen av året jobbat hemifrån och haft våra lokaler stängda för att 

minska risk för smittspridning. Detta har ibland medfört utmaningar kring att känna en teamkänsla och 

även rent arbetsmiljömässigt, så vi har lagt extra fokus och resurser på att säkerställa dessa två beho-

ven. 

Vi har stöttat våra föreningar och grupper att ställa om till digital folkbildning, dock insåg vi tidigt att de 

var en utmaning för några föreningar låga utgångspunkt i digital kompetens. Vi vara lyhörda och tillsam-

mans komma på kreativa lösningar för att folkbilda inom de digitala verktygen och även inom pedagogik 

på distans. Vi upplever att vi stöttat många i denna omställning som länge levt i ett digitalt utanförskap 

som blev extra påtagligt när social distansering blev vardag. 

Särskilt utökad kontroll 

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 där-
efter detaljgranskats under 2020. Sammantaget identifierade fyra studieförbund 427 775 studietimmar 
och 603 kulturprogramarrangemang som felaktigt hade rapporterats in som bidragsgrundande. Av 
detta svarar Ibn Rushd för 1 903 studietimmar och ett kulturprogram. Ibn Rushds strykningar gjordes 
inte på grund av dubbelrapporteringar eller brister i verksamheten, utan på grund av brister i kostnads-
underlagen 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 an-
nat hann inte vissa studieförbund klart med hela granskningsuppdraget, och studieförbund har tilläm-
pat olika hårda principer för strykningar. Folkbildningsrådet skriver i sin rapport om granskningen till Ut-
bildningsdepartementet att Ibn Rushd är bland de studieförbund som tillämpat de hårdaste gränsdrag-
ningsprinciperna vid granskningen. Studieförbundet Ibn Rushd har totalt granskat 14 950 arrange-
mang från 2017, 2018 och 2019 i den särskilda utökade granskningen. Det motsvarar 67 procent av 
verksamheten dessa år. Ibn Rushd fastslog att knappt 40 200 folkbildningstimmar och 303 kulturpro-
gram bör strykas. Det motsvarar fyra procent av verksamheten 2017 till 2019.  (Detta inkluderar 8 764 
studietimmar som styrkts 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 ge-
mensamma. 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 rapporterat verksamheten både 
till Ibn Rushd och till något annat studieförbund. Fyra av de 227 föreningar som har granskats tycks ha 
gjort detta på ett systematiskt sätt för att maximera utbetalningarna. Ibn Rushd avslutar samarbetet 
med dessa fyra föreningar i början av 2021 och återkräver pengarna. 
En annan strykning gällde verksamheten i tre föreningar i Botkyrka 2017-2018 och där styrktes 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 brister. Där 
kan granskarna inte urskilja något mönster som tyder på att felrapporteringarna varit medvetna. 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 styrkts har genomförts i 
verkligheten. Men den har antingen dubbelrapporterats till flera studieförbund för att öka föreningen 
möjlighet att täcka förseningskostnader, eller så har det förekommit slarv i rapporteringen 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 granskningen beskrivs i detalj. 
 
Efter granskningen genomfördes en lokal utvärdering i varje distrikt. Varje distrikt, inklusive Östra kom-
mer ta fram en egen åtgärdsplan under 2021 utifrån de lärdomar och riskfaktorer som granskningen 
identifierat. 
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I vårt distrikt har samarbetet med de andra studieförbunden stärkts och lokala samverkansgrupper 
skapats eller fördjupats som ett resultat. Vi har även slipat och förstärkt vårt kvalitetsarbete med fokus 
på dokumentation och rutiner för detta.  
 
I tabellen nedan finner ni våra totala strykningar för 2017-2019 uppdelat på kommun och verksamhets-
form.  
 

