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§ 143 Dnr 2022-000051 100 

Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning 
och integritet (SOU 2021:99) 

 

Sammanfattning  

SOU 2021:99 är slutbetänkande av Utredning om granskning av stöd till 

civilsamhället. Utredningen föreslår i korthet att myndigheter skall kunna få 

stöd med granskning av till vilka offentliga medel fördelas, antingen som 

bidrag eller i samband med upphandlingar, för att undvika att offentliga 

medel hamnar hos kriminella grupperingar eller hos organisationer med 

våldsbejakande ideologier.  

Svar skall vara inkommet till Kulturdepartementet senast 2022-05-19 

Bedömning 

Utredningen konstaterar att det är ytterst angeläget att offentliga medel inte 

betalas ut till organisationer inom det civila samhället eller till aktörer inom 

den offentliga sektorn som på olika sätt har kopplingar till våldsbejakande 

extremism eller annan antidemokratisk verksamhet. Vidare konstateras att i 

den fria debatten har alla rätt att framföra sin åsikt men det finns ingen 

absolut rätt att ta del av offentliga medel för att finansiera sin verksamhet.  

Utredningens förslag innebär att det inrättas en stödfunktion som skall 

fungera som kontaktpunkt för myndigheter och andra beslutsorgan som inom 

ramen för sina respektive myndighetsuppdrag fördelar offentliga medel eller 

på annat sätt granskar offentligt finansierade verksamheter. Den 

huvudsakliga uppgiften för stödfunktionen ska vara att bistå beslutsorganen 

med fördjupade granskningar i de ärenden där ett beslutsorgan funnit 

anledning att anta att en verksamhet som ansöker om eller tar del av 

offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra 

antidemokratiska miljöer på ett sätt som ger myndigheten eller 

beslutsorganet skäl att vidta särskilda åtgärder. Uttrycket funnit anledning att 

anta innebär att det skall finnas konkreta skäl att misstänka, det skall inte 

tolkas som att stödfunktionen skall kontaktas för säkerhets skull. 

Stödfunktionen skall utreda och lämna ett yttrande till de som skall fatta 

beslut. Stödfunktionen skall inte vara en del av beslutsfattandet.  

Stödfunktionen skall placeras inom Brottsförebyggande Rådet.  

Utredningen föreslår en särskild sekretessbrytande reglering och en särskild 

personuppgiftslag för att uppgifter skall kunna lämnas ut. Grunden för 
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ställningstagandet är att vikten av intresset för att uppnå syftet med att 

offentliga medel inte når dessa grupper överväger skyddsintresset för den 

enskilde.  

Redan idag finns myndigheter med uppgift att stötta civilsamhället i dess 

verksamhet. Både Center mot Våldsbejakande Extremism och Myndigheten 

för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor har uppgifter som idag handlar om att 

ge information om våldsbejakande extremism och kriminella grupperingar. 

Båda dessa kommer att kvarstå med sina uppdrag så att den generella 

kunskapen kan bibehållas och spridas. Stödfunktionen kommer att skiljas 

från den genom att de kan agera specifikt med stöd kring särskilda frågor.  

Det kan bedömas att grundkonstaterandet att offentliga medel inte betalas ut 

till organisationer som har kopplingar till våldsbejakande extremism eller 

annan antidemokratisk verksamhet är helt korrekt och väl i linje med den 

allmänna rättsuppfattningen. Genom de särskilda åtgärder som föreslås för 

att säkra integriteten samtidigt som möjligheter ges för att uppnå intresset 

bedöms som väl avvägda.  

Placeringen av stödfunktionen är bra eftersom det ger övriga myndigheter 

möjlighet att fortsätta sitt arbete på ett mer generellt och övergripande sätt 

vilket kompletterar den totala satsningen på att stärka demokratin 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt ovan.  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

synpunkter på Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och 

integritet (SOU 2021:99) enligt bedömning ovan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på Remiss av 

slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99) 

enligt bedömning ovan. 

________________ 

Exp: Kulturdepartementet 
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