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Svar på nämndinitiativ från Uppsala-Alliansen 
”Stoppa kulturnämndens bidrag till Ibn Rushd” 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 

1. att bordlägga nämndinitiativets första att-sats för behandling i samband med 
att beslut fattas om studieförbundens bidrag för kommande period. 

2. att avslå nämndinitiativets andra att-sats. 
3. att besvara nämndinitiativets tredje att-sats med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 
Uppsala-Alliansen föreslår att kulturförvaltningen ska stoppa kommunens bidrag till 
studieförbundet Ibn Rushd, att förvaltningen uppdras att se över regelverket för bidrag 
till studieförbunden i syfte att förtydliga kraven samt att göra en detaljerad genomgång 
och granskning av hur studieförbundets medel har använts. Vid ouppfyllda krav eller 
tveksamheter om studieförbundets verksamhet föreslår Uppsala-Alliansen att bidraget 
ska frysas eller stoppas. 

Folkbildningsrådet har gjort en särskild kontroll av studieförbundens verksamhet och 
användning av bidrag (för åren 2017-2019). Den är viktig för kulturnämnden att ha som 
underlag för lokal granskning av hur studieförbundens medel har använts. Det är också 
viktigt för kulturnämnden att föra en dialog med Länsbildningsförbundet kring deras 
granskning av de lokala studieförbunden. Efter att nämnden har fått en bild hur 
situationen ser ut för studieförbunden lokalt blir en extern lokal granskning aktuell.  

Föredragning 

Uppsala-Alliansen lämnade vid nämndsammanträdet den 7 oktober 2020 in ett 
nämndinitiativ där det föreslås:  
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1.att studiebidraget till föreningen Ibn Rushd stoppas. 

2. att Kulturförvaltningen ges i uppdrag att se över regelverket för bidrag till 
studieförbunden i syfte att förtydliga kraven.  

3. att Kulturförvaltningen gör en detaljerad genomgång och granskning av hur 
studieförbundens medel har använts. Vid ouppfyllda krav eller tveksamheter om 
studieförbundets verksamhet skall bidraget frysas eller stoppas. 

Förslaget bygger på den kritik om påtalade brister mot folkbildningens villkor och 
riktlinjer som riktats mot Ibn Rushd och deras verksamhet.  

Kulturnämndens riktlinjer för fördelning av stöd till studieförbunden bygger på de 
statliga villkoren för bidragsgivning till studieförbunden, med vissa justeringar för att 
passa studieförbundsverksamhet i en kommunal kontext.  

Folkbildningsrådet formulerar och samlar de villkor, kriterier och regler som gäller för 
det statliga bidraget i dokumentet ”Statsbidrag till studieförbund, villkor och 
fördelningskriterier”. Där finns beskrivning av fördelningskriterierna samt information 
om organisatoriska villkor, verksamhetsvillkor, uppföljning och kvalitetsarbete.  

Med anledning av kritiken som riktats mot Ibn Rushd tog Folkbildningsrådet fram 
rapporten ”När tilliten prövas” av professor Erik Amnå. Studien visar att 
studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för folkbildningen genom att nå grupper 
som andra delar av folkbildningen har svårt att nå. Men den innehåller också exempel 
på svagheter och felsteg i verksamheten som är problematiska utifrån folkbildningens 
syften och villkor. Med anledning av detta har Ibn Rushd själva etablerat en 
åtgärdsplan vilken kommer att följas upp av Folkbildningsrådet under 2021. 

 

På nationell nivå pågår även ett arbete med att förtydliga och stärka 
demokrativillkoren kopplade till stöd och bidrag till civilsamhället i stort. Två större 
utredningar har remissbehandlats och regeringen har i november 2020 beslutat om ett 
fortsatt utredningsuppdrag, för att bland annat undersöka behovet av ett nationellt 
kunskapscenter inom området. Det nationella arbetet har även satt avtryck lokalt. 
Uppsala kommun arbetar sedan en tid med att skapa en kommungemensam syn på 
samverkan och bidragsgivning till föreningslivet och det fria kulturlivet. I det förslag till 
”Policy för samverkan med föreningslivet” som projektet har tagit fram lyfts 
demokrativillkoren och den vägledning för handläggare som har tagits fram i samband 
demokrativillkorsutredningen som ett viktigt kriterie för samverkan och 
bidragshandläggning till föreningslivet och det fria kulturlivet. Hur demokrativillkoren 
kan konkretiseras i handläggningen av kommunala bidrag kommer de berörda 
förvaltningarna inom kommunen att arbeta vidare med under 2021. 

I senaste dialogrundan som kulturförvaltningen hade med de lokala studieförbunden 
framgick att studieförbunden själva ställer ökade krav på granskningen av sina 
medlemsföreningar och flertalet studieförbund påtalade att de hade avslutat 
samarbeten där det fanns tveksamheter. Medvetenheten har därmed ökat hos 
studieförbunden liksom det egna interna kvalitetsarbetet.  

Folkbildningsrådet har gjort en särskild kontroll av studieförbundens verksamhet och 
användning av bidrag (för åren 2017-2019). Den är viktig för kulturnämnden att ha som 
underlag för lokal granskning av hur studieförbundens medel har använts. Det är också 
viktigt för kulturnämnden att föra en dialog med Länsbildningsförbundet kring deras 
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granskning av de lokala studieförbunden. Efter att nämnden har fått en bild hur 
situationen ser ut för studieförbunden lokalt kan en extern lokal granskning bli aktuell. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-08, rev KTN AU 17 februari 

Bilaga 1. Nämndinitiativ 2020-09-30 

 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Förvaltningsdirektör 


	Svar på nämndinitiativ från Uppsala-Alliansen ”Stoppa kulturnämndens bidrag till Ibn Rushd”
	Förslag till beslut
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



