
2022-03-15 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Östersjövägen 4, Växel: 0490-25 40 00 
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 

 

Räddnings- och säkerhetschef 
Joakim Jansson 
0490–255798 
Joakim.jansson@vastervik.se 

Västerviks kommuns remissvar av 
slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och 
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Bakgrund 
Årligen fördelar offentlig sektor stora belopp till organisationer inom civilsamhället och 
privata aktörer inom välfärdssektorn. På senare år har det dock kommit rapporter om att 
verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska 
miljöer tar del av offentliga medel. 
 
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. 
 
Säkerhetspolisen har i sitt remissvar till betänkandet Demokrati-villkor för bidrag till 
civilsamhället (SOU 2019:35) föreslagit att det inrättas en särskild funktion som ska ha 
särskild kompetens om aktörer, våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer.  
 
Bidragsgivande myndigheter ska kunna vända sig dit för samråd vid en utökad granskning 
av bidragssökande organisationer och offentligt finansierade aktörer.  
 
Yttrande 
 
Eftersom Västerviks kommun i Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för 
föreningslivet, antagna av kommunfullmäktige 2016-05-23 § 94 med senaste ändring 
2017-02-27, § 29, uppställt demokrativillkor inom ramen för bidragsgivning till 
civilsamhället, kan det finnas behov av särskild granskning inom området. 
 
Kommunen ställer sig positiv till en ny stödfunktion med uppdrag att bistå beslutsorgan 
med fördjupade granskningar, om behov av granskning uppstår. Det finns ett stort värde i 
att kompetens inom området finns att tillgå. Vi står också bakom den föreslagna 
placeringen hos Center mot Våldsbejakande Extremism, CVE, som ligger inom det 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Där har man gedigen kunskap och ett upparbetat 
kontaktnät.  
 
Eftersom stödfunktionen inte ska överta något beslutsfattande i de ärenden som 
remitteras till funktionen, utan endast ska bistå med granskningar av verksamheter, 
riskerar funktionen inte att inskränka det kommunala självstyret.  
Förslaget innebär heller inga ekonomiska konsekvenser för kommunen, vilket är positivt. 
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Gällande tillämplig dataskyddslagstiftning har Västerviks kommun inga synpunkter på. 
Den risk för ökat integritetsintrång som ett inrättande av en stödfunktion kan medföra är 
acceptabel i förhållande till samhällsintresset av att förhindra att offentliga medel 
utnyttjas av verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism och andra 
antidemokratiska verksamheter. 
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Anders Björlin  Ulf Kullin   Joakim Jansson 
Kommundirektör   Förvaltningsledare  Räddnings- och säkerhetschef 
 



Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2022-05-09 

KS § 172 
Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - 
Granskning och integritet (SOU 2021:99) - yttrande 
till Kulturdepartementet 
Diarienummer: 2022/20 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturdepartementet har skickat en remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - 
Granskning och integritet (SOU 2021:99) till Västerviks kommun för yttrande senast den 
19 maj 2022. 

I tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2022 lämnar kommunstyrelsens förvaltning ett förslag 
på yttrande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna yttrandet daterat 2022-03-15 som lämnats på remiss av slutbetänkande Rätt 
mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna yttrandet daterat 2022-03-15 som lämnats på remiss av slutbetänkande Rätt 
mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99). 

Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, Kulturdepartementet 
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2022-03-15 med förslag till remissvar 
Kulturdepartementets remiss 2022-01-20 av slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning och 
integritet (SOU 2021:99 
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