Kommun Verksamhetsform Arrange-
mang 

Delta-
gare 

Studietim-
mar 

Unika delta-
gare 

Gnosjö 1. Studiecirkel   -31 0 

Jönköping 1. Studiecirkel -1 -10 -112 -3 

Kalmar 1. Studiecirkel   -4 0 

Linköping 1. Studiecirkel  -1  0 

Linköping 3. Annan folkbildningsverksamhet  -1  0 

Linköping 1. Studiecirkel -2 -33 -160 -11 

Linköping 2. Kulturprogram -4   0 

Linköping 3. Annan folkbildningsverksamhet  -4  -2 

Linköping 1. Studiecirkel  -11  -4 

Linköping 3. Annan folkbildningsverksamhet  -2  -1 

Linköping 1. Studiecirkel -1 -9 -14 -3 

Linköping 1. Studiecirkel  -6  -2 

Linköping 3. Annan folkbildningsverksamhet  -1  0 

Linköping 1. Studiecirkel  -1  -1 

Mjölby 3. Annan folkbildningsverksamhet -1 -12 -12 -6 

Mjölby 1. Studiecirkel  -10  -3 

Mjölby 1. Studiecirkel  -3  -1 

Mjölby 3. Annan folkbildningsverksamhet -3 -18 -74 -8 

Mjölby 1. Studiecirkel -3 -30 -33 -10 

Motala 1. Studiecirkel  -1  0 

Norrköping 2. Kulturprogram -4   0 

Norrköping 1. Studiecirkel -2 -22 -96 -6 

Norrköping 1. Studiecirkel -7 -63 -456 -20 

Norrköping 1. Studiecirkel -23 -203 -871 -71 

Norrköping 2. Kulturprogram -22   0 

Norrköping 1. Studiecirkel -6 -73 -380 -25 

Norrköping 1. Studiecirkel -3 -49 -258 -17 

Nybro 1. Studiecirkel  -1  -1 

Sävsjö 1. Studiecirkel -1 -7 -10 -2 

Västervik 1. Studiecirkel  -1  0 
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Nedslag i distriktets verksamhet 2020 
Friluftsliv i Borgholm 
Salam Kulturföreningen i Borgholm ordnade frilufts aktiviteter där 
alla fick chansen att växa och lära känna vikten av natur och 
friluftsliv. De anordnade en scoutvecka. Både barn och vuxna fick 
olika utmaningar  att lösa tillsammans och på dagarna var de olika 
föreläsningar gällande vikten av naturen och ledarskap, veckan 
avslutades med föreläsning om demokrati, våld, brott riktad mot 
barnen och unga, där de bjöd in polisen som föreläste. 

 

Internationella kvinnodagen i Alvesta 
Förening Somaliweyn i Alvesta ordnade på Internationella kvinno-
dagen den 8 mars ett halvdagsprogram med kul och intressanta fö-
reläsningar och aktiviteter. De bjöd på somaliska maträtter och 
olika bakelser. Föreläsningarna handlade om kvinnors kamp och 
strävan efter jämställdhet.  
 

Somaliska Föreningen i Kalmar ordnade en digital föreläsning som 
handlade om könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor 
där, föreläsaren som själv gått igenom grymheten av ingreppet som 
barn, pratade kring hennes erfarenheter och smärta under alla dessa 
år.  
 

Information om smittspridning i Östergötland  
När covid-19 pandemin inleddes rapporterades de om att vissa grup-
per hade högre andel smittsprid-
ning än andra, vi såg då vår möjlig-
het att stötta i arbetet att sprida 
rätt och riktig information på perso-
ners modersmål. Ibn Rushd Distrikt 
Östra arrangerade föreläsning om 
covid-19 på Somaliska via Zoom och 
det sändes live via Facebook och 
Youtube tillsammans med den Lä-
karstudent och Sjukhuskoordinator. 
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Digital Eid 2020 
Eid är en högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Normala år anordnar vi flera stora 
och små Eid firande tillsammans med föreningar och kommuner runt om i vårt distrikt samt att vi under 

Ramadan månaden har mycket folkbildning 
verksamhet. 2020 valde vi att ställa om och inte 
ställa in och gjorde en förbundsgemensam Ra-
madan satsning med en föreläsning varje dag 
samt ett barnprogram som livesändes. Sedan 
inför Eid bidrog varje distrikt med ett kulturin-
slag som tillsammans skapade Digital Eid 2020. 

 

Föräldrakunskap i Jönköping 
Föreningen East African Relief Organization i Jönköping 
arrangerade en studiecirkel i Positivt föräldraskap, detta 
med avsikt att stärka föräldrar i sin roll som förebild för 
sina barn och ungdomar för att på detta sätt bidra till 
att de blir goda människor som bidrar till samhället och 
inte hamnar i ett utanförskap. Cirkel avslutades högtid-
ligt med diplom utdelning till alla deltagarna.  
 

