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 Kulturenheten 
Kristina Öster 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
 

Information om anpassning av verksamhet utifrån ramminskning 

 
Förslag till beslut 

Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2020 om ramminskning för 
kulturenheten med 1 mnkr i minskade personalresurser, 2,0 tjänster.  

Åtgärden är att göra en organisationsförändring vilket innebär minskad 
personalresurs inom biblioteksverksamheten (biblioteken i Lindesberg, 
Fellingsbro, Frövi och Storå samt biblioteksbussen). Åtgärden läggs på 
gruppen administratörer/filialföreståndare eftersom detta medför minst 
påverkan på verksamhetens kvalitet och framtida möjligheter att uppfylla 
uppdraget och fullfölja bibliotekslagen 

Kulturenheten har verkställt ramminskning enligt beslut vilket innebär en 
anpassning av verksamheten.  De medarbetare som sagts upp har långa 
uppsägningstider. Detta innebär att konsekvenserna av ramminskningen blir 
synliga först under 2021. 

Enligt framtagen risk- och konsekvensanalys som redovisades för 
tillväxtutskottet den 10 mars framkom det bland annat att det blir en 
utmaning att erbjuda, bemanna och hålla god kvalitet i bred verksamhet med 
fyra bibliotek och en biblioteksbuss. Det har framgått av tillväxtutskottet att 
samtliga biblioteksenheter ska fortsatt finnas kvar. Ramminskningen innebär 
att bibliotekspersonalen minskas med nästan 20 %. Biblioteken har enligt 
bibliotekslagen många uppdrag och i en situation där personalen minskar 
med en femtedel samtidigt som samtliga enheter ska finnas kvar innebär det 
att verksamheten behöver förändras. 

Bibliotekens öppettider kommer därför att minska under 2021. 
Huvudbiblioteket kommer att ha öppet med personal fyra vardagar samt 
lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att ha öppet med personal en 
dag per vecka.  
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Kulturchef 

För kännedom: 

Kulturchef 
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 Näringslivsenheten 
Jonas Andersson 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
 

Bidrag till studieförbundet Ibn Rushd för 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 Bevilja Ibn Rushd bidrag till studieförbund på 9 882 kr för 2020. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet beslutade 2020-09-15 att innan bidrag till studieförbundet 
Ibn Rushd träffa representant från studieförbundet för samtal om deras 
verksamhet i Lindesbergs kommun. 2020-10-14 träffade Jonas Kleber, Pär-
Ove Lindqvist, Magnus Sjöberg och Jonas Andersson, Delal Sindy Distriktschef 
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Mitt. Där bland annat Delal beskrev 
studieförbundets verksamhet och vilka föreningar som de har samverkan med 
i Lindesbergs kommun. Vidare kommer Ibn Rushd att utbilda 
samverkansföreningarna i föreningskunskap. 

Konsekvenser 

Det råder inga oklarheter om förbundets verksamhet i kommun varför bidrag 
för 2020 bör betalas ut. 

 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulenten 

Bilagor: 

Bidrag till studieförbund 2020 
Underlag från Ibn Rushd 



 
Arbetsplan - Cirkelverksamhet [Folkbildning]

Arrangemangsbeskrivning

Beskriv kortfattat vad arrangemanget handlar om:  (obligatorisk uppgift)

Profetens liv eller (biografin), avsikten med cirklarna om profetens liv är inte att begränsa sig till att betrakta det historiska händelseförloppet,
utan att se islams principer tillämpas i verklighet i profetens liv.

Studiematerial

Saknas ert studiematerial i rullistan kan ni ange det nedan(det kan vara tidskrifter, material hämtat från internet, film eller en bok… ange titel,
författare, ISBN nummer, del, kapitel, etc. egetproducerat material ska först godkännas av Ibn Rushd) (obligatorisk uppgift)

http://www.islamguiden.com/arkiv/biografi.pdf

Studieplan

Redogör nedan för arrangemangets upplägg, de planerade delmomenten, gruppens planerade utvecklingsprocess m.m. (obligatorisk uppgift)

Under denna studiecirkeln deltagarna ska gå genom profetens liv gradvis, träff efter träff:
Första träff: Introduktion
2 - Profetens börd, födelse och uppväxt
3 - Profetens liv inför Islams Återkomst
4 - Profetens giftermål med khadija, Uppbyggandet av Al Kaaba
5-7 - Budskapets början och förföljelserna
8 - Förföljelsen av muslimerna
9 - Muslimer växer inför utmaningarna
10 - Emigrationen till Abessinien
11 - Omar Ibn Al-Khattabs omfamnande av Islam
12 - Bojkott av Ibn Hashim, Året av bedrövelser
13 - Resan till Attaif
14-15 - Isra och Miraj
16-20 Emigrationen till Medina
Träff 21-24: Islams spridning i Medina
träff 25-26: Konspirationen för att mörda profeten Muhammed
Träff 27-29: Bildandet av det Islamiska samhället
Träff 30-32 : Det Islamiska livet i Medina
Träff 33-35: De största slagen och händelser mellan de i islamiska samhället
Träff 36-38: Islams spridning över hela jorden
Träff 39-40 Repetition och avsluta cirklarna.

Syfte med arrangemanget

Vilka mål har ni satt upp? Vilket resultat hoppas ni kunna uppnå med arrangemanget?  (obligatorisk uppgift)

Att kunna lära känna profetens beteende och behandling för att ta honom som förebild att praktisera islam enligt hans lärdomar och att sprida
allt gott bland människorna.

Antal träffar

Redogör nedan för arrangemangets planerade träffar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

40

Arbetsplan
Utskriftsdatum 2020-06-09

Ibn Rushd Mitt
Slottsgatan 13 A
70361 ÖREBRO
www.ibnrushd.se



Antal timmar

Redogör nedan för arrangemangets planerade timmar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

120
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Box 38074 BESÖKSADRESS: TEL: 08-412 48 00 www.folkbildningsradet.se 

100 64 Stockholm Ringvägen 100 ORG-NR: 802015-8690 info@folkbildningsradet.se 

 

Ibn Rushd studieförbund 

Frågor om Ibn Rushds verksamhet 

Beslut 
Folkbildningsrådet beslutar att inga ytterligare åtgärder krävs. Ärendet 

20/00648 är härmed avslutat. 

Motivering 
Folkbildningsrådet ställde den 11 september 2020 en skriftlig fråga till rektor 

för studieförbundet Ibn Rushd om statsbidragets användning i förhållande 

till Folkbildningsrådets villkor om att ”studieförbundet ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande 

demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk 

verksamhet”. Folkbildningsrådet efterfrågade en redogörelse för Ibn Rushds 

samarbete med vissa föreningar som har anklagats för antidemokratiska 

tendenser och kopplingar. Ibn Rushd svarade Folkbildningsrådet den 25 

september 2020. I sitt svar redogör de för att den ifrågasatta verksamheten 

inte har utgjort underlag för statsbidrag. Ibn Rushd beskriver vilka av de 

ifrågasatta organisationerna som studieförbundet samarbetar med och på 

vilket sätt samarbetet sker. I de fall det finns kopplingar mellan föreningar 

som Ibn Rushd har haft samarbete med och personer som gjort sig skyldiga 

till antidemokratiska uttalanden tar studieförbundet avstånd från dessa 

uttalanden. Ibn Rushd hänvisar till sina rutiner för att kvalitetssäkra 

verksamheten och för att säkerställa villkorsefterlevnad. Folkbildningsrådets 

bedömning är att Ibn Rushd har goda rutiner för detta ändamål. 

Folkbildningsrådet finner att Ibn Rushd på ett tillfredsställande sätt har 

beskrivit att inga felaktigheter har förekommit i fråga om statsbidragets 

användning. 

Föredragande har varit handläggare Torvald Åkesson, i ärendet har även 

jurist Anna Medin deltagit. 

Beslutet har fattats av  

 

Linda Rosén 

Enhetschef 
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Bakgrund 
Rapporten När tilliten prövas som professor Erik Amnå genomfört på uppdrag av Folkbildningsrådet 
om Ibn Rushds verksamhet och demokratiska värdegrund visar att studieförbundet bidrar till att 
uppfylla målen för folkbildningen. Men den innehåller också exempel på svagheter och felsteg i 
verksamheten. 
 
Till framgångarna hör att Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från samhället och som andra 
delar av folkbildningen har svårt att nå. Det gäller till exempel korttidsutbildade kvinnor, utrikesfödda 
och boende i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt når Ibn Rushd varje år cirka 13 000 personer 
genom studiecirklar, föreläsningar, utställningar, bokmässor och kurser i bland annat kultur och 
livsåskådning. 
 
Samtidigt pekar rapporten på ett antal områden som Ibn Rushd behöver utveckla för att bättre bidra 
till statens syften med statsbidraget. Kritiken handlar bland annat om att studieförbundet undviker 
vissa ämnen, som antisemitism och homofobi, och om att makten över verksamheten är begränsad till 
ett mindre mansdominerat nätverk. 
 
Folkbildningsrådet har meddelat att de ser allvarligt på kritiken som framkommer i rapporten och att 
de vill inhämta synpunkter samt en åtgärdsplan från Ibn Rushd. Folkbildningsrådet säger i ett 
uttalande: 
 



 

2 

”Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett felaktigt sätt, i förhållande till 
statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet kommer därför inte att ompröva statsbidraget till Ibn Rushd, 
men fortsätter att följa studieförbundets utveckling, särskilt avseende de problemområden som lyfts 
fram i rapporten.”1 
 
Ibn Rushd välkomnar den oberoende studien som Erik Amnå genomfört. Vi anser att saklig kritik är 
nyttig och har sett fram emot att ta oss an de förbättringsområden Amnå pekar på. Studien har i sig 
inte föreslagit hur utmaningarna kan tacklas och har heller inte alltid varit tydlig i vad som åsyftas. För 
att få ut det mesta av studien har vi lagt stor möda på förtydligande samtal med Folkbildningsrådet 
och Erik Amnå själv, men framför allt med vår personal och förtroendevalda samt externa aktörer. 
 
 
Övergripande åtgärder  
Nedan en tidslinje över några övergripande åtgärder som genomförts sedan studien publicerades 
den 5 september 2019 och som varit en del av förarbetet till denna åtgärdsplan.  

❖ 4 oktober 2019: Ibn Rushds ordförande, vice ordförande samt förbundschef har ett 
uppföljningssamtal med Folkbildningsrådets generalsekreterare och ordförande.  

❖ 12 november 2019: Ibn Rushds ordförande, förbundschef samt verksamhetschef har ett 
fördjupande samtal med professor Erik Amnå.  

❖ 18 november 2019: Folkbildningsrådet genomför ett uppföljningsbesök på Ibn Rushds 
förbundskansli.  

❖ 2 december 2019: Ibn Rushds arbetsutskott sammanträder för att genomarbeta och utveckla 
åtgärdsplanen utifrån studien.  

❖ 14 december 2019: Samtal i förbundsstyrelsen kring ett första utkast på en åtgärdsplan. 
Planen återremitteras till förbundskansliet för vidare bearbetning.  

❖ December 2019 till januari 2020: Flertalet samtal med olika externa aktörer och 
samarbetsparter för att få input. Så som Bilda, Sensus, Paideia Folkhögskola, Forum med 
flera. 

❖ Januari 2020: Möten med all personal i distrikten om studien och åtgärdsplanen.  

❖ 8 februari 2020: Beslut i styrelsen om riktlinjer för åtgärdsplan. 

❖ 18 februari 2020: Samtal med Folkbildningsrådets generalsekreterare om åtgärdsplan. 

                                                
1 https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2019/ny-studie-av-
studieforbundet-ibn-rushd-presenterad/ 
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❖ Mars 2020: Åtgärdsplanen presenteras. 

 

Genomgång av påtalad kritik i studien 

Studien tar upp tre större övergripande utmaningar:  

1. Ambitionen att samla det svensk-muslimska civilsamhället,  
2. tabun och ”no-go-zones” kring antisemitism och homofobi,  
3. samt att makten är fördelad inom ett begränsande, mansdominerat nätverk.   

 

Vi har fört samtal med studiens huvudförfattare Erik Amnå för att gå igenom dessa tre övergripande 
utmaningar och skapa en bättre förståelse kring studien som helhet. I dessa samtal identifierade vi 
ytterligare en övergripande utmaning: 

4. Brist på relevans och förankring hos våra medlemsorganisationer på både förbunds- och 
distriktsnivå.  

Nedan går vi igenom varje punkt för sig och beskriver hur Ibn Rushd Studieförbund ser på kritiken. 

Åtgärdsområde 1 och 4: Ambitionen att samla det svensk-muslimska civilsamhället och brist på 
förankring hos våra medlemsorganisationer  
 
Påtalade brister  
Erik Amnå lyfter två förbättringsområden som gäller Ibn Rushds medlemsorganisationer. Den aspekt 
som ges störst utrymme i studien handlar om problem med att samla föreningar från andra 
muslimska inriktningar än den sunnimuslimska. Även om Ibn Rushd är ett studieförbund med 
ambition att nå alla grupper av medborgare, med primärt fokus på den muslimska gruppen, är det 
enligt Amnå tydligt att en stor majoritet av medlemsorganisationerna hör hemma i en specifik 
sunnitisk miljö. Amnå menar att detta är problematiskt och att det till stor del beror på att Ibn Rushd 
grundats av just sunnitiska organisationer.  
 
Särskilt en företrädare för Islamiska Shiasamfunden i Sverige pekar i studien på bristande inkludering 
och haltande samarbete. Personen menar att detta handlar om att skillnaderna och de historiska 
spänningarna mellan shia och sunni är stora och svåra att överbrygga.  
 
Samtidigt lyfter Amnå att en övervägande majoritet av de medlemsorganisationer han samtalat med 
beskriver en kollektiv identitet som muslimska medborgare besitter, oavsett religiös eller kulturell 
inriktning. Amnå skriver att: ”Kanske särskilt i en alltmer hotfull situation uttrycker medlemskapet en 
identitetspolitisk samhörighet: solidaritet blir ett viktigare argument för att fortsätta vara medlem i 
Ibn Rushd än omedelbar nytta och utbyte.” Det talar för att ambitionen att samla muslimer under 
samma tak i sig inte är problematisk, men att Ibn Rushd behöver bli bättre på att leva upp till den. 
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Den andra aspekten gällande medlemsorganisationerna handlar om att företrädare för flera 
organisationer uttrycker likgiltighet inför sitt medlemskap hos Ibn Rushd. Amnå ger en bild av att flera 
medlemsorganisationer och medlemsföreningar, både lokalt och nationellt, inte ser syftet med sitt 
medlemskap. Enligt Amnå verkar medlemskapet främst grunda sig i personliga eller organisatoriska 
relationer mellan individer och föreningar som varit framträdande i det muslimska civilsamhället. Så 
här skriver Amnå:  
 
”Ibn Rushd framställs mer som någon de, eller i många fall deras lokala organisationer, snarare 
”rapporterar till” än ”samarbetar med”. Relationen mellan de lokala organisationerna och Ibn Rushd 
har beskrivits av representanter från medlemsföreningar som värdefull, medan själva 
medlemsföreningen inte ofta tillskrivs någon nämnvärd roll i folkbildningsverksamheten.” 
 
Amnå menar vidare att risken är att Ibn Rushd framför allt blir en medfinansiär och inte en 
folkbildarpart. Detta är en utmaning som flera studieförbund står inför.  
 
Vilka orsaker finns till de påtalade bristerna?  
Angående den första utmaningen, att samla alla muslimska inriktningar, kan vi bekräfta att initiativet 
att bilda ett muslimskt studieförbund togs från sunnimuslimskt håll och att detta har medfört vissa 
utmaningar. Ambitionen att inkludera muslimer från olika bakgrunder och trosinriktningar har dock 
funnits med oss sedan start.  
 
Det har varit ett omfattande arbete att samla en stor bredd av muslimska inriktningar under samma 
tak och det finns fortfarande mycket kvar att göra. Men samtidigt som vi har den ambitionen så ser vi 
ett värde i att även andra studieförbund har muslimska medlemsorganisationer. Det berikar 
folkbildningsvärlden och skapar ytterligare förutsättningar för möten. Vi har en god relation till flera 
av dessa muslimska civilsamhällesaktörer som inte hör till oss. Genom branschorganisationen 
Studieförbundens gemensamma etiska överenskommelse har vi också ett ansvar att inte aktivt 
försöka rekrytera över dem2.   
 
Vad gäller utmaningarna i att rekrytera och behålla medlemsorganisationer delar vi till stor del 
Amnås analys. Det finns sedan en tid tillbaka en medvetenhet kring bristen på förankring och olika 
insatser har diskuterats. 
 
Hur bedömer Ibn Rushd bristerna?  
Vi ser ett behov av att stärka relationen till våra medlemmar och har därför initierat nationella 
satsningar på folkbildningsprojekt med några av de medlemsorganisationer som vi på nationell nivå 
haft mindre samverkan med eller mindre bra relationer till. Det gäller till exempel Islamiska 
Shiasamfunden i Sverige, ISS. Sedan studien inleddes har Ibn Rushd ingått ett samverkansavtal med 
ISS och dess 53 medlemsorganisationer runt om i Sverige. En verksamhetsutvecklare har anställts på 
förbundskansliet för att på heltid arbeta med att stärka samarbetet mellan Ibn Rushd och ISS. 

                                                
2 https://studieforbunden.se/app/uploads/2019/03/Studief%C3%B6rbundens-gemensamma-
%C3%B6verenskommelser_beslutad.pdf 
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Relationerna är tack vare detta betydligt bättre än de tidigare har varit. Vi vill samla en bredd av 
muslimska organisationer och inser att vi behöver vara mer proaktiva i det arbetet.  
 
En insats som gjorts inför innevarande mandatperiod är att inkludera ledamöter från fler 
medlemsorganisationer i vår förbundsstyrelse. I juni 2019 valdes exempelvis två representanter från 
ISS in till förbundsstyrelsen. Det samarbete som i dag finns mellan sunni- och shiaföreningar inom 
ramen för Ibn Rushd är unikt i en samtid som präglas av motsättningar och det är en framgång som vi 
är mycket stolta över.  
 
Trots ovanstående insatser ser vi det som en allvarlig brist och ett hot mot vår interndemokratiska 
struktur om flera av våra medlemsorganisationer inte ser det fulla värdet med att ha oss som 
samverkanspart inom folkbildningen. Det är viktigt för Ibn Rushd att ha starka relationer till samtliga 
medlemsorganisationer. Ett mål i den strategi som gäller fram till 2023 är också att samla 80 procent 
av de muslimska organisationerna i Sverige hos oss.  

Åtgärdsområde 2: Tabun och ”no-go-zones” kring antisemitism och homofobi 
Påtalade brister  
I studien pekar Amnå på områden som verkar vara tabu hos Ibn Rushd, alltså frågor som 
studieförbundet har svårt att driva verksamhet kring.  

En sådan fråga är antisemitism. Ibn Rushd har enligt Amnå arbetat aktivt med andras fördomar om 
muslimer men mindre med deltagarnas föreställningar om icke-muslimer3. Amnå befarar att detta 
kan leda till att man inte tar itu med de fördomar som finns i den egna målgruppen.  

Ett annat tabu som Amnå tar upp är homofobi4. Han menar att det inte är försvarbart att ett statligt 
finansierat studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar och värdekonflikter som är 
centrala i en demokratisk samhällsutveckling5. 
 

Vilka orsaker finns till de påtalade bristerna?  
Ibn Rushd är ett relativt nytt studieförbund och det enda av de tio statsbidragsberättigade 
studieförbunden som har muslimer som primär målgrupp. Fokus har legat på att positionera sig som 
studieförbund utifrån sin specifika särart samt att företräda målgruppens intressen. Den 

                                                
3När tilliten prövas – en studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag, s. 170. E. Amnå, A. Helander, B. 
Settergren. Folkbildningsrådet. https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/ovriga-
rapporter/2019/folkbildningsradet_rapport_ibnrushd_2019-2.pdf 
4 När tilliten prövas – en studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag, s. 175. E. Amnå, A. Helander, B. 
Settergren. Folkbildningsrådet. https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/ovriga-
rapporter/2019/folkbildningsradet_rapport_ibnrushd_2019-2.pdf 
5 https://www.dn.se/debatt/studieforbundet-ibn-rushd-har-idemassiga-svagheter/ 
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antimuslimska rasismen har långtgående konsekvenser för många individer i Sverige och vi ser det 
fortsatt som en av våra huvuduppgifter att folkbilda kring detta. 

Samtidigt har detta, precis som Amnå påpekar, lett till att vi inte lagt samma fokus på att motverka 
fördomar inom målgruppen. Antisemitiska och homofoba föreställningar förekommer i den 
muslimska gruppen samtidigt som värderingsmotsättningar och tabun kan göra dem obekväma att ta 
i. Som studieförbund är det vår uppgift att utmana tabun och det är en felprioritering från vår sida 
att vi arbetat för lite med dessa frågor. 

Hur bedömer Ibn Rushd bristerna?  
Vi är i vår värdegrund (idéplattform) tydliga med att vi tar ställning mot alla former av rasism, 
ojämlikhet och diskriminering. Vad gäller antisemitism och homofobi behöver vi dock stärka vårt 
arbete och bli mer aktiva. Det är en självklarhet för oss att alla former av odemokratiska uttryck inte 
bara är ovälkomna i vår verksamhet, utan att de också ska motverkas aktivt. 

Även om vi själva anser oss vara tydliga i vårt demokratiska ställningstagande så har vi haft svårt att 
nå ut med det budskapet i den mediala debatten. Det har påverkat vår möjlighet att ingå gynnsamma 
samarbeten kring frågor som antisemitism och homofobi. När vi söker ny kontakt är utgångsläget 
inte sällan att vi behöver försvara oss mot en negativ bild av vår organisation som inte 
överensstämmer med våra värderingar. Detta är ingen ursäkt för att inte genomföra verksamhet 
men måste vara en del av vår analys.  

Vi är, som sagt, medvetna om att antisemitiska och homofoba åsikter existerar inom vår målgrupp 
och om att vi progressivt måste närma oss de frågorna med olika typer av folkbildande insatser. Ibn 
Rushd har ett viktigt ansvar i att föra samtal kring de ämnen som upplevs som tabu. Som 
studieförbund kan vi aldrig ta teologisk ställning och grunden för vår verksamhet måste vara 
deltagarnas önskemål och behov. Men vi har också en viktig roll som demokratiaktör. Därför är det 
vår uppgift att möjliggöra samtal där även svåra frågor kan diskuteras och där möten och bildning 
skapas. 

Internt finns en tydlig vilja hos förbundsstyrelse, ledning och anställda att föra samtal och diskutera 
arbetssätt och metoder för att kunna skapa fler insatser kring både antisemitism och homofobi. Vi 
upplever att det finns en bred uppslutning och samförstånd i flera aspekter av dessa frågor. Det är en 
god grund att utgå från när vi nu ska lyfta frågorna mer systematiskt. 

Redan i dag har vi flera verksamheter med fokus på interreligiös dialog och vi har ett nära samarbete 
med organisationen Amanah som arbetar med muslimsk-judisk dialog i Malmö. Men vi vill bli bättre 
på att arbeta aktivt mot antisemitism och gör det gärna i samarbete med andra. Samma sak gäller i 
fråga om homofobi. 
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Numera är vi också mycket noga i vår bakgrundskontroll av föreläsare för att inte ge utrymme till 
antisemitism eller homofobi. Tidigare har de rutinerna brustit hos oss även om vår demokratiska 
värdegrund alltid varit tydlig. 

Åtgärdsområde 3: Jämställdhetsarbete 
Påtalade brister  
Amnå lyfter frågan om jämställdhet genom att belysa att kvinnor inom Ibn Rushd är 
underrepresenterade i den högsta beslutsmakten, exempelvis på ordförandeposter, även om de får 
vara och är framgångsrika ledare i flera operativa verksamheter, särskilt lokalt.  

Ett begränsat antal män med höga positioner inom muslimska organisationer och trossamfund är 
också växelvis centralfigurer inom Ibn Rushd. Amnå menar att detta har att göra med Ibn Rushds 
”religiösa grundprägel” och att maktfördelningen inom Ibn Rushd ”avspeglar och förlänger 
verkningsradien av samfundens patriarkala strukturer långt utanför de enskilda samfunden”6. Amnå 
menar vidare att detta kan bidra till maktkoncentration och utgöra en grogrund för ojämlikhet samt 
auktoritärt beslutsfattande. Samtidigt ser Amnå att detta avspeglar ett patriarkalt präglat samhälle i 
stort.  

Framför allt gäller ojämställdheten ordförandeposter i Ibn Rushds medlemsorganisationer samt i 
distriktsstyrelserna. Även om Ibn Rushds policy är att ordförande och vice ordförande i både 
förbunds- och distriktsstyrelser ska vara av motsatt kön, var fem av sex distriktsordföranden män vid 
studiens genomförande. Fem av sex kvinnor innehade vice ordförandeposterna (nuläget är att det är 
fyra män och två kvinnor som innehar ordförandeposten på distriktsnivå). I de åtta 
medlemsorganisationerna innehas enbart en ordförandepost av en kvinna. Posten som förbundschef 
har under förbundets elva år dominerats av män, även om majoriteten inte haft en bakgrund i någon 
av medlemsorganisationerna.  

Förbundsstyrelsen och personalstyrkan har dock en jämställd könsfördelning såväl lokalt som 
nationellt. I den högsta operativa ledningsgruppen var av tre av fyra kvinnor vid studiens 
genomförande och bland distriktens verksamhetsledare var tre av sex kvinnor (nuläget är att två av 
tre är kvinnor i ledningsgruppen samt att fyra av sex är kvinnor bland distriktens distriktschefer). 

Könsuppdelningen mellan deltagare är jämn totalt sett även om fördelningen i vissa ämnen är ojämn. 
Detta har även uppmärksammats i den jämställdhetskartläggning som Ibn Rushd genomförde 2018.  

                                                
6 När tilliten prövas – en studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag, s. 173. E. Amnå, A. Helander, B. 
Settergren. Folkbildningsrådet. 
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Vilka orsaker finns till de påtalade bristerna?  
Att kvinnor är underrepresenterade på beslutande poster speglar patriarkala strukturer i samhället i 
stort. Det är dock ingen ursäkt för att inte ständigt arbeta med jämställdhetsfrågan och bli bättre.  

Ibn Rushd har väl förankrat jämställdhet genom stadgar7 (representation), idéplattform8 
(värdegrund), befintlig jämställdhetsplan och kartläggningar (praktik). Vi anser oss långt ifrån klara 
med detta arbete och har fortsatt möjlighet att utveckla det. I dialogen med våra 
medlemsorganisationer upplever vi att det finns en motivation och vilja att arbeta med dessa frågor.  

Hur bedömer Ibn Rushd bristerna?  
Folkbildningen är ett demokratiuppdrag. Demokratiaspekten inom folkbildningen kan lyftas ur flera 
perspektiv, men det grundläggande skälet till att folkbildningen får ett samhällsstöd är att den bidrar 
till en demokratisk utveckling av samhället. Ibn Rushd vill att alla, oavsett könsidentitet, ska känna sig 
välkomna in i förbundet och som deltagare i våra verksamheter. Vi arbetar ständigt för ett mer 
jämställt och jämlikt samhälle och därför är det viktigt att vi också strävar efter en mer jämställd och 
jämlik verksamhet. All vår verksamhet ska genomsyras av en vilja att uppnå ett såväl jämlikt som 
jämställt arbetsklimat. Samtidigt ska vi bedriva ett målmedvetet jämställdhetsarbete för att 
motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling inom förbundet.  

Ibn Rushd måste arbeta för att fler av våra medlemsföreningar ska ha kvinnor på beslutsfattande 
poster samt för att ordförandeposterna inom förbundet ska fördelas jämlikt mellan män och kvinnor. 
Vi har, liksom resten av folkbildningsrörelsen, ett viktigt uppdrag att bidra till jämställdhet i vår 
verksamhet och i samhället.  

Men jämställdhet handlar om mer än representation. Det handlar om rättigheter, likabehandling och 
om att ifrågasätta normer och stereotyper. Det handlar om rätt till bildning och rättvis tillgång till 
inkomst och självständighet. Det handlar också om att förstå ojämlikheten utifrån ett intersektionellt 
perspektiv. Samtidigt som det är viktigt med satsningar på att lyfta fram kvinnliga ledare, tror vi 
också på att arbeta normkritiskt och ifrågasätta könsroller som kan verka begränsande för både män 
och kvinnor.  

Vår personal i våra sex lokaldistrikt runt om i Sverige arbetar i sin vardag med jämställdhet genom en 
aktiv dialog med våra föreningar och samarbetspartners. Varje samarbete vi ingår inom 
folkbildningsramen tar upp konkreta mål i våra samarbetsavtal där jämställdhetsmål återkommer. Vi 
arbetar aktivt med att ordna verksamhet där kvinnor och män deltar tillsammans, för att engagera 
fler kvinnliga cirkelledare, och för att motverka machokulturer. Varje distrikt har en egen 
handlingsplan kring sitt jämställdhetsarbete.  

                                                
7 https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rbundsstadgar-2018.pdf 
8 https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2015/03/Id%C3%A9plattform.pdf 
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Detta är frukten av ett nära samarbete mellan oss och Folkbildningsrådets jämställdhetsexpert Karin 
Bengtsson kring jämställdhetsintegrering som genomfördes under 2018. Ett arbete som kommer 
fortsätta även framöver med nya översyner kontinuerligt. Vi upptäckte under arbetet med 
jämställdhetsintegrering flera brister, bland annat en som Amnå påtalar – nämligen att även om 
könsfördelningen bland våra deltagare är jämn så domineras vissa ämnen av det ena eller andra 
könet. Även om vi ibland ser ett värde i könseparatistiska verksamheter är det något vi behöver 
arbeta vidare med.  

 

Åtgärdsplanens utformning 
Ibn Rushd Studieförbund har identifierat fyra huvudsakliga delar i åtgärdsplanen för att komma åt 
den huvudsakliga kritiken som studien lyfter upp och som vi gått igenom ovan. Dessa delar är: 
 

1. Skapa forum för samtal och bidra med kompetensutveckling för personalen och 
förtroendevalda genom en akademi. 

2. Stärka den demokratiska strukturen inom Ibn Rushd. 

3. Arbeta med att förstärka vår relevans och relation till våra medlemsorganisationer på både 
förbunds- och distriktsnivå. 

4. Öka transparensen och skapa mer lättillgänglig insyn i vår verksamhet. 

 

1. Skapa forum för samtal och bidra med kompetensutveckling till personalen och förtroendevalda  
Vad ska vi göra? 
Vi ser ett behov av att skapa ett systematiskt och återkommande forum för att kunna föra samtal och 
tillsammans med personal och förtroendevalda lyfta våra kärnfrågor. Samtidigt ska detta forum 
finnas för att lyfta det som tidigare inte fått lika stort utrymme. Vi är en organisation som arbetar 
med människors bildning och lärande. Därför behöver även vi vara en lärande organisation som 
främjar bildning hos vår personal och förtroendevalda. Ibn Rushd har ett behov av att samla allt 
lärande och all kompetensutveckling under ett paraply som vi valt att kalla Ibn Rushd-akademin. 
Akademin ska fylla behovet av intern kompetensutveckling och gemensamt lärande inom förbundet. 
Den ska inkludera alla professioner. 

Vi har sett skillnader i arbetssätt hos olika professioner i våra sex distrikt. Det är även vad studien 
pekar på – att vi har en blandad metod som ger varierad framgång. Ibn Rushd-akademin ska därför 
fungera som ett verktyg för att fånga upp och sprida våra bästa exempel på arbetsmetoder och 
tillvägagångssätt i vår verksamhet. 
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Inom Ibn Rushd-akademin ska vi lyfta ämnen som kan upplevas som känsliga, så som antisemitism 
och homofobi. Genom samtal och kompetensutveckling med och för vår personal samt 
förtroendevalda kan vi tillsammans forma lämplig verksamhet för att adressera dessa frågor.  

För att kvalitetssäkra arbetet kommer vi att anställa en pedagogisk utvecklare som ska ha 
huvuduppdraget att hålla i Ibn Rushd-akademin. Samtidigt har vi avsatt resurser för att kunna få 
input från externa personer och/eller organisationer för att få in expertis i specifika frågor.  

Vilka är de förväntade effekterna? 
Genom Ibn Rushd-akademin vill vi: 
 

- Utveckla våra professioner och satsa på vår personals kompetensutveckling. 

- Stärka och sprida de goda exempel och metoder som finns inom verksamheten. 

- Lyfta ämnen som upplevts som tabu. 

- Skapa ett aktivt och ständigt pågående lärande hos våra förtroendevalda. 

- Skapa en struktur för att kunna vara en ständigt lärande organisation där vi tar vara på olika 
erfarenheter och kompetenser. 

 

2. Stärka den demokratiska strukturen inom Ibn Rushd 
Vad ska vi göra? 
Vi ser ett behov av att förankra och förstärka vår interndemokrati samt skapa en bättre intern 
struktur för vårt demokratiska arbete. Utgångspunkten för detta kommer att vara våra årsstämmor. 
Där kommer vi aktualisera våra demokratiska ställningstaganden genom att ta upp våra stadgar på 
både förbunds- och distriktsnivå.  

Vi har som förberedelse uppdragit PwC:s jurister och experter på stadgefrågor som tagit fram ett 
förslag och frågeunderlag till respektive nivå. Vidare har vi utlyst och tillsatt en ny funktion och tjänst 
inom förbundet – organisationssekreterare. Organisationssekreteraren har ett huvudansvar för den 
interna demokratiska strukturen och kommer förutom att leda stadgeförändringarna vara den som 
stödjer, samordnar och utvecklar allt arbete med våra förtroendevalda.  

Syftet är att ha en representant från förbundskansliet som i nära samarbete med våra 
förtroendevalda styrelser ser till att stadgar och andra styrdokument följs. Våra förtroendevalda får 
en direktkontakt och ansvarig att vända sig till.  

Vilka är de förväntade effekterna? 
- Att vi utvecklar vårt demokratiska arbete och kan förstärka arbetet med vår strategi för 2023, 

vår idéplattform, vår jämställdhetsplan med mera. 
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- Att vi får en stärkt demokratisk organisation på förbunds- och distriktsnivå. 

- Att vi förstärker och förankrar våra stadgar i hela organisationen genom ett engagemang på 
våra årsstämmor. 

 

3. Arbeta med att förstärka vår relevans för, och relation till, våra medlemsorganisationer  
Vad ska vi göra? 
Vi behöver utöver årsstämmor se till att vi har en aktiv och gynnsam dialog med våra 
medlemsorganisationer på både förbunds- och distriktsnivå. Därför har vi under 2019 ingått flertalet 
nationella samverkansavtal med våra medlemsföreningar på organisationsnivå och vi kommer 
fortsätta det arbetet under 2020. Dessa samverkansavtal tar upp de frågor som Ibn Rushd 
tillsammans med respektive medlemsorganisation ska satsa på inom ramen för folkbildning. Här sätts 
mål och avsätts resurser. I två av dessa nu aktiva avtal ingår även avsatt tid för våra 
verksamhetsutvecklare för att stärka folkbildningsarbetet inom medlemsorganisationen. 
 
För att förstärka arbetet med medlemsorganisationerna ytterligare kommer vi att på både förbunds- 
och distriktsnivå utse en person som kommer vara medlemsorganisationsansvarig. Denna tjänst 
innebär att utveckla och stödja våra medlemsorganisationer i deras folkbildningsverksamhet. 
Tjänsten ska också vara en katalysator för idéer samt en kraft som ska utmana och skapa utveckling. 
Genom den medlemsorganisationsansvariga får vi en nära och direkt kontakt med våra medlemmar 
samtidigt som medlemmarna får en tydlig kontaktperson där de kan förankra sitt arbete.  
 
Vilka är de förväntade effekterna? 

- Ett tydligare och mer aktivt samarbete med våra medlemsorganisationer. 
- En närmare relation till våra medlemsorganisationer och en relevans för dem i att vara en del 

av oss.  
- Ett forum för att bedriva utvecklingsarbete, både för medlemsorganisationer och för Ibn 

Rushd. 
 

4. Öka transparensen för omvärlden och göra vår verksamhet mer lättillgänglig 
Vad ska vi göra? 
Ibn Rushd Studieförbund behöver se till att vår verksamhet och verksamhetens resultat blir mer 
lättillgängliga och transparenta för vår omgivning.  
 
Vi kommer göra det lättare att se vår folkbildningsverksamhet då vi under 2020 färdigställer en 
digital lösning som gör det möjligt att se och söka i vårt öppna utbud på nätet. Studiecirklar, kurser 
och föreläsningar kommer att vara synliga på förbundets hemsida. 
 
Vilka är de förväntade effekterna? 

- Lättillgängligt för utomstående att hitta och överskåda vår öppna verksamhet. 
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Uppföljning och utvärdering 
Genomförandet av ovanstående punkter i åtgärdsplanen integreras i vår verksamhetsplan för år 
2020 och förs således över till våra aktivitetsplaner. Det innebär att åtgärderna blir en del av ledning, 
styrning och uppföljning per automatik. I och med denna integrering blir åtgärderna även en del av 
det systematiska kvalitetsarbetet och den ordinarie utvärderingen av verksamheten.  
 
Utöver vår egen systematik kring uppföljning och utvärdering kommer vi fortsatt ha samtal med 
Folkbildningsrådet i frågor som rör studien med koppling till brister i vår verksamhet. Detta för att 
stämma av att vi fortsatt uppfyller de krav som ställs på ett studieförbund i enlighet med gällande 
regelverk.  
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Till kommuner, regioner och berörda 

myndigheter 

Statsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd 

Med det här brevet vill vi bemöta felaktiga uppgifter och förtydliga 

Folkbildningsrådets ställningstaganden rörande studieförbundet Ibn Rushd. 

Folkbildningsrådet publicerade i september förra året När tilliten prövas, en 

studie av studieförbundet Ibn Rushd. Studien leddes av Erik Amnå, professor 

emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Den föranleddes av att 

studieförbundets demokratiska värdegrund ifrågasattes, främst av 

debattörer i sociala medier. 

Vi anser att rapportens slutsatser i vissa fall feltolkas och vi beklagar om 

rapporten används som argument för att minska eller helt dra in bidrag till 

studieförbundet Ibn Rushd. 

I rapporten redogör Erik Amnå för en framgångsrik 

folkbildningsverksamhet, där Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt 

från det etablerade samhället. En av slutsatserna är att studieförbundet 

bidrar till att stärka och utveckla demokratin, och vår bedömning är att de 

inte bryter mot Folkbildningsrådets demokrativillkor. Samtidigt får 

studieförbundet kritik, bland annat för att man undviker känsliga ämnen och 

att makten i studieförbundet delvis är begränsad till ett fåtal personer. 

Med anledning av rapporten gav Folkbildningsrådet Ibn Rushd i uppdrag att 

ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med de identifierade 

problemen. Åtgärdsplanen har nu behandlats av Folkbildningsrådet styrelse. 

Vår bedömning är att Ibn Rushd tar kritiken på stort allvar och har ansträngt 

sig för att gå till botten med den och förstå vad den handlar om. Planen 

innehåller åtgärder för att stärka demokratiska strukturer inom Ibn Rushd, 

kompetensutveckling av anställda och förtroendevalda och en ökad 

transparens i studieförbundets verksamhet. Ibn Rushd har fört samtal såväl 
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Folkbildningsrådet 

 

 

med oss på Folkbildningsrådet som med rapportförfattaren och flera 

kritiker, och de visar stor vilja att fortsätta utvecklas som studieförbund. 

En del kritiker hävdar att det skulle finnas kopplingar mellan Ibn Rushd och 

Muslimska brödraskapet och att rapporten När tilliten prövas fastslår detta 

samband. Det stämmer inte. Rapporten menar att det kan finnas ideologiska 

anknytningar men inga formella eller organisatoriska kopplingar mellan 

Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd. 

Folkbildningsrådets styrelse konstaterar att Ibn Rushd fyller en viktig 

funktion i samhället och har inte funnit skäl att ompröva statsbidraget till 

studieförbundet. 

Om ni har frågor kring Folkbildningsrådets hållning och statsbidraget till 

studieförbunden är ni välkomna att ta kontakt med oss. 

Rapporten När tilliten prövas finns att läsa och ladda ner på vår webbplats 

folkbildningsradet.se. 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 



Frågor och svar om Ibn Rushd 

Vad är Ibn Rushd? 
Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett 
av tio studieförbund i Sverige som får del av statsanslaget till 
folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlems- och 
samarbetsorganisationer erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och 
kulturarrangemang. 


Hur startades Ibn Rushd? 
Liksom de andra svenska studieförbunden har vi vår grund i 
folkrörelseorganisationer. Ibn Rushd startades 2001 på initiativ av Islamiska 
förbundet. Man såg att det i Sverige fanns ett stort antal muslimskt profilerade 
föreningar som sinsemellan var mycket olika, men som hade många gemensamma 
utmaningar. För att möta dessa såg man behov av ett nytt studieförbund.

Ett antal muslimska organisationer har sedan dess gemensamt byggt upp 
verksamheten. Ibn Rushd var de första åren en del av studieförbundet Sensus och 
blev 2008 statsbidragsberättigat som en del av den svenska folkbildningsfamiljen. 


Vad gör ett studieförbund? 
Ett studieförbund är en organisation som ägnar sig åt folkbildning genom 
studiecirklar, evenemang (till exempel seminarier och kulturarrangemang) och 
projekt. Kort handlar det om att ge alla människor möjlighet att tillsammans med 
andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 
samhället.

En del av studieförbundens utbud består av öppna programcirklar där man till 
exempel kan lära sig akvarellmålning eller ett nytt språk. Det brukar vara den 
verksamheten som många tänker på när de hör ordet studieförbund. Men 
studieförbunden arbetar också med två andra typer av cirklar som är lika viktiga: 
kamratcirkeln där en grupp människor själva formar sin cirkel och föreningscirkeln 
som kanaliserar nyfikenheten och engagemanget i en förening. Hos 
Folkbildningsrådet kan du läsa mer om detta.


Vad gör Ibn Rushd? 
Ibn Rushd har verksamhet över hela Sverige och anordnar årligen cirka 315 000 
studietimmar inom allt från islam och arabiska till naturvetenskap och hälsa. Många 
av dessa studietimmar genomförs i samarbete med föreningar runt om i landet, men 
Ibn Rushd har också ett eget utbud av studiecirklar och evenemang. Vår egen 
verksamhet brukar vi dela in i några övergripande områden: demokrati, kultur, 
livsåskådning, människa/natur och asyl/etablering – läs mer om dem här.
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Till Ibn Rushds största och mest välkända arrangemang hör de årliga Eidfestivalerna 
i Malmö och Botkyrka.


Varifrån kommer namnet Ibn Rushd? 
Vi har tagit vårt namn från filosofen och vetenskapsmannen Ibn Rushd, även kallad 
Averroës, som levde på 1100-talet. Här kan du läsa mer om personen Ibn Rushd.


Vad verkar Ibn Rushd för? 
Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Det betyder 
att en person ska kunna vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska 
samhället på samma gång. Det betyder att vi arbetar mot alla former av förtryck, hat, 
våld och diskriminering mot muslimer. Det betyder samtidigt att vi aktivt skapar 
plattformar, engagemang och bryggor för att muslimer ska delta och leva i det 
svenska samhället på lika villkor. 

Visionen är en del av Ibn Rushds idéplattform (värdegrund).


Varför behövs Ibn Rushd? 
Alla studieförbund har statens uppdrag att aktivt arbeta för att nå nya 
deltagargrupper, däribland personer som är korttidsutbildade, utrikesfödda eller har 
en funktionsnedsättning. Ibn Rushd är särskilt bra på att nå flera av dessa grupper. 
Av den statistik som årligen sammanställs av Folkbildningsrådet och skickas in till 
SCB framgår att Ibn Rushd är det studieförbund som bland sina deltagare samlar 
den största andelen unga, utrikesfödda och personer med kort utbildningsbakgrund. 
Ibn Rushd var också det studieförbund som 2018 hade den största andelen 
”nybörjare” – personer som aldrig tidigare deltagit i en studiecirkel eller någon annan 
folkbildningsaktivitet.

Vi är stolta över att vi, precis som i den svenska folkbildningens barndom, stärker 
marginaliserade grupper och ger dem verktyg för att ta plats i samhället på samma 
villkor som andra.


Varför jobbar Ibn Rushd så mycket med islam och arabiska? 
Hela den svenska folkbildningen bygger på idéer: om politik, religion, kultur och 
samhälle. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger de tio 
studieförbunden olika profiler och en stor del av folkbildningsarbetet sker 
tillsammans med medlems- och samarbetsorganisationer.

Även om Ibn Rushd är öppet för alla och samarbetar med många olika typer av 
organisationer så bärs vi till stor del upp av muslimska föreningar med olika 
inriktning. En betydande del av vår verksamhet genomförs av dessa föreningar i 
samarbete med oss. Ett par grundtankar i den svenska folkbildningspolitiken är att 
folkbildningen ska vara deltagarstyrd och till för alla – därför är det Ibn Rushds 
uppgift att ta emot de föreningar som kommer till oss med en önskan om att arbeta 
folkbildande. Vi hjälper dem med vägledning, pedagogisk utveckling, arbetsplaner 
och finansiering för att de ska kunna bygga ny kunskap kring det som engagerar 
dem.
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Vi tror att människor växer genom att få utforska alla delar i sin identitet. Den som 
tillåts känna trygghet i sin muslimska identitet blir samtidigt tryggare i sin svenska 
identitet och mer motiverad att engagera sig i samhället. Många av de studiecirklar 
som våra föreningar genomför handlar om att relatera Koranen till en samtida svensk 
kontext.

I Ibn Rushds eget utbud svarar ämnet livsåskådning för en mindre andel.


Står Ibn Rushd för någon speciell inriktning inom islam? 
Nej, Ibn Rushd är ett studieförbund och inte ett trossamfund. Vi gör inga teologiska 
ställningstaganden och har medlemmar från många olika skolor och 
tolkningstraditioner inom islam, till exempel är Islamiska shiasamfunden i Sverige en 
av våra nationella medlemsorganisationer vid sidan av några organisationer med 
sunnimuslimskt fokus. Vi har dessutom icke-religiösa medlemmar.

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att fritt utöva sin 
religion, eller avstå från att göra det, utan att mötas av diskriminering. En viktigt 
inslag i vår verksamhet är också interreligiös dialog som främjar förståelse över 
religionsgränserna. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med livsåskådning.


Måste man vara muslim för att vara med i verksamhet eller jobba 
hos Ibn Rushd? 
Nej, Ibn Rushd är öppet för alla. Vi eftersträvar mångfald bland våra föreningar, i vår 
personalstyrka och bland våra deltagare. Icke-troende är varmt välkomna till oss 
precis som troende från olika religioner och tolkningar.


Hur arbetar Ibn Rushd för integration? 
Asyl och etablering är ett viktigt verksamhetsområde hos Ibn Rushd. För att korta 
ner tiden det tar för nyanlända och asylsökande att etablera sig i samhälls- och 
arbetslivet arbetar vi med studiecirklar i svenska och samhällsorientering för 
asylsökande. Vi arbetar också med uppsökande och motiverande insatser för 
utrikesfödda kvinnor utan sysselsättning där vi visar på vägar in i utbildning och 
arbete. I projekt ALFA arbetar vi specifikt med att förbättra förutsättningarna för 
asylsökande med kort eller ingen skolbakgrund.

För Ibn Rushd är det viktigt att erbjuda trygga rum som en språngbräda för 
integration. För den som i en stor del av sin vardag upplevs som annorlunda, eller 
som kanske bott i Sverige i många år utan att etablera sig i samhället, kan det vara 
stärkande att få ingå i ett sammanhang där det finns en kulturell förståelse. På så vis 
växer motivationen fram.

Så här berättar vår anställda Ines Merai om resultaten för Ibn Rushd-satsningen 
Kvinnornas bildningshus.
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Jag har hört att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska 
brödraskapet, stämmer det? 
Nej, Ibn Rushd är en svensk, självständig och politiskt obunden organisation.


Varför är det så många som påstår det då? 
Hösten 2019 släppte Folkbildningsrådet en studie om Ibn Rushd, föranledd av kritik i 
media. Det är den enda seriösa forskningen som gjorts om Ibn Rushd och sannolikt 
den mest noggranna granskningen av ett studieförbund som gjorts i Sverige. 
Författaren, professor Erik Amnå, konstaterar i studien att Ibn Rushd inte har någon 
organisatorisk koppling till Muslimska brödraskapet. Däremot pratar Amnå om en 
viss ideologisk anknytning i form av att enskilda personer hos Ibn Rushd kan vara 
inspirerade av Muslimska brödraskapet. Motsvarande anknytningar finns i de flesta 
organisationer.

Anklagelserna mot Ibn Rushd har flitigt förts fram i politiska bloggar, motioner och 
ledar- och debattexter. Skribenterna stödjer sig ofta på Magnus Norells, Aje 
Carlboms och Pierre Durranis rapport Muslimska brödraskapet i Sverige som 2017 
publicerades av myndigheten MSB. Författarna hävdar där att Ibn Rushds ledning är 
”helt styrd av MB”, men anger ingen källa för påståendet. De bad heller inte om 
intervjuer eller studiebesök under arbetet med rapporten – ingen på Ibn Rushd blev 
kontaktad. MSB-rapporten har fått skarp kritik av religionsvetenskapliga forskare.

Aje Carlbom har senare, tillsammans med andra skribenter, vidareutvecklat sin 
anklagelse till att Ibn Rushds medlems- och grundarorganisation Islamiska 
förbundet skulle vara kopplad till Muslimska brödraskapet genom sitt medlemskap i 
en europeisk paraplyorganisation. Men det stämmer inte att Ibn Rushd styrs på det 
här sättet.

Ibn Rushd är en självständig, svensk organisation där olika åsikter formas till en 
gemensam kurs genom demokratiska processer. Av våra styrdokument framgår vad 
vi står för, nämligen en demokrati som inkluderar alla. Tillsammans med våra 
medlemsorganisationer arbetar vi med med folkbildning i enlighet med de syften 
som formulerats av staten. Det finns inget utrymme hos Ibn Rushd för att arbeta för 
någon annan agenda än den som förbundsstämman landat i. Ställer man sig inte 
bakom vår värdegrund kan man inte heller vara en del av Ibn Rushd varken som 
förtroendevald, anställd, medlems- eller samarbetsorganisation.

Ryktesspridningen om oss måste ses mot bakgrund av en politisk diskurs där 
minoriteters organisering kring identitetsfrågor inte ses med blida ögon. En del av 
dem som anklagar oss har forskartitlar, men när de twittrar och skriver debattartiklar 
agerar de inte som forskare utan som politiska tyckare.

Lorenzo Vidino, ett namn som ofta finns bland fotnoterna i texter om Ibn Rushd, har 
en historia av att sprida ovetenskapliga teorier om muslimer.
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Vad gör Ibn Rushd för att bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck? 
Att människor, särskilt flickor och kvinnor, utsätts för våld, hot om våld och mentala 
påtryckningar för att de brutit mot familjens heder är allvarliga brott och strukturer 
som måste bekämpas. Ibn Rushd arbetar mot denna problematik på flera sätt. 
Bland annat utbildar vi imamer i svensk sociallagstiftning och ger dem verktyg för att 
uppmärksamma hedersrelaterade problem och kontakta ansvariga myndigheter. Vi 
jobbar även med frågan i våra studiecirklar i samhällsorientering. Under Mänskliga 
rättighetsdagarna, där vi är en av huvudarrangörerna, har vi lyft frågan i 
seminarieform.

För Ibn Rushd är det samtidigt viktigt att belysa att våldet och förtrycket inte kan 
förklaras enbart med hänvisning till religion eller kulturell härkomst. 
Hedersproblematiken bottnar, tror vi, i patriarkala strukturer, förlegade normer och 
en bristande respekt för människans frihet.


Vad gör Ibn Rushd för att motverka våldsbejakande extremism? 
Ibn Rushd arbetar med att motverka våldsbejakande extremism och 
antidemokratiska strömningar på flera sätt. Vi är till exempel med och arrangerar 
fortbildningar för imamer om arbete mot extremism och har tagit fram boken 
Tillsammans för tillit och demokrati tillsammans med en rad andra 
civilsamhällesaktörer.

Som en röd tråd genom vår verksamhet löper också visionen om att stärka den 
svenskmuslimska identiteten. Vi tror som sagt att den som tillåts känna trygghet i sin 
muslimska identitet samtidigt blir tryggare i sin svenska identitet. Man ska inte 
behöva göra avkall på den muslimska delen av sin identitet för att bli accepterad 
som svensk, men man ska inte heller behöva betraktas som en dålig muslim för att 
man anammat en svensk livsstil. Genom att hjälpa inte minst unga att formulera sina 
tankar och känslor kring dessa frågor så minskar vi risken för att individer ska 
hemfalla åt extremism.


Drabbas Ibn Rushd av hatbrott? 
Ja, det händer att anställda och förtroendevalda hos oss drabbas av hatbrott av 
olika slag. Många av våra medlems- och samarbetsorganisationer har också utsatts 
för attacker på sina lokaler. Även om främlingsfientliga och rasistiska motiv ligger 
bakom merparten av hatbrotten i BRÅ:s statistik så är mörkertalet stort och vi 
arbetar folkbildande för att fler ska anmäla det de utsatts för.


Folkbildningsrådets studie om er visade på brister, hur jobbar ni 
med dem? 
Vår åtgärdsplan efter professor Erik Amnås studie När tilliten prövas presenterades i 
mars 2020. Åtgärdsplanen är uppbyggd kring några övergripande åtgärder som alla 
syftar till att skapa långsiktig och hållbar förändring: 
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• Att skapa forum för samtal och kompetensutveckling
• Att stärka våra interna demokratiska strukturer
• Att förstärka relationen till våra medlemsorganisationer
• Att bidra till ökad transparens inom folkbildningen.
Vi har med ledning av denna åtgärdsplan redan förändrat många av våra arbetssätt. 
Till exempel har en pedogogisk utvecklare och en organisationssekreterare 
rekryterats till förbundskansliet och vår nya, interna Ibn Rushd-akademi har kommit i 
gång med sin verksamhet. Dessutom har kompetensen i hela organisationen setts 
över.

Ibn Rushd tar kritiken vi får i studien på stort allvar men gläds samtidigt åt 
berömmet. Vissa debattörer och politiker tycks, när de hänvisar till studien, glömma 
bort dess övergripande slutsatser: att Ibn Rushd fyller en viktig funktion i samhället 
och att det inte finns några skäl att ompröva vårt statsbidrag.


Ibn Rushd förvaltar skattemedel, hur granskas verksamheten? 
Ibn Rushd var även före Erik Amnås studie en flitigt granskad organisation. Vår 
verksamhet granskas både av oss själva, av våra bidragsgivare och av externa 
aktörer. Vår egen kontroll har dels formen av en löpande internkontroll i våra distrikt, 
dels av en särskild internkontroll som bland annat innefattar granskning av 
närvarolistor, telefonintervjuer med deltagare och ekonomisk kontroll. Läs mer i vår 
årsberättelse under avsnittet ”Kvalitetsarbete hos Ibn Rushd”.
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Arbetsplan - Cirkelverksamhet [Folkbildning]

Arrangemangsbeskrivning

Beskriv kortfattat vad arrangemanget handlar om:  (obligatorisk uppgift)

Arret handlar om att förstå islam, fördomar eller missuppfattningar som vissa människor har om islam.

Studiematerial

Saknas ert studiematerial i rullistan kan ni ange det nedan(det kan vara tidskrifter, material hämtat från internet, film eller en bok… ange titel,
författare, ISBN nummer, del, kapitel, etc. egetproducerat material ska först godkännas av Ibn Rushd) (obligatorisk uppgift)

http://www.islamguiden.com/missupp.shtml#.WjlyB1XiY2y

Studieplan

Redogör nedan för arrangemangets upplägg, de planerade delmomenten, gruppens planerade utvecklingsprocess m.m. (obligatorisk uppgift)

Träff 1: Introduktion, genomgång om cirkeln och förklara cirkelinnehåll samt enkla frågor och svar om islam.
Träff 2-7: Muslimer dyrkar en egen Gud, eller är det samma Gud som inom kristendomen och judendomen?
Träff 8-11: Dyrkar muslimer Muhammed? Skrev Muhammed (saw) koranen?
Träff: 12-17: Är Islam en religion för araber?
Träff 18-23: Förtrycker Islam kvinnor? Tycker muslimer illa om Jesus?
Träff 24-29: Islam är fatalistisk? Spreds Islam med svärd?
Träff 30-35: Ser muslimer dåligt på andra människor som inte tror på någon religion?
Träff 36-40: Betyder Jihad att göra illa andra människor eller att bli en bättre person?

Syfte med arrangemanget

Vilka mål har ni satt upp? Vilket resultat hoppas ni kunna uppnå med arrangemanget?  (obligatorisk uppgift)

Att höja kunskapen och förstå islam på riktigt, deltagarna skall kunna förklara och argumentera om islam.

Antal träffar

Redogör nedan för arrangemangets planerade träffar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

40

Antal timmar

Redogör nedan för arrangemangets planerade timmar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

120

Arbetsplan
Utskriftsdatum 2020-06-09

Ibn Rushd Mitt
Slottsgatan 13 A
70361 ÖREBRO
www.ibnrushd.se



 
Arbetsplan - Cirkelverksamhet [Folkbildning]

Arrangemangsbeskrivning

Beskriv kortfattat vad arrangemanget handlar om:  (obligatorisk uppgift)

Arrangemanget handlar om att ge deltagarna en grundläggande utbildning i arabiska språket för att kunna läsa koranen korrekt, d.v.s. Som
planerat börjar vi detta program genom att gradvis lära genom bokstäverna och hur man uttalar rätt uttal och deltagarna ska kunna lära sig att
läsa Koranen och förstå vavad de läser.

Studiematerial

Saknas ert studiematerial i rullistan kan ni ange det nedan(det kan vara tidskrifter, material hämtat från internet, film eller en bok… ange titel,
författare, ISBN nummer, del, kapitel, etc. egetproducerat material ska först godkännas av Ibn Rushd) (obligatorisk uppgift)

Boken: Koranen

Studieplan

Redogör nedan för arrangemangets upplägg, de planerade delmomenten, gruppens planerade utvecklingsprocess m.m. (obligatorisk uppgift)

Cirklarna blir enligt följande:
Träff 1: Introdukion
Träff 1-2: Al-Fatihah (Ingressen)
Träff 3-4: An-Nas (Människornas herre)
Träff 5-6: Al-Falaq (Gryningens herre)
Träff 7-8: Al-Ikhlas (Den rena tron)
Träff 9-10: Al-Masad (Ett tvinnat rep)
Träff 11-12: An-Nasr (Guds hjälp)
Träff 13-14: Al-Kafirun (Sanningens förnekare)
Träff 15-16: Al-Kawthar (Det goda i överflöd)
Träff 17-18: Al-Ma'un (Den minsta hjälp)
Träff 19-20: Quraysh (Stammen)
Träff 21-22: Al-Fil (Elefanten)
Träff 23-24: Al-Humazah (Baktalaren)
Träff 25-26: Al-'Asr (Den flyende tiden)
Träff 27-28: Al-Qari'ah (Det dundrande slaget)
Träff 29-30: Al-'Adiyat (Stridshästarna)
Träff 31-32: Al-Fatihah (Ingressen) Repetition

Syfte med arrangemanget

Vilka mål har ni satt upp? Vilket resultat hoppas ni kunna uppnå med arrangemanget?  (obligatorisk uppgift)

Målet med detta arrangemang är att lära sig det arabiska alfabetet på ett korrekt sätt och genom att lära sig att läsa Koranen och att få
deltagarna att uppnå sin ambition och att de ska ha nytta av det i det vardagliga livet.

Antal träffar

Redogör nedan för arrangemangets planerade träffar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

32

Antal timmar

Arbetsplan
Utskriftsdatum 2020-06-09

Ibn Rushd Mitt
Slottsgatan 13 A
70361 ÖREBRO
www.ibnrushd.se



Redogör nedan för arrangemangets planerade timmar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

96



Sökresultat
Namn År Vform Ämne Kommun Arransvarig Slut delt Slut tim Startdatum Slutdatum Kvinnor Målgrupp Invandrade

Att förstå
islam

2019 Studiecirkel Annan
utbildning i
religion

LINDESBER
G

Hussein Al-
Essa

9 120,00 2019-07-26 2019-12-08 0 Utrikes födda 0

Islams
moraliska
system

2019 Studiecirkel Annan
utbildning i
religion

LINDESBER
G

Hussein Al-
Essa

9 36,00 2019-01-19 2019-04-06 0 Utrikes födda 0

Koranen
leder till
arabiska, Del
1

2019 Studiecirkel Annan
utbildning i
främmande
språk

LINDESBER
G

Hussein Al-
Essa

12 96,00 2019-01-04 2019-03-18 1 Utrikes födda 0

Koranen
leder till
arabiska, Del
2

2019 Studiecirkel Annan
utbildning i
främmande
språk

LINDESBER
G

Hussein Al-
Essa

12 132,00 2019-04-01 2019-07-10 1 Utrikes födda 0

Koranen, läs
och
hörförståelse
Del 1

2019 Studiecirkel Annan
utbildning i
religion

LINDESBER
G

Hussein Al-
Essa

9 96,00 2019-01-05 2019-04-21 8 Utrikes födda 0

Koranen, läs
och
hörförståelse
Del 2

2019 Studiecirkel Annan
utbildning i
religion

LINDESBER
G

Hussein Al-
Essa

8 132,00 2019-08-03 2019-12-29 7 Utrikes födda 0

Profetens
(Muhammad)
liv

2019 Studiecirkel Annan
utbildning i
religion

LINDESBER
G

Hussein Al-
Essa

11 120,00 2019-07-16 2019-11-27 0 Utrikes födda 0
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Tillväxtutskottet 
 

Omfördelning av studieförbundens medel för 2020 till 2021 

eftersom ordinarie verksamhet inte har kunnat bedrivas på grund 

av coronapandemin 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 Lindesbergs kommun lämnar oförändrat bidrag till studieförbunden på 
totalt 525 000 kr för 2021 med samma fördelning som 2020. 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns Bildningsförbund inkom med en skrivelse under senvåren 2020 
med en begäran till Lindesbergs kommun om att bidragen till 
studieförbunden skulle vara oförändrad 2021 och inte baseras på verksamhet 
genomförd 2020. Detta på grund av konsekvenserna som Covid-19 medfört 
under 2020. 

Bidraget till studieförbunden 2020 var totalt 525 000 kr. 

 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulenten 

Bilagor: 

Skrivelse från Örebro läns Bildningsförbund 



 

 

 KS 2020/230-1 

Till Lindesbergs kommun 

 

Studieförbundens – en samhällsresurs i Coronakrisen 

Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för det svenska samhället. 

Studieförbunden vill vara en del i arbetet för att vi som samhälle tillsammans ska klara denna 

påfrestning. 

Studieförbund, föreningar och grupper kopplade till folkbildningen är viktiga för många 

människor i Lindesbergs kommun. Vi bidrar till samhället inom flera områden, som 

folkhälsa, demokrati, regional utveckling och ett hållbart samhälle. Förra året lockade 

studiecirklar och annan gruppverksamhet 3 280 deltagare i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns kulturarrangemang besöktes av 20 910 deltagare. 

Styrkan hos studieförbunden är det mänskliga mötet. Men under den pågående pandemin 

har alla tio studieförbund folkbildningsverksamheten digitalt eller på distans. Fysiska träffar 

kan endast genomföras efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens råd för att 

motverka smittspridning. Folkbildningen vill erbjuda så mycket bildning och kultur som 

möjligt eftersom det betyder mycket i tider av oro och isolering.  

Ändå är det oundvikligt att möten skjuts på framtiden eller att träffar ställs in. Som så många 

andra sektorer har studieförbunden minskade inkomster samtidigt som kostnader för 

personal, lokaler och organisationen finns kvar. Lokala föreningar kan också råka ut för 

ekonomiska problem. 

Folkbildningsrådet har fattat flera beslut för att underlätta för folkbildningen under 

pandemin: 

 Studieförbundens verksamhet kan nu genomföras på distans. 

 2020 års statsbidrag ska ges till studieförbunden även om verksamhet påverkas eller 

minskar på grund av Coronapandemin.  

 2020 års verksamhet ska inte påverka fördelningen av kommande års statsbidrag.  

Flera kommuner och regioner är på väg att fatta liknande beslut för att 2020 inte ska vara 

underlag för hur bidrag för ordinarie verksamhet fördelas kommande år. 

Besluten är avgörande för studieförbundens fortsatta verksamhet. Studieförbund kan och vill 

vara en samhällsresurs både under och efter krisen. Vi kan spela en nyckelroll under den 

pågående pandemin och under de omställningar som troligtvis kommer att behövas efteråt. 



Vi vänder oss nu till Lindesbergs kommun med en önskan att ni fattar beslut i linje med 

Folkbildningsrådets besked: 

- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl 
generella bidrag som stöd till projektverksamheter. 

- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till 
studieförbund kommande år. 

 
Studieförbunden spelade en nyckelroll för att hjälpa människor som flydde till Sverige 2015. 

Sen dess har vi välkomnat, bildat och rustat många människor som kommit nya till Sverige. 

Vi kan spela en lika viktig samhällsroll nu. Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi 

tillsammans kan ta Lindesberg genom den här krisen. 

 

Länsbildningskonsulent 

Cecilia Lönn Elgstrand 

Örebro läns bildningsförbund 
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Tillväxtutskottet 
 

Kommunalt driftsbidrag till IFK Lindesberg för fotbollshallen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 ge ett oförändrat driftsbidrag på 200 000 kr för 2021 och att frågan om 
framtida driftsbidrag till IFK Lindesberg för fotbollshallen utreds av 
den nya tillväxtnämnden under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Lindesberg kommun och IFK Lindesberg har haft en tioårig överenskommelse 
med IFK Lindesberg om att föreningen får 200 000 kr per år per år i 
kommunalt driftsbidrag. Överenskommelsen gällde från 2011 till 2020. 
Bidraget har tagits från ordinarie budget för driftsbidrag till föreningar. Se 
bilaga för överenskommelsen. 

Nu när överenskommelsen gått ut önskar IFK Lindesberg ett nytt avtal om 
permanent driftsbidrag på tio nya år. 

Konsekvenser 

Frågan om driftsbidrag för fotbollshallen till IFK Lindesberg måste utredas 
närmare, därför överlämnas frågan till den nya tillväxtnämnden. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulent 

Bilagor: 

AKK2011.1016 Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2011-03-24 
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Tillväxtutskottet 
 

Försäljning av fastigheten Västantorp 1:12 vid Munkhyttans 

skjutbana i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 påbörja samtal med berörda föreningar verksamma på skjutbanorna i 
Munkhyttan med avsikt att sälja fastigheten Västantorp 1:12 för en 
symbolisk summa som fastställs av utskottet. 

Ärendebeskrivning 

Skjutbanorna i Munkhyttan har funnits där en längre tid. Det är fyra olika 
skjutbanor, långskyttebana, jägarbana, pistolskuttebana och hagelskytte. Det 
är ett flertal föreningar verksamma på Munkhyttan samt privatpersoner, 
Polisen, Hemvärnet med flera. Det är emellertid bara tre huvudmän 
(Föreningar) som omfattas av ett eventuellt köp. Det är Lindesbergs 
Skytteförening, Lindesberg/Frövi Pistolskytteförening och Bergslagens 
Jägargille. Den sistnämnda består av några föreningar bland annat Gyttorp 
HSK. Föreningarna äger idag ett antal byggnader och markanläggningar som 
är uppförda på fastigheten.  

Samtal har förts med företrädare för föreningarna och de är inte främmande 
för att köpa fastigheten. 

Sedan 2018 äges fastigheten av Lindesberg kommun som förvärvade den av 
FALAB i utbyte mot industrimark. FALAB avverkade all skog på fastigheten 
innan den överläts till kommunen. Det medförde bland annat att ljudnivån 
ökade från verksamhet på fastigheten. 

På fastigheten finns även en byggnad som kommunen äger och driften och 
underhåll sköts av SBB. Det är gamla byggbaracker som enligt SBB inte har ett 
större marknadsvärde. 

Fastigheten går inte att använda till annat än som skjutbanor. 

Verksamheten på fastigheten vållar kommunen bekymmer. Det har varit 
miljösanering och just nu är verksamheten på fastigheten föremål för en 
anmälan om buller. I båda fallen är kommunen ansvarig som fastighetsägare. 

För att slippa framtida ansvar för fastigheten bör kommunen sälja den till de 
som också bedriver verksamheten där. 
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Konsekvenser 

För att Lindesbergs kommun ska slippa ansvar för fastigheten bör den säljas, 
för en symbolisk summa, till de föreningar som är verksamma på fastigheten. 
Bifogat finns ett förslag till köpeavtal. 
 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulent 
Mark- och exploateringsingenjör 

Bilagor: 

Förslag på köpeavtal Munkhyttans skjutbanor 



 

 

 

KÖPEKONTRAKT 

 

 
Säljare Lindesbergs kommun org nr: 212000-2015 

711 80 Lindesberg 

 

Köpare XXX org nr:  

Adress 

 

Köpeobjekt 

 

Köpeskilling 

 

 

 

Överlåtelse  

 

 

Västantorp 1:12, nedan kallad Fastigheten. 
 

 

Fastigheten överlåts till en köpeskilling om XX kr/kvm.  

 

§1 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen  

Fastigheten som är markerad i kartan enligt bilaga 1. Fastigheten har 

en storlek om ca 19,6 ha. Marken är planlagd som område för 

skjutbaneändamål i gällande detaljplan.  

 

§2 

Fastighetens skick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetstillbehör  

Fastigheten överlåtes i befintligt skick.  

 

Säljaren är informerad om att marken kan innehålla föroreningar och 

rester som orsakats av skjutbanans användning. Eventuell framtida 

sanering av marken åligger köparens ansvar. Köparen accepterar 

även härmed att köparen saknar möjlighet att, vid uppdagande av 

föroreningar, ställa något som helst krav på ekonomisk 

kompensation ifrån säljaren.  

 

§3  

Alla fastighetstillbehör som finns på marken ingår i köpet.  

 

§4 

Tillträdesdag Tillträde sker 2021-01-01.  

 

§5 

Köpeskillingens 

erläggande 

 

Köpeskillingen om XXX kr, ska betalas senast på tillträdesdagen. 

 

Betalning sker via insättning på säljarens bankgiro 821-3134.  

Märk insättningen med ”köp Västantorp 1:12”. 

 

 

  

 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka säljare och köpare 

tagit var sitt. 



 

 

 

 

 

 

 

Lindesberg 2020- 

 

Säljare 

 

 ..................................................................   
Magnus Sjöberg 

Förvaltningschef tillväxt  

  

Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas: 

 

.............................………………………  .............................…………………… 

 

 

Lindesberg 2020-  

 

Köpare 

 

 ..................................................................         ...........................................................  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 

 
 

Markerat område som ska överlåtas.  
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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

Finansiering LEADER Mälardalen samt information nästa 

programperiod 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Bevilja LEADER Mälardalens ansökan om medfinansiering om 15,40 kr 
per invånare till verksamheten för 2021 och framåt. Medfinansieringen 
tas för nuvarande ansökan om medfinansiering för 2021 från 
Näringslivsenhetens budget men ska i framtiden finansieras via 
kommunstyrelsen. 

 Att vid kommande programperiods medfinansiering för LEADER 
Mälardalen, LEADER Bergslagen eller andra geografiska indelningar som 
bidrar till att hela kommunen täcks av LEADER-område också finansieras 
via kommunstyrelsen budget. 
 

Ärendebeskrivning 

LEADER MÄLARDALEN 
Lindesbergs kommun är medfinansiär och representerad i LAG (Lokal Aktör 
Grupp) för LEADER Mälardalen, där södra Fellingsbro ingår. Genom att 
nuvarande programperiod (2014 – 2020) förlängts med ett år (2021) ansöker 
LEADER Mälardalen om medfinansiering från kommunen om 15,40 kr per 
invånare. Förra året var den summan 43 490 kr.  

LEADER BERGSLAGEN 
Kommunens övriga yta ingick fram till 2007–2014 i LEADER Bergslagen som 
inte blev ett prioriterat område i nuvarande programperiod och blev därmed 
en av de fem ”vita fläckarna” på Sveriges Leaderkarta. Föreningen LEADER 
Bergslagen lever dock vidare och har löpande kontakt med kommunen samt 
ämnar att inför nästa programperiod ansöka om att bli ett LEADER-område. 

KOMMANDE PROGRAMPERIOD 
Nuvarande programperiod (2014 – 2020 med förlängningsår 2021) börjar gå 
mot sitt slut. Det kommer påbörjas ett arbete för att skapa nya LEADER-
områden, skriva nya strategier och blicka framåt. Den preliminära tidsplanen 
som kommunicerats av jordbruksverket (myndigheten som beslutar och 
ansvarar för LEADER i Sverige) så ska nästa programperiod börja 2023 med 
större delen av år 2021–2022 syftar till mobilisering, förankring och 
framtagande av nya strategier.  

Lindesbergs kommun (i sin helhet) är med i både LEADER Bergslagen och 
LEADER Mälardalens intresseanmälningar för att bilda LEADER-områden 
inom nästa programperiod. 
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Enligt beslut KS 2020/160 ställer sig Lindesbergs kommun bakom det 
yttrande som tydligt fastställer inriktningen om att hela Lindesbergs kommun 
på något vis ska kunna tillgodogöra sig de medel och mervärden som LEADER 
för med sig. 

I nuläget är det mycket som ännu är oklart kring den kommande 
programperioden. Det går till exempel inte i dagsläget säga vilka områden 
som får bli LEADER-områden. Det är dock både jordbruksverkets såväl som 
den centrala LEADER-organisationen Lokalt Ledd Utveckling Sveriges klara 
avsikt att hela landet ska täckas av LEADER-metoden. Eftersom den 
geografiska områdesbildningen ska bestämmas i det arbete som ligger till 
grund för strategiskrivandet där stor tonvikt läggs på gräsrotsnivå (d.v.s. det 
är inte kommunerna i Sverige som bestämmer områdesindelningar utan de 
ska bildas där människor har samma utmaningar och möjligheter och inte 
efter offentliga gränsdragningar) – det är alltså oftast en LEADER-förening 
som ansöker om att bilda ett LEADER-område. Som offentliga medfinansiärer 
har kommunen dock en given roll i bildandet av nya LEADER-områden.  

Inför bildande av nya LEADER-områden är det av vikt att kommunen som 
offentlig medfinansiär (ett krav i bildandet av LEADER-områden) avsätter 
medel för att kunna säkerställa medverkan i kommande LEADER-
område/områden. Eftersom nuvarande enhet ansvarig för 
landsbygdsutveckling i kommunen inte har utrymme eller budgeterat 
finansiering av LEADER (utöver LEADER Mälardalen), tillika den stundande 
omorganisering, bör finansiering av LEADER säkerställas, 
Tillväxtförvaltningens förslag är via Kommunstyrelsen.  

Konsekvenser 

Konsekvens av föreslagna beslut är att Kommunstyrelsen i sin budget tar på 
sig medfinansiering för LEADER Mälardalen. För 2021 motsvarande 15,40 kr 
per invånare. 

Vid kommande bildning av nya LEADER-områden, om vi antar att hela 
kommunen ingår i något eller några områden, samt att vi använder LEADER 
Mälardalens finansieringsexempel kan ett riktmärke vara att summan som 
behöver avsättas blir ca 23 588 invånare x 15,40 kr = 363 255 kr.  

Magnus Sjöberg Daniel Fagerlund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Näringslivsenheten, Leader Mälardalen 
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