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Rätt mottagare Granskning och integritet 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationers svar på SOU 2021:99 

Inrättandet av en ny stödfunktion 

Utredningen konstaterar att det behövs stöd ” i ärenden där det kan uppkomma frågor om hur 
verksamheter som tar del av offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism och 
andra antidemokratiska miljöer”. LSU kan konstatera att kompetensen och tryggheten kring 
hur olika aktörer ska hantera dessa frågor när det kommer upp idag är mycket bristfällig. Av 
den anledningen så stöttar vi utredningens förslag. Vi tror absolut att det är av stor vikt att det 
byggs ut en utökad kunskap och kompetens på detta område och att denna utbyggnad 
innefattar en gedigen och välgrundad kompetens om demokratisk organisering. Det vi fortsatt 
är skeptiska till är att civilsamhället oftare och oftare granskas både med fel utgångspunkter 
och genom att snäva av det utrymmet som finns för organisationer att verka och drivas 
demokratiskt.  

Vi har de senaste åren lyft stor oro över att organisationer får för snävt utrymme för sina 
demokratiska processer där civilsamhället, i demokratiska föreningar och förbund, har 
medlemskontroll och system som är upprättade för att hantera utmaningar och felaktigheter i 
den egna organisationen. Vi tycker att det är väldigt viktigt att organisationerna själva får 
möjlighet att identifiera sina brister samt hantera dem enligt sina demokratiska ordningar och 
stadgor. Detta ska givetvis inte sammanblandas med hur samhället hanterar våldsbejakande 
extremism och antidemokratiska miljöer – men vi ser att det sammanblandas och det känner vi 
är av yttersta vikt att regeringen markerar emot.  

Uppdrag och omfattning 

Vi menar att denna stödfunktion bör finnas till för att det ska vara enkelt och tryggt att be om hjälp. 

Dess uppdrag bör därför inte bara innefatta myndigheter som behöver stöd i 

bidragsgivningsärenden. I större grad än så bör kompetensen och kunskapen komma hela 

samhället till del och civilsamhället bör också kunna få stöd och kunskap av stödfunktionen. Vi 

uppfattar uppdraget som ett brottsförebyggande arbete, det är något som vi tror att civilsamhället 

är en viktig del av och även något som civilsamhället bör ständigt utbildas kring och där 

erfarenhetsnätverk kan fungera med och mellan organisationer som ett stöd i hur vi förebygger 

brott. Civilsamhället är givetvis inte förskonat från personer som har kapacitet att begå brott, och vi 
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har också ett intresse av att stärka våra organisationers motståndskraft inom våra demokratiska 

strukturer.   

Placering 

Eftersom vi anser att syftet är att vara en brottsförebyggande stödfunktion är det rimligt att den 

verkar inom eller i närheten av Brottsförebyggande rådet. Tidigare har vi argumenterat för att den 

skulle kunna placeras vid MUCF. Anledningen till vår tidigare argumentation har varit att vi tycker 

att MUCF har en skyldighet och ett uppdrag att vara experter inom förutsättningarna för 

civilsamhället att verka demokratiskt. Det tycker vi fortfarande och vi ser fortfarande ett behov av 

att stärka denna kompetens och roll hos MUCF. Det är dock vår mening att MUCF inte ska få 

uppdraget att verka för det  brottsförbyggande arbetet här då detta skulle svetsa samman de 

felaktiga sammanblandningarna mellan alla civilsamhällesorganisationer och idéer om brottslig 

verksamhet. Vi tycker att det är bättre att även MUCF får söka stöd i de få och enskilda ärenden de 

kan tänkas möta.  

Ikraftträdande 

LSU är mycket skeptiska till införandet av de nya och enhetliga demokrativillkoren som väntas 

publiceras inom kort. Vi har sett en alltför bristande kompetens om civilsamhällets roller, särarter 

och demokratiska former hos myndigheter, och även hos politiker, så vi oroas över hur 

implementeringen kommer att falla ut. Vi är givetvis för att våra gemensamma resurser ska nyttjas 

för en växande demokrati och att det inte ska gå att krympa demokratin med skattemedel. Men 

dessvärre så ser vi hur demokratiska värderingar blir snävare och snävare. I en tid där mänskliga 

rättigheter upplevs som partipolitik är det stora risker med att detaljstyrning och administrativa 

krav ökar för civilsamhället. Vi oroas över synen att det blir omöjligt att göra fel för att komma 

tillbaka och lära rätt. Vi oroas över att kompetensen att vidga demokratin helt enkelt inte är 

tillräcklig.  

I SOU 2021:99 så föreslås stödstrukturen komma på plats från och med 2023. Vi vill att 

stödstrukturens kompetens säkerställs av civilsamhällesorganisationer i styrelse eller insynsråd. Vi 

vill att uppdraget som myndigheten får fokuserar på hur man är en resurs brett och hur man ser 

civilsamhället som en resurs och en tillgång. Att dynamiken mellan de offentliga och ideella 

fungerar och stärker varandra.  Civilsamhällets organisationer är ofta det som finns kvar när världen 

har rämnat runt en människa. Det som finns där när man försöker hitta sin plats på jorden. Många 
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ungas första möte med makt och känslan av att få vara med och göra världen bättre. Låt oss vara 

denna kraften även i samverkan med denna nya stödfunktion! Vi stöttar att stödstrukturen 

kommer på plats så snart som möjligt, detta gör vi med hänsyn till att mer kompetens och kunskap 

behövs OM våra myndigheter ska klara av de nya demokrativillkoren.  

Hannah Kroksson 

Generalsekreterare LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 
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