  

 

Mat från olika länder  
Föreningen Somaliska kvinnor och ungdomsföreningen i Gisla-
ved håller studiecirklar om Matlagning där deltagarna möts, lär 
sig om olika länders kulturella arv kring mat och lagar maträtter 
tillsammans, detta är ett sätt att öka sin förståelse för olika kul-
turer och tillsammans öka sitt intresse kring mat.  
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Öppen verksamhet  
I Linköping och Norrköping samarbetade vi med Soma-
liska Akademiker och anordnade filmvisningar av den so-
maliska ungdomsfilmen Dhalinyaro som var dela av Cine-
maAfrica och Sweafrikas filmfestival. Filmen lyfta fram 
unga somaliska tjejers vardag och de utmaningar de mö-
ter på ett nytänkande sätt och vi avslutade filmvisning-
arna med reflektion och diskussion kring filmen och dess 
budskap.  
 
 

 
Vi erbjöd en digital introduktionskurs i körkort-
steori där språkstöd på arabiska och somaliska 
fanns möjligt, detta för att vi identifierat ett 
stort behov av detta som en möjliggörare för 
deltagare att närma sig arbetsmarknaden samt 
få språkstöd som ofta inte finns på trafiksko-
lor.  

 
Vi anordnade en fotoredigeringskurs för ungdomar i Skäggetorp då de själva identifierat detta behov 
och vi då tillsammans kunde skapa en cirkel inom detta.  
 

Digital folkbildning Kalmar län  
Vi såg tidigt en utmaning i att ställa om och då Region Kalmar 
län utlyste extra medel utifrån förändringar och utmaningar 
inom kulturområdet kopplat till covid-19 sökte vi ett projekt, 
Digitala kompetenslyft för e-folkbildning. Vi ville stötta våra 
föreningar extra genom detta projekt, då vi redan har haft 
egna utbildningar i verktyget Zoom ville vi med hjälp av två 
konsulter fokusera på pedagogik och hur man facilitera när 
studiecirkeln och kulturprogram sker digitalt.  
Vi valde ut 5 föreningar som har startat sin omställning och 
själva hade drivet att ställa om och som kom att ha stor nytta 
av denna satsning, det är : 
1. Islamiska Kulturcentret i Västervik 
2. Somaliska hjälpföreningen i Västervik  
3. Somaliska förening i Oskarshamn 
4. Somaliska förening i Kalmar 
5. Salam kulturförening i Borgholm 
 
Vi erbjöd dem en online kurs i pedagogik för e-folkbildning och 
sedan fick varje förening egen tid med digitaliserings konsult.  
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Upplägg för insatsen var: 
• Planera och bjud in till digital kurs i pedagogik för e-folkbildning.  
• Genomföra kursen. 
• Uppföljning 2-3 veckor senare med coachningstillfälle från digitala konsulten med varje förening.  
• Utvärdering och förslag på nästa steg. 
 
Vi hade gott och interaktivt deltagande på båda workshopen, alla fick komma till tals och tog plats. Un-
der föreningscoachningen kunde vi stötta utifrån deras behov och fokusera på verksamhet de vill starta 
digitalt som de tidigare haft fysiskt men sedan covid-19 inte kunnat genomföra. Vi hade tidigare sett att 
många föreningar hade svårt att genomföra kulturprogram digitalt så detta hade vi extra fokus på att 
stötta. Flera föreningar insåg också att de genom kulturprogram som är i tiden kan nå nya målgrupper 
och flera föreningar planerar nu sådana digitala kulturprogram. Vi har efter detta utvecklat en egen För-
eningsutbildning i Digital Folkbildning som vi nu erbjuder alla föreningar i distriktet.  
 

FYIL-projektet  
Projektet Framtidens Yrkeskvinnor i Linköping (FYIL)  är ett treårigt projekt som startade 2019 och är 
delfinansierats av Tillväxtverket inom ramen för utlysningen ”Nätverk och kontakter på arbetsmark-
naden för utrikesfödda kvinnor”. Under 2020 fortsatt vi med att yrkesutbilda utrikesfödda kvinnor som 
står lång ifrån arbetsmarknaden.  
 
Projektets syfte och innehåll var att erbjuda utrikesfödda kvinnor en yrkesutbildning, Lokalvårdare 
(PRYL) med praktik. Tre grupper har avslutat under 2020 och fyra grupper i föregående år. Målet har 
varit att utbilda samt certifiera totalt 96 deltagare. Vi har genomfört alla grupper i projektperioden en-
ligt planeringen med viss justering utifrån förändrade förhållanden avseende covid-19 under 2020. 
Samverkan med företag i branschen har skett lokalt för att kunna erbjuda praktikplatser, detta har fun-
gerat bra under hela 2019 men under vårterminen 2020 med anledning av covid-19 pandemin har all 
praktik inte kunnat fullgöras. Utbildningsinsatsen har dock inte hindrats då vi ställde om snabb till digi-
talt. Både deltagarna och Utbildningsaktören har tillsammans med oss har kunnat ställa om till digitalt 
utan större påverkan på kvalitén och innehåll.  
 
