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Rätt mottagare – Granskning och integritet  
Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället. SOU 2021:99 
 

 

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god 

landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer 

som vill att Hela Sverige ska leva. 

 

Vi har tagit del av slutbetänkandet av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället, SOU 

2021:99, och lämnar härmed följande synpunkter. 

 

Frågan om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället har varit föremål för flera utredningar de 

senaste åren. Ett delbetänkande, SOU 2021:66, från den här utredningen lämnades i augusti 2021, som 

behandlade främst demokrativillkor och frågor relaterade till integritet. Vi har lämnat våra synpunkter 

på delbetänkandet i ett remissvar 

 

Slutbetänkandet behandlar i huvudsak frågan som angavs i de tilläggsdirektiv som utredningen fick, om 

det ska inrättas en stödfunktion som på ett rättssäkert sätt ska kunna bistå med samråd för fördjupande 

granskningar vid bidragsgivning och av annan offentligt finansierad verksamhet, samt därmed 

sammanhängande frågor och konsekvenser. 

 

Vi delar självklart att det är synnerligen viktigt att offentliga medel på alla sätt inte gå till verksamheter 

med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. Samtidigt noterar vi 

också att utredningen understryker att alla har rätt att uttrycka åsikter även sådana som kan vara 

kontroversiella. 

 

Utredningen föreslår i slutbetänkandet att det ska inrättas en stödfunktion för att beslutsorgan ska, vid 

behov, kunna få stöd i ärenden där det kan uppkomma frågor relaterade till förekomst av 

våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. Utredningen föreslår också hur 

funktionen ska organiseras. 

 



Vi har huvudsakligen inga invändningar till utredningen förslag. Men vi noterar och understryker det 

utredningen också skriver, att det ska finnas anledning att anta att det finns kopplingar och konkreta 

omständigheter som pekar på kopplingar till våldsbejakande extremism eller motsvarande som medför 

att det kan finnas skäl för ytterligare utredning. Vi noterar också att stödfunktionen ska vara just detta, 

ge stöd, men inte fatta beslut, utan att det fortfarande fattas av berörd myndighet eller annat organ. 

 

Det är viktigt att se hur hela civilsamhället i sin bredd bidrar till att vi har en fungerande demokrati 

samt att det gör att hela samhället hålls ihop. I synnerhet har vi sett betydelsen vid olika kriser i 

samhället. Behovet av en stödfunktion enligt utredningens förslag bör sättas i relevant förhållande till 

detta. 
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