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Välkomna till sakråd den 13 december med anledning av 

propositionen Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor 

vid stöd till civilsamhället  

Datum och tid: tisdagen den 13 december 2022, kl. 13.30-15.00  

Plats: Kulturdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm, lokal Aulan.  

 

Jag vill bjuda in er till ett sakråd för att diskutera era synpunkter angående 

demokrativillkor i propositionen Statens stöd till trossamfund samt 

demokrativillkor vid stöd till civilsamhället (prop. 2021/22:272) mot bakgrund av 

att regeringen den 10 november fattat beslut om att återkalla propositionen.  

Syftet med mötet är att informera om att propositionen har dragits tillbaka 

och om hur processen ser ut framåt samt att lyssna in synpunkter avseende 

demokrativillkorförslaget. Dialogen med företrädare för trossamfund och 

civilsamhället är viktig för regeringen. 

Inför sakrådet ber vi er att förbereda ett kort anförande på 2 minuter. Det 

finns möjligheter att också inlämna skriftliga synpunkter vid mötet. De 

frågor vi kommer att fokusera på under sakrådet är:  

- Hur kan företrädarrollen förtydligas i demokrativillkorförslaget? 

- Hur kan det säkerställas att hänsyn tas till en överträdelses 

allvarlighetsgrad vid bedömningen av demokrativillkoret?  
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- Finns det enligt er uppfattning omständigheter som skulle motivera 

en skärpning av demokrativillkoret, och vilka omständigheter skulle 

det i så fall vara? 

Av utrymmesskäl kan vi dessvärre endast välkomna en representant per 

organisation till mötet. 

Obs! Eftersom Regeringskansliets lokaler är säkerhetsklassade måste alla 

externa besökare vara föranmälda och visa legitimation vid entrén. Vänligen 

meddela ert deltagande (max en person per organisation) senast den 8 

december till ku.csm@regeringskansliet.se.  

Frågor om mötet besvaras av Marie Ericsson 

marie.ericsson@regeringskansliet.se 

Varmt välkommen! 

 

Jakob Forssmed 

Socialminister med ansvar för frågor om det civila samhället 
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Sändlista  

Civos   

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)  

Famna 

Freima  

Fryshuset 

Frälsningsarmén  

Folkets Hus och parker   

Forum – idéburna organisationer med social inriktning  

Funktionsrätt Sverige  

Giva Sverige  

Hela Människan  

Hela Sverige ska leva  

Ideell kulturallians  

Islamiska Samarbetsrådet  

Judiska centralrådet  

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer  

Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd (OÖKER)  

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter (RFSL)  

Riksidrottsförbundet 

Rädda Barnen  

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)  

SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige  

SPF Seniorerna  

Studieförbunden i samverkan  

Svenska Röda Korset  

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Kristna Råd  

Sveriges Kvinnoorganisationer 

De personuppgifter som lämnas vid anmälan till sakrådet behandlas av 

Kulturdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Behandlingen är 

nödvändig för att genomföra sakrådet. Det sker med stöd av allmänt intresse. 

Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet och 

sparas endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål. Den 

registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas och rätt att få 

felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran kan skickas till 

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/om-

webbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy  hittar du mer information om 

Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar personuppgifter. 

mailto:kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
http://www.regeringen.se/om-webbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy
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