Efter att projektet utförandedel avslutas i december 2020 har vi lagt fokus på utvärderingen av insatsen, 
projektutvärdering färdigställs våren 2021. Vi kan redan nu konstatera att projektet har havt stora ef-
fekter på deltagarnas förutsättningar till att hitta jobb.    
 
 

Utdrag från utvärderingen 

Har du fått en anställning sedan du avslutade  
projektet FYIL? 
 
 
 
Har du kvar arbetet idag? 

 
 

 
 

23% Ja, heltidsarbete 

20% Ja, deltidsarbete 

57% Nej 

46% Ja 

54% Nej 
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Jag har kunnat använda mig av kunskaperna 
från utbildningen PRYL i mitt arbete. 
 
1 = Nej, instämmer inte alls 5 = Ja, instämmer 
helt 
 

 

 
 

 
 
 
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 kvalitetskrav 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 förbundsnivå där 

genomförd verksamhet granskas. För att känna oss säkra och trygga med att vi levererar bra folkbild-

ning kontrollerar vi stora volymer. 

Vår kontroll är djupgående och består bland annat av granskning av närvarolistor, telefonintervjuer 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 folkbildningsverk-

samhet stryks den ur våra system och rapporteras inte in som bidragsgrundande. Vi inför också utveckl-

ingsplaner 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 pro-

cess 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 cirkelledare. Under 

2020 har vi arbetat med att utbilda såväl nya som mer erfarna cirkelledare över hela landet. Utgångs-

punkt för cirkelledarutbildningen är ett pedagogiskt utbildningspaket som vi själva tagit fram. 
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Verksamheten i siffror 
Under 2020 rapporterade Ibn Rushd Östra: 

• 789 arrangemang 
• 29515 studietimmar  
• 1752 unika deltagare 

 

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsform Arrangemang Studietimmar 
Unika 

deltagare 
Studiecirkel 450    24 344    1 226    
Annan folkbildningsverksamhet 84    3090    339   
Kulturprogram 189   - - 
Totalt 723    27 434 1 477  

 

Under 2020 arrangerade vi 189 kulturprogram inom ämnen demokrati, kultur, människa/natur och livs-
åskådning, vilket omvandlas till 1701 timmar.  
 
 

 
 
Tabellen: Beskriver ämnesindelning inom Studiecirkel och Annan folkbildning.  
 

I de special satsningar vi genomfört via Folkbildningsrådet för asylsökande har vi fortsatt nått många 
unika deltagare samt fokuserat på att nå kvinnor i den uppsökande insatsen för att motivera utrikes-
födda kvinnor. Med syftet att inte hålla sig från det svenska språket under föräldraledigheten har vi haft 
en studiecirkel för föräldralediga.  
 

Uppdragsverksamhet Arrangemang 
Studietim-

mar 
Unika 

deltagare 
Svenska från dag 1 27 402 202 
Vardagssvenska 20 800 200 
Uppsökande och motiverande insatser för utrikes-
födda kvinnor 
Svenska för föräldralediga 

18 
1 

839 
40 

97 
9 

 
 

23%

40%

23%

14%

  Demokrati 6 343    23% 

  Kultur 10 860    40% 

  Livsåskådning 6 386    23% 

  Människa/natur 3 845    14% 
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Nedan följer en lista på vilka ämnesområden vår folkbildning rapporterades inom.  

