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Delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och
integritet, SOU 2021:66
(Ku 2021/01812)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål
att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila
samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillstyrker utredningens förslag.
8 En ny lag om behandling av personuppgifter
MUCF tillstyrker utredningens förslag i sin helhet. MUCF instämmer i utredningens
bedömning att en ny lag om behandling av personuppgifter i ärenden om statligt reglerat
stöd till civilsamhället kompletterar och ger förutsättningar för att precisera tillämpningen
av dataskyddsförordningens bestämmelser på ett sådant sätt att enskildas personliga
integritet skyddas samtidigt som regleringen tydliggör de ramar och begränsningar som
ska gälla för beslutsorganens behandling.
9 En ny bestämmelse om sekretess
MUCF tillstyrker utredningens förslag om en ny sekretessbestämmelse för uppgifter i
ärenden om stöd till civilsamhället.
10 Revisorsgranskning av uppgifter om medlemmar i
civilsamhällesorganisationer
MUCF tillstyrker utredningens förslag att uppgifter om antal och andel medlemmar som
anges i an ansökan om stöd ska granskas av en revisor och att revisorn ska vara
auktoriserad eller godkänd. MUCF bedömer att ett krav på att revisorn som granskar
uppgifterna om medlemmar ska vara auktoriserad eller godkänd skulle medföra en mer
oberoende granskning av medlemsuppgifterna och ett mer tillförlitligt beslutsunderlag för
beslutsorganen. MUCF bedömer även att granskningar som utförs av godkända eller
auktoriserade revisorer kan stärka bidragens legitimitet och öka rättssäkerheten i
bidragsgivningen.
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Krav på att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad kommer att innebära en ökad
kostnad och administration för organisationerna som ansöker om bidrag. Då kostnaderna
kan täckas av det stöd som beviljas kan de negativa konsekvenserna av förslaget
motverkas genom förstärkning av bidragens storlek. Det bör dock beaktas att för nya
organisationer som inte tidigare har beviljats bidrag kommer kravet på att en godkänd
eller auktoriserad ska granska medlemsuppgifterna medföra en kostnad för att
organisationerna ska kunna ansöka om och beviljas bidrag. I likhet med utredningen
bedömer MUCF dock att skälen för att ställa krav på revisorn är stärkare än skälen mot
detta.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Victoria Blomén
har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga
beredningen av ärendet.

Lena Nyberg
generaldirektör

Victoria Blomén
handläggare

2 (2)

