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Remissvar på ”Rätt mottagare: demokrativillkor och
integritet” SOU 2021:66
Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att lämna remissvar på ovanstående remiss. Sveriges
Konsumenter är en paraplyorganisation med 20 medlemsorganisationer med sammantaget drygt
tre miljoner medlemmar som gemensamt arbetar för ett stärkt konsumentskydd och en hållbar
konsumtion och produktion.
Sveriges Konsumenter välkomnar regeringens ambition att stärka integritetsskyddet i
personuppgiftsbehandlingen i ärenden om stöd. Vi stöder i huvudsak de förslag som lämnas om
en ny lag för behandling av personuppgifter i ärenden om stöd till det civila samhället samt en ny
bestämmelse om sekretess för uppgifter i ärenden om stöd, i syfte att säkerställa ett lämpligt
skydd för den personliga integriteten. Vi delar även utredningens bedömning att en kontroll av
uppgifter om medlemmar samt betjänande och deras bosättning bör granskas av en revisor och
inte det allmänna.
Samtidigt oroas vi av utvecklingen, eftersom det indikerar en lägre tillitsnivå i relationen mellan
staten och civilsamhället jämfört med tidigare. Förslaget när det gäller ”företrädare” riskerar att
stänga ute människor från engagemang, skapa väsentliga administrativa kostnadsökningar för
organisationer och bidra till ökad misstänksamhet. Då civilsamhället har en nyckelroll som blir
allt viktigare för demokrati, tillit, folkbildning och samhällsutveckling är det väsentligt att sådana
hinder och problem motverkas.
Vi är särskilt oroliga för de följder förslagen kan få för oss som paraplyorganisation. Ska förslag
om utökad uppgiftsinhämtning och revision införas i samtliga förordningar innebär det väsentligt
större arbete och högre kostnader för organisationer och att bidraget inte kommer att kunna
användas för det avsedda ändamålet i samma utsträckning. Det är därför särskilt viktigt att
organisationer kompenseras för dessa ökade kostnader.
Vi ställer oss i övrigt bakom de synpunkter som lämnas på denna utredning i remissvaret från
Forum - idéburna organisationer med social inriktning.
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