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Svar på motion om Ibn Rushd från Simon O. 
Pettersson (SD)  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 
Simon O. Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 13 september 2021 att Uppsala 
kommuns stöd till Ibn Rushd dras in med omedelbar verkan. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Kommunfullmäktige är förhindrad att ompröva beslut som fattats i behörig ordning av 
en annan nämnd och som dessutom avser ett gynnande beslut i form av föreningsstöd 
riktad till en enskild (Ibn Rushd). Med hänvisning till nämndens beslut i ärendet föreslås 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Den 7 oktober 2020 lämnade ledamöterna för (M), (KD) och (C) in ett nämndinitiativ 
med följande förslag till beslut  

• att stoppa kommunens bidrag till studieförbundet Ibn Rushd,  
• att ge kulturförvaltningen i uppdrag att se över regelverket för bidrag till 

studieförbunden i syfte att förtydliga kraven, samt  
• att genomföra en detaljerad genomgång och granskning av hur 

studieförbundets medel har använts.  

Kulturförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden 2022-04-06 KTN-2022-00322 
  
Handläggare:  
Fredrik Söderbaum 
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Kulturnämnden beslutade 4 mars 2021 §19 att bordlägga nämndinitiativets första att-
sats för behandling i samband med beslut om studieförbundens bidrag för kommande 
period, att avslå andra att-satsen, samt att bifalla nämndinitiativets tredje att-sats.   

Kulturnämnden beslutade 27 maj 2021 §57 att uppdra till kulturförvaltningen att 
utreda studieförbundens verksamheter i Uppsala kommun under 2020, samt att utreda 
om studieförbundet Ibn Rushd och lokala samarbetspartners uppfyller Uppsala 
kommuns riktlinjer för stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet och Riktlinjer för 
stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun.  

Ett revisions- och rådgivningsföretag fick i uppdrag att genomföra granskningen. 
Granskningen genomfördes under perioden juli–oktober 2021 och rapporterades till 
kulturnämnden 28 oktober 2021.  

Under granskningen identifierades inga väsentliga avvikelser i Ibn Rushds 
medelsanvändning under den aktuella perioden. Risken att det skulle förekomma 
betydande oegentligheter i studieförbundens lokalavdelningar i Uppsala kommun 
bedömdes överlag som låg. Granskningen angav att den folkbildningsverksamhet i 
Uppsala kommun som rapporterades för Ibn Rushd under 2020 är förenlig med 
Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet samt 
kulturnämndens riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun. 

Kulturnämnden beslutade 28 oktober 2021 §106 att bevilja stöd till studieförbundet Ibn 
Rushd.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2022 
• Bilaga, Motion om Ibn Rushd från Simon O. Pettersson (SD) 
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Förvaltningsdirektör  
 

 



 
 

 

 
Motion om Ibn Rushd 

De offentliga stöden till studieförbundet Ibn Rushd har länge ifrågasatts. De har ansetts normalisera islamistiska 
idéer och ha tydliga band till Muslimska brödraskapet. Religionsvetaren Sameh Egyptsson har i boken Holy White 
Lies (2018) utifrån primärkällor bevisat det senare påståendet på ett sätt som svårligen kan avfärdas. Bland annat 
framgår det av Muslimska brödraskapet i Sveriges egna stiftelseurkunder.   
 
Folkbildningsrådet har velat försvara stödet till Ibn Rushd med argumentet att Ibn Rushd når grupper som annars 
inte nås av folkbildningsinsatser. Det finns dock skäl att ifrågasätta värdet av detta slags undervisning, då den 
snarare är ägnad att förstärka attityder och åsikter som vi annars söker motverka. 
 
Region Uppsala har redan dragit konsekvenserna av den kritik som riktats mot Ibn Rushd och valt att slopa stödet. 
Kulturnämnden i Uppsala Kommun beslutade emellertid vid sitt sammanträde 27/5 med knappast möjliga 
marginal, 7–6, att också i år villfara det så kallade studieförbundets begäran om stöd. Särskilt som nämndmajoriteten 
ser annorlunda ut än fullmäktigemajoriteten finns det anledning, att lyfta denna fråga också i fullmäktige.  
 
Med anledning av ovanstående yrkas: 
 

• Att Uppsala kommuns stöd till Ibn Rushd dras in med omedelbar verkan.  
 
Uppsala den 31/5 2021 
 
Simon O. Pettersson 
Ersättare SD 
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