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Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



motionssvar bereds inom regionkontoret
motionen remitteras till Driftnämnden Kultur och skola med begäran om
yttrande

Ärendet
Inkommen motion från Sverigedemokraterna angående bidrag till studieförbundet Ibn
Rushd.
Då bidrag till ideella organisationer hanteras inom Driftnämnden Kultur och skola
föreslås att motionen remitteras dit för inhämtande av yttrande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



motionssvar bereds inom regionkontoret
motionen remitteras till Driftnämnden Kultur och skola med begäran om
yttrande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Beredning av motionssvar om att stoppa Region Hallands
bidrag till studieförbundet Ibn Rushd
 Motion från Sverigedemokraterna om att stoppa Region Hallands bidrag till
studieförbundet Ibn Rushd
Expedieras till
Driftnämnd Kultur och skola
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionkontoret
Regional utveckling
Samuel Lindh
Nämndtjänsteman

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-11-24

Diarienummer
RS200969

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Beredning av motionssvar om att
stoppa Region Hallands bidrag till studieförbundet Ibn
Rushd
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 motionssvar bereds inom regionkontoret
 motionen remitteras till Driftnämnden Kultur och skola med begäran
om yttrande.

Sammanfattning
Inkommen motion från Sverigedemokraterna angående bidrag till
studieförbundet Ibn Rushd.
Då bidrag till ideella organisationer hanteras inom Driftnämnden Kultur och
skola föreslås att motionen remitteras dit för inhämtande av yttrande.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

2 (2)

Bilaga:
Motion från Sverigedemokraterna om att stoppa Region Hallands bidrag till
studieförbunden Ibn Rushd
Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnd Kultur och skola

Motion Stoppa Region Hallands bidrag till studieförbundet Ibn Rushd

200612

Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Region Halland för den verksamhet som man bedriver.
Genom åren har detta muslimska studieförbund varit medialt uppmärksammat och kritiserat på såväl
nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till det islamistiska Muslimska
brödraskapet.
Ibn Rushd har även upprepade gånger under åratal bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en
antidemokratisk agenda, talare som är öppet antisemitiska och som uttrycker hat mot homosexuella.
2018 bjöd man in Noureddine al-Khademi till konferensen Muslimska familjedagarna.
Noureddine al-Khademi är även känd som ”Imam Jihad” och som har uppmanat unga i Tunisien att
ansluta sig till jihad i Syrien.
Ibn Rushd har även kritiserats i en granskning publicerad av Folkbildningsrådet 2019 för att
tillsammans med sina medlemsorganisationer motarbeta integrationen då man kallar integration för
”vit hegemoni” och ”svensk kolonialism” i förorten. Enligt Studieförbundets ska en muslims liv
särskiljas från majoritetssamhället i ett "muslimskt civilsamhälle".
Vi i Sverigedemokraterna anser att man efter sådant agerande inte längre bör kunna erhålla något
ekonomiskt stöd från svenska skattebetalare.
Kopplingen mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet har fastslagits i flera rapporter som
beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även i rapporten När tilliten
prövas, som är en granskningsrapport gällande Ibn Rushd som Folkbildningsrådet ligger bakom och
som presenterades under 2019, så fastslås kopplingen.
Kritiken gällande Ibn Rushds kopplingar till det Muslimska brödraskapet har
också framhållits från flera svenska forskare i samhällsdebatten, bland andra docent
Magnus Ranstorp och docent Aje Carlbom.
Muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation. Flera länder i såväl Mellanöstern som andra
delar av världen, har förbjudit och terrorklassat organisationen. Brödraskapet vill reformera sig fram
till en islamisk stat som skulle innebära avskaffande av många av de fri- och rättigheter som vi i
Sverige ser som givna.
Svenska myndigheter och lokala politiska församlingar har börjat agera på olika sätt mot Ibn Rushd
och dess medlemsorganisationer.
Göteborgs stad tog 2019 ett aktivt beslutat att stoppa studieförbundet som remissinstans med tanke
på dess extremistkopplingar.
I Hässleholms kommun har man av motsvarande skäl nyligen beslutat att dra in kommunalt stöd till
studieförbundet. Även i Eskilstuna har man nyligen fattat beslut om att stoppa utbetalningar till
Ibn Rushd.
Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovanstående Regionfullmäktige besluta
-Att Region Halland stoppar allt stöd till studieförbundet Ibn Rushd
-Att genomföra en konsekvensanalys gällande det stöd Ibn Rushd erhållit från Region Halland
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