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Sammanfattning 
 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker, med följande kommentarer, samtliga förslag i remissen.  

Folkhälsomyndighetens kommentarer 
 
Folkhälsomyndigheten ser positivt på inrättandet av en särskild stödfunktion med uppgift att bistå 

beslutsorganen i ärenden där det finns anledning att närmare granska hur en verksamhet som tar 

emot offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska 

miljöer. Myndigheten vill i detta sammanhang även uppmärksamma behovet av att stödfunktionen 

bistår med information för bidragsgivande myndigheter i hur man i ett första skede bedömer vilka 

ärenden som ska hänvisas till stödfunktionen för en fördjupad granskning.   

Förslagen om stöd och samordning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF) i kombination med den vägledning som togs fram i samband med utredningen 

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) är fortsatt är viktiga och inrättandet 

av en specifik stödfunktion kompletterar detta, vilket Folkhälsomyndigheten uppmärksammade i 

sitt remissvar (ärendenummer 02796-2019).  

Folkhälsomyndigheten ser även positivt på den föreslagna sekretessbestämmelsen för att 

möjliggöra att potentiellt känsliga uppgifter om enskilda kan skyddas av sekretess. Myndigheten 

vill i detta sammanhang uppmärksamma att det är av stor vikt att känsliga uppgifter om enskilda 

även kan skyddas av sekretess vid beslutsmyndigheterna, se förslagen i delbetänkandet (Rätt 

mottagare – Demokrativillkor och integritet [SOU 2021:66]).  

Avslutningsvis anser Folkhälsomyndigheten att det i kommande lagstiftningsarbete vore önