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Hej,

Ibn Rushd inkommer här med sitt remissvar med anledning av Dnr: RS 2020-0827
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. 

Återkoppla gärna om ni har några frågor eller kommentarer!

Glad valborg!

Med vänliga hälsningar/With kind regards
Emelie Weski
Kommunikatör
Ibn Rushd Studieförbund
Sundbybergsvägen 1-3 C, 7 tr
171 73 Solna
Tel: +46(0)708830174
Mail: emelie.weski@ibnrushd.se
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2021-04-30  
Dnr: RS 2020-0827 
Ibn Rushd, studieförbund  
 
 
 
 

Remisssvar från studieförbundet Ibn rushd med 
anledning av Region Stockholms “Förslag till nytt 
statsbidragssystem för studieförbund”  
 
 
 

Ibn Rushd Studieförbund är en av 10 studieförbund i Sverige som arbetar med 
folkbildning inom mångfald, demokrati, rättigheter och 
livsåskådning. Studieförbundet lyckas nå ut till landets deltagare som står långt ifrån 
samhället som andra aktörer har svårt att nå. Inom denna kategori ingår 
korttidsutbildade kvinnor, utrikesfödda, samt individer i socioekonomiskt utsatta 
områden. Ibn Rushd arbetar aktivt med att integrera och stärka självmakten hos 
deltagarna och att alla ska känna sig som en del av det Svenska samhället. Utöver det 
arbetar Ibn Rushd även aktivt i samarbete med andra aktörer för att stärka 
folkbildningsverksamheten runt om i landet.    

 
 
Vi vill börja med att tacka för inbjudan till dialog och möjligheten att få kommentera den 
föreslagna strategin. Mötet signalerar att folkbildningen och civilsamhällets förutsättningar står 
högt på regionens agenda och visar på ett engagemang hos ledande politiker för de utmaningar 
som studieförbunden står inför. Vi ser fram emot fortsatt dialog och ställer våra resurser till 
förfogande för vidare samarbete och plattformsarbete med våra medlemmar. Vi inbjuder till fler 
möten i strategins förnyade anda där vi exempelvis kan prata vidare om folkbildningen, den 
muslimska folkrörelsens förutsättningar och Ibn Rushd. Exempelvis våra olika projekt inom 
kompetensutveckling för kvinnor med utländsk bakgrund som önskar komma i arbete eller inom 
folkbildning för illitterära personer utan utbildningsbakgrund. Eller exempelvis, för att berätta 
om vårt nyligen påbörjade uppdrag att leda den interreligiösa dialogen mellan Sveriges Sunni-
församling och Shia-församling med mål om en deklaration under årets Eid-firande - ett unikt 
och historiskt uppdrag. Ibn Rushd studieförbund  har getts möjlighet att lämna remiss svar på 
”Förslag till nytt statsbidragssystem för Studieförbund”. Studieförbundet har diskuterat frågan 
och lämnar härmed följande synpunkter.   
  
Ibn Rushds kommentar med anledning av skrivelse på sida 7 under rubriken “När tilliten 
utmanas”:  
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”Region Stockholm följer de nationella reglerna för det regionala bidraget 
till studieförbunden och ser en utmaning i att det är uppbyggt på främst kvantitativ
a fördelningsprinciper och att systemet i dag inte främjar kvalitet i tillräcklig grad. 
Det är därför angeläget att se över förutsättningarna för att ta fram en regional 
fördelnings modell som även 
innehåller kvalitativa kriterier vilket långsiktigt utvecklar och stärker tilliten.” (sid 
7)  

  
Ibn Rushd studieförbund ställer sig positiv till att införa en fördelningsmodell som innehåller 
kvalitativa kriterier vid bidragsgivningen. Förlaget att övergå till ett bidragssystem som tar 
hänsyn till kvalitativa kriterier markerar en milstolpe inom folkbildningsutvecklingen. Genom att 
sakta frångå en modell som varit uppbyggd på timvolym hos studieförbunden. Något 
som missgynnar verksamhetssatsningar och verksamhetsutveckling. Till ett system 
som sätter mer fokus på kvalité och som i längden kan generera mervärde för såväl deltagarna 
och regionen och de som har störst behov av stödet. Dock måste kvalité fortfarande definieras, 
hur mäter vi det och utifrån vilka parametrar?   
 
Genom att inkluderar kvalitativa parametrar i bidragsmodell höjs kraven på den enskilde 
handläggaren och myndigheten. Båda måste ha kompetens och tillgång till kompetensutveckling 
som säkerställer att dessa är väl insatta i studieförbundens uppdrag och den verksamhet som de 
har till uppgift att bedöma. Förutsättningar och villkoren för civilsamhället  skiljer sig från de 
offentliga och det privata, en god relation mellan det offentliga och civilsamhället samt grunden 
gör effektiva och effektfulla bedömningar börjar alltså i förståelse om dessa.   
 
En utmaning som finns i många av landets kommuner och som kan 
uppstå tillfälligt  i Stockholmsregionen när bidragsmodellen görs om eller efter att det gjorts om 
på grund av kvalitativa och otydliga kriterier, är att osäkerhet uppstår om vad som gäller. Något 
som kan leda till felaktiga beslut och skada relationer mellan myndigheten och 
studieförbundet. Verksamhetens potential sträcker sig bara så pass långt som bidraget är 
förutsägbart. Så att organisationerna vågar göra satsningar och utvecklingsinsatser utan risk för 
att förlora finansieringen på grund av otydlighet eller för snävt utrymme för kompletteringar.   
Vidare är det värt att poängtera att studieförbunden genom vårt arbete och tillsammans med 
våra samverkanspartner bedriver folkbildning och definierar folkbildning utifrån kvalitet. Och att 
kvalité inte bara är det som kan granskas. Utan bra verksamhet skapar mervärden som ligger i 
linje med regionens mål. Innan ett nytt statsbidragssystem kan implementeras behövs 
därför definitionen och gränsdragningarna tydliggöras på förhand i förståelse för att kvalitativt 
mätande inte heltäckande beskriver kvalité.  
  
Ibn Rushds kommentar med anledning av skrivelse på sida 8 under rubriken “När tilliten 
utmanas”:  
 

”Det tillitsbaserade systemet har en hög 
grad av ansvarstagande och självkontroll, men folkbildningens verksamheter  
måste också kunna granskas, kontrolleras och följas upp, annars finns en risk att til
liten försvagas.” (sid 8)  
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Ovan nämnd paragraf belyser den allmänna debatt som råder och som misstänkliggör stora 
delar av folkbildningsverksamheten. Kraven på det offentliga 
om informationsinhämtning kräver att alla relevanta aktörer konsulteras medan regleringen om 
retroaktiva beslut kräver att kriterier och grund för kontroll ska vara känd i förtid. I fallet 
med studieförbunden finns ett alltmer tilltagande behov att reflektera kring vad och vem 
som räknas som just relevant i takt med att allt fler ytterkantsröster blir högre och 
att gränsen mellan expert och debattör suddas ut i både diskurs och policy för kontroll och 
granskning.  
  
Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Peder Hyllengren och Sameh Egyptsson har olika grad av 
forskning i sin resuméer. De forskar inte om folkbildningen och har heller aldrig 
gjort någon studie om Ibn Rushd. Läs Elina Pahnkes kulturartikel i Aftonbladet för en mer 
omfattande analys.   
  
Vill man som politiker få just ett forskar-perspektiv (i en enskild granskning eller i utvecklingen av 
en ny bidragsmodell), så rekommenderar vi att man bjuder in de forskare som har bedrivit 
forskning och studier om oss. Exempelvis går det att kontakta civilsamhällesforskaren Erik Amnå, 
bakom studien När tilliten prövas 2019 om Ibn Rushd, vid Örebro universitet. En röst som 
onekligen är relevant för ärendet om studieförbunden och Ibn Rushd särskilt. Att konsultera 
Erik Amnå faller därmed inom ramen för politikens ansvar för informationsinhämtning.   
  
Många debattörer har skrivit om Ibn Rushd, inklusive Johan Westerholm och Sofie Löwenmark. 
Dessa är främst debattörer, inte journalister. Folkbildningen står inte i motsats till 
opinionsjournalistiken, det är inte vårt uppdrag att varken bedöma eller bemöta debattörer eller 
dess kritik. Vårt uppdrag är att uppfylla kriterierna för bidrag, folkbildningens principer 
och grundvärden, förordningen för studieförbund samt medlemmarnas delegerade uppdrag till 
oss per årsmöte.    
  
Folkbildningen är grundad på ett tillitsbaserat system. Det offentligas stöd till folkbildningen 
bygger på tillit och tilltro till folkbildningens förmåga att självständigt forma, kvalitetssäkra och 
följa upp sin verksamhet. Även en begränsad omställning måste därför anses vara omfattande. 
Vidare kan sägas att Folkbildningsrådet genomgår en stor reform i fråga om just uppföljning. 18 
punkter har skickats in till regeringen med anledning av 
det. Regioner och kommuner som ansluter sina kontrollmekanismer till Folkbildningsrådets 
reform kommer vinna många fördelar både kostnadsmässigt och i relationsbygge med 
studieförbunden där båda parter annars riskerar att göra dubbelt arbete.  
  
Folkbildningen är baserad på ett system som utgår från självgranskning. För att stärka 
tilliten mellan det offentliga och folkbildningsverksamheten är det ytterst viktigt att regionen 
tydliggör hu tilliten kan bli återupprättad, det här välkomnas av Ibn Rushd. Men den 
sortens förtydligande sträcker sig utanför förändrade bidragskriterier. Vi deltar gärna i dessa 
samtal framgent för att stötta utvecklingen av insyn, transparens och förståelse för ideell 
verksamhet utan att för den skull öka den administrativa bördan hos studieförbunden och göra 
avkall på bidragets syfte: att stärka alla människors rätt till en egen bildningsresa.  
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Det är även viktigt att notera att en övergång från självgranskning till extern granskning kan 
resultera i ineffektiv och tidskrävande handläggning och bedömning och dubbla kostnader. 
Studieförbunden kan nämligen inte avstå från att granska sin verksamhet utan risk för att minska 
kvalitén. Det offentligas kontroll översätts till målstyrning 
hos studieföbunden och komemr behöva delvis finnas kvar.  
  
Viktigast. Kontroll i civilsamhällessektorn kan inte och bör inte jämföras med den kontroll 
som finns i den privata eller den offentliga sektorn. Eftersom grundläggande 
styrningsmekanismer för kontroll bara finns i begränsad utsträckning i en sektor som bygger på 
frivillighet. Exempelvis: löneökning, förmåner, löneavdrag, omorganisering och uppsägning. När 
dessa styrningsmekanismer saknas kan både kvittoredovisning och arkivering av protokoll vara 
utmanande. Detta ska inte vara grund för misstro utan bör ses som en 
möjlighet till att stärka relationen mellan de båda sektorerna genom att 
det offentliga tillhandahåller olika typer av stöd till civilsamhällessektorn och genom en samsyn 
om att ännu inte fulländad verksamhet är ett tecken på potential och inte grund för misstanke.  
  
Ibn Rushds kommentar med anledning av skrivelse på sida 7 under rubriken “När tilliten 
utmanas”:  
  

”Folkbildningsrådet hanterar godkännande och fördelning av stöd, uppföljning och 
granskning av statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, via myndighets 
utövning som sker med stöd i lag. I viktiga delar fungerar Folkbildningsrådet som 
en myndighet som tillämpar förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.” (sid 7)  

  
Ibn Rushd ställer sig positiv till uppföljning och granskning av statsbidraget. Dock vill vi tydliggöra 
att det även ligger på myndighetens ansvar att stötta studieförbunden och civilsamhället. I första 
hand borde alltså inte krav och straff vara tillvägagångsätt utan dialog och utveckling. Risken för 
att studieförbunden eller enskilda föreningar inte vågar rapportera fel, problem och 
felaktigheter ökar i takt med att rädslan att förlora finansiering ökar. I en gemensam dialog går 
det att uppnå en balans som dessutom har goda förutsättningar om man utgår ifrån det 
gemensamma syftet att stärka folkbildningen. Viktigt att notera är alltså att myndighetens 
utövning av granskning riskerar bakslag om den utgår från misstankar gentemot 
studieförbunden snarare än detta gemensamma syfte.   
 
Vid identifierade brister bör i första hand dialog och utrymme för kompletteringar med det 
offentligas stöd erbjudas, i andra hand en åtgärdsplan implementeras. Förlorad finansiering 
kan beroende på storlek ha enorma konsekvenser på det enskilda studieförbundet, det 
lokala civilsamhället som är beroende av studieförbundet och slutligen drabba den enskilda 
medborgaren. Ett arbete som ofta krävt flera års uppbyggnad inom regionen. Så skör är stora 
delar av föreningslivet. Det gör den inte desto mindre viktig utan i många fall viktigare.   
 
Ibn Rushds kommentar med anledning av Regionens prioriteringar av delmålen för att 
långsiktigt kunna bidra till målen i RUFS 2050 i enlighet med strategins målområden  
 
De prioriterade delmålen som regionen presenterar i Folkbildningsstrategin kommer i en tid där 
vi ser flera förändringar och utmaningar inom folkbildningen. Globaliseringen och 
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digitaliseringen medför såväl utmaningar men främjar även utveckling. Ibn Rushd välkomnar 
förslaget till prioriterade satsningar inom regionen för att bidra till tillväxt och utveckling.   
Prioriteringarna underlättar för studieförbunden att jobba mer riktat med vårt uppdrag 
och bättre följa upp vårt arbete mot regionens mål. De nya prioriteringarna förstärker även hur 
vi som studieförbund mäter och satsar över tid genom interna satsningar inom exempelvis 
jämställdhet och att det därav finns utrymme inom bidraget för såna satsningar men även 
möjlighet att rapportera framstegen till regionen.   
  
Ibn Rushd ser regionens prioriterade satsningar som ytterst relevanta i den tid vi befinner oss i, 
där kunskapslyft, delaktighet, involvering och hållbarhet får stå högt på listan. Vidare 
är Stockholm inne på att främja “gränsöverskridande möten”, vilket är bra, men inte den enda 
typen av möten som är värdefulla och som främjar den stärkta demokratin och ökade 
delaktighet som önskas. Viktigt att se att gemenskaper är viktiga, och stärker individen på flera 
olika sätt.   
  
Det skulle exempelvis vara mycket problematiskt om exempelvis etnisk- eller språkbaserad 
organisering misstänkliggörs eller förlorar stöd. Det finns många studier som styrker att den 
typen av gemenskap är värdefull för människors delaktighet och förmåga att genomföra en 
bildningsresa som resulterar i ett större bidrag från individen till det gemensamma.   
  
I många fall är den separatistiska organiseringen en nödvändighet för att 
möjliggöra individers bildningsresor och stärka deras delaktighet. Några exempel 
är arbetsträning för kvinnor med utländsk bakgrund som vill hitta sitt första jobb. 
Kvinnojourer och tjejgrupper. Och verksamhet som möter behovet av gemenskap hos dem som 
vill hitta sin identitet mellan det kulturella och det nationella.   
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