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Sammanfattning
Motionen behandlar frågan om att Region Västerbotten inte ska ge medel till Ibn
Rushd.
Anslagsberättigade studieförbund är de som är godkända av Folkbildningsrådet samt
är medlemmar i Folkbildning Västerbotten. Grund för stödet regleras i
"Överenskommelse mellan Folkbildning Västerbotten och Region Västerbotten" Dnr
RUN 633-2019
Folkbildningsrådet har av regering och riksdag uppdraget att fördela och följa upp
användningen av statsbidragen. Folkbildningsrådet formulerar även villkor och kriterier
för bidragen.
Folkbildning Västerbotten som regional part följer Folkbildningsrådet beslut och
riktlinjer beträffande kraven på sina medlemmar.
Ibn Rushd har under senare år fått kritik för att deras verksamhet inte lever upp till
statens syfte med statsbidraget. Folkbildningsrådet gav därför professor Erik Amnå att
undersöka verksamheten. Rapporten visar att statsbidraget inte har använts på ett
felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoren, och Folkbildningsrådet har inte
funnit skäl att ompröva statsbidraget till studieförbundet.
I rapporten framkommer dock kritik mot studieförbundet som Folkbildningsrådet ser
allvarligt på. Det framkommer i rapporten bland annat att studieförbundet undviker
känsliga ämnen och att makten i studieförbundet delvis är begränsad till ett fåtal
personer.
Rapporten visar samtidigt att Ibn Rushd som folkbildningsaktör har en förmåga att nå
grupper som andra har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor, människor med
utländsk bakgrund, kort utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden och låga
inkomster.
Med bakgrund av den kritik som framkommit krävde Folkbildningsrådet därför att Ibn
Rushd skulle ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med de identifierade
problemen. Åtgärdsplanen har behandlats av Folkbildningsrådet styrelse som gör
bedömningen att Ibn Rushd tar kritiken på stort allvar och anstränger sig för att gå till
botten med den. Planen innehåller åtgärder för att stärka demokratiska strukturer inom
Ibn Rushd, kompetensutveckling av anställda och förtroendevalda och ökad
transparens i studieförbundets verksamhet.
Folkbildningsrådet har meddelat att de kommer att stärka arbetet med att utveckla
uppföljningen av hela folkbildningen i syfte att leverera en mer transparent
redovisning. Ett särskilt fokusområde de kommande åren är hur folkbildningen i stort
jobbar med just demokratifrågor. Folkbildning Västerbotten samt Region Västerbotten
kommer att följa den utvecklingen och kommer att rätta sig efter Folkbildningsrådets
beslut och riktlinjer.
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Motionen behandlar frågan om att Region Västerbotten inte ska ge medel till Ibn
Rushd.
Anslagsberättigade studieförbund är de som är godkända av Folkbildningsrådet samt
är medlemmar i Folkbildning Västerbotten. Grund för stödet regleras i
"Överenskommelse mellan Folkbildning Västerbotten och Region Västerbotten Dnr
RUN 633-2019
Folkbildningsrådet har av regering och riksdag uppdraget att fördela och följa upp
användningen av statsbidragen. Folkbildningsrådet formulerar även villkor och kriterier
för bidragen.
Folkbildning Västerbotten som regional part följer Folkbildningsrådet beslut och
riktlinjer beträffande kraven på sina medlemmar.
Ibn Rushd har under senare år fått kritik för att deras verksamhet inte lever upp till
statens syfte med statsbidraget. Folkbildningsrådet gav därför professor Erik Amnå att
undersöka verksamheten. Rapporten visar att statsbidraget inte har använts på ett
felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoren, och Folkbildningsrådet har inte
funnit skäl att ompröva statsbidraget till studieförbundet.
I rapporten framkommer dock kritik mot studieförbundet som Folkbildningsrådet ser
allvarligt på. Det framkommer i rapporten bland annat att studieförbundet undviker
känsliga ämnen och att makten i studieförbundet delvis är begränsad till ett fåtal
personer.
Rapporten visar samtidigt att Ibn Rushd som folkbildningsaktör har en förmåga att nå
grupper som andra har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor, människor med
utländsk bakgrund, kort utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden och låga
inkomster.
Med bakgrund av den kritik som framkommit krävde Folkbildningsrådet därför att Ibn
Rushd skulle ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med de identifierade
problemen. Åtgärdsplanen har behandlats av Folkbildningsrådet styrelse som gör
bedömningen att Ibn Rushd tar kritiken på stort allvar och anstränger sig för att gå till
botten med den. Planen innehåller åtgärder för att stärka demokratiska strukturer inom
Ibn Rushd, kompetensutveckling av anställda och förtroendevalda och ökad
transparens i studieförbundets verksamhet.
Folkbildningsrådet har meddelat att de kommer att stärka arbetet med att utveckla
uppföljningen av hela folkbildningen i syfte att leverera en mer transparent
redovisning. Ett särskilt fokusområde de kommande åren är hur folkbildningen i stort
jobbar med just demokratifrågor. Folkbildning Västerbotten samt Region Västerbotten
kommer att följa den utvecklingen och kommer att rätta sig efter Folkbildningsrådets
beslut och riktlinjer.
Förslag till beslut
Kulturutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
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Ärendets behandling under sammanträdet
Moderaterna föreslår att regionala utvecklingsnämnden föreslår
regionfullmäktige bifalla motionen.
Hans-Inge Smetana (KD) föreslår bifall till kulturutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Moderaternas förslag till beslut
och Hans-Inge Smetanas (KD) förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar enligt Hans-Inge Smetanas (KD) förslag till beslut.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen/regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 §37 KU Motion nr 34-2020 Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd
 Motion nr 34-2020 Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd
 Motionssvar Motion nr 34-2020 Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd
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Motionssvar Motion nr 34-2020 Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd
Motionen behandlar frågan om att Region Västerbotten inte ska ge medel till Ibn
Rushd.
Anslagsberättigade studieförbund är de som är godkända av Folkbildningsrådet
samt är medlemmar i Folkbildning Västerbotten. Grund för stödet regleras i
"Överenskommelse mellan Folkbildning Västerbotten och Region Västerbotten Dnr
RUN 633-2019
Folkbildningsrådet har av regering och riksdag uppdraget att fördela och följa upp
användningen av statsbidragen. Folkbildningsrådet formulerar även villkor och
kriterier för bidragen.
Folkbildning Västerbotten som regional part följer Folkbildningsrådet beslut och
riktlinjer beträffande kraven på sina medlemmar.
Ibn Rushd har under senare år fått kritik för att deras verksamhet inte lever upp till
statens syfte med statsbidraget. Folkbildningsrådet gav därför professor Erik Amnå
att undersöka verksamheten. Rapporten visar att statsbidraget inte har använts på ett
felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoren, och Folkbildningsrådet har inte
funnit skäl att ompröva statsbidraget till studieförbundet.
I rapporten framkommer dock kritik mot studieförbundet som Folkbildningsrådet ser
allvarligt på. Det framkommer i rapporten bland annat att studieförbundet undviker
känsliga ämnen och att makten i studieförbundet delvis är begränsad till ett fåtal
personer.
Rapporten visar samtidigt att Ibn Rushd som folkbildningsaktör har en förmåga att nå
grupper som andra har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor, människor med
utländsk bakgrund, kort utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden och låga
inkomster.
Med bakgrund av den kritik som framkommit krävde Folkbildningsrådet därför att Ibn
Rushd skulle ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med de identifierade
problemen. Åtgärdsplanen har behandlats av Folkbildningsrådet styrelse som gör
bedömningen att Ibn Rushd tar kritiken på stort allvar och anstränger sig för att gå till
botten med den. Planen innehåller åtgärder för att stärka demokratiska strukturer
inom Ibn Rushd, kompetensutveckling av anställda och förtroendevalda och ökad
transparens i studieförbundets verksamhet.
Folkbildningsrådet har meddelat att de kommer att stärka arbetet med att utveckla
uppföljningen av hela folkbildningen i syfte att leverera en mer transparent
redovisning. Ett särskilt fokusområde de kommande åren är hur folkbildningen i stort
jobbar med just demokratifrågor. Folkbildning Västerbotten samt Region Västerbotten
kommer att följa den utvecklingen och kommer att rätta sig efter Folkbildningsrådets
beslut och riktlinjer.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att
motionen anses därmed besvarad.

1 (1)
406024