 

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde Arrangemang Timmar 

DEMOKRATI 177    6 343    
Integration och utanförskap 58 2578 

Islamofobi och rasism 2 160 

Jämställdhet 5 135 

Ledarskapsutveckling 14 346 

Nyanlända 1 15 

Organisering 6 168 

Påverkansarbete och opinionsbildning 2 0 

Samhällskunskap 89 2941 

    
KULTUR 201 10 860 
Arabiska 121 6386 

Film och teater 3 80 

Konst och musik 12 747 

Litteratur 5 114 

Matlagningskultur 5 303 

Muslimska högtider och firanden 1 0 

Svenska 29 1725 

Övriga språk 25 1505 

      
LIVSÅSKÅDNING 262    6 386    
Folkbildning om islam 184 4609 

Interreligiösa möten 2 0 

Stärka den svenska muslimska identiteten 76 1777 

      
MÄNNISKA/NATUR 83    3 845    
Digital tillgänglighet 22 1094 

Ekologisk produktion 4 318 

Folkhälsa 40 1325 

Miljö 4 246 

Naturvetenskap 13 862 
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Deltagare 
Våra deltagare deltar till största del i studiecirklar och vi har en nästan lika stor fördelning baserat på 
ålder mellan 13-24 år och 25-65 år.  
 

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE i folk-
bildningsverksamheten Antal Unika deltagare Unika deltagare i % 
Studiecirkel 1226 78% 

Annan folkbildningsverksamhet 339 22% 

 
DELTAGARFÖRDELNING PER ÅLDERSGRUPP i folkbild-
ningsverksamheten (källa SCB)    

< 13 år 13-24 år 25-65 år => 65 

502    1 320    2 499    0    

11,62% 30,55% 57,83% 0,0% 

 

Deltagarfördelning per kön i folkbildningsverksamheten 
Könsfördelningen hos våra deltagare var 62% män och 38% kvinnor. 

 
 

11,62%

30,55%

57,83%

0%

< 13 år

13-24 år

25-65 år

=> 65

Män
62%

Kvinnor 
38%
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Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Östra
Org.nr 802473-0163   
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

   

      
Erhållna bidrag 1 4 326 201  4 286 010  
Övriga verksamhetsintäkter 1 2 498 970  2 399 441  
Summa föreningens intäkter  6 825 171  6 685 451  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 2, 3 -6 270 312  -7 145 942  
Rörelseresultat  554 859  -460 491  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -927  -235  
Summa finansiella poster  -927  -235  
      
Resultat efter finansiella poster  553 933  -460 726  
      
Resultat före skatt  553 933  -460 726  
      
Årets resultat  553 933  -460 726  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  78 800  88 800  
Övriga fordringar  291 758  8 200  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  471 575  1 209 932  
Summa kortfristiga fordringar  842 134  1 306 932  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  397 810  91 773  
      
Summa omsättningstillgångar  1 239 943  1 398 705  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 239 943  1 398 705  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  -161 851  298 875  
Årets resultat  553 933  -460 726  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  392 081  -161 851  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  150 372  459 755  
Övriga skulder  0  718 140  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  697 490  382 662  
Summa kortfristiga skulder  847 862  1 560 557  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 239 943  1 398 705  
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Distritets 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 2 000 406 2 200 006  
Bidrag FBR 3 364 052 3 390 529  
Övriga intäkter samt projekt 1 460 713 1 094 917  
Summa 6 825 171 6 685 452  
    

 
Not 2 Anställda och personalkostnader
Samtliga i personalen är anställda i kansliet, Ibn Rushd Studieförbund (802411-0762), men verksamma i
Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Östra.
 
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
    
Medelantalet anställda 6 5  
 6 5  
    
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
    
Löner och andra ersättningar 3 055 477 2 898 076  
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 068 733 1 021 169  
(varav pensionskostnader) (140 185) (99 268)  
Totalen 4 124 210 3 919 245  
    

 
Not 3 Övriga rörelsekostnader
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Direkta verksamhetskostnader 470 655 732 666  
Förstärkningsstöd 625 208 936 996  
Fasta kostnader 944 907 1 212 927  
Styrelse 11 973 39 500  
Övrigt 39 103 84 099  
Summa 2 091 846 3 006 188  
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Revisionsberättelse  
Till årsmötet i Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Östra, org.nr 802473-0163 

 

Rapport om årsbokslutet 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Östra för år 2020. 
Föreningens årsbokslut ingår på sidorna 19–23  i detta dokument. 
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Annan information än årsbokslutet 
Den andra informationen ingår i ett dokument i vilket årsbokslutet ingår (framvagnen): Detta dokument 
innehåller även annan information än årsbokslutet och återfinns på sidorna 1-18. Det är styrelsen som 
har ansvaret för denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsbokslutet är det mitt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har 
inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas 
vid upprättande av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 
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Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, 
däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna i enlighet med bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning Ibn Rushd 
Studieförbund Distrikt Östra för år 2020. 
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
 
Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 
 
Jens Persson 
Auktoriserad revisor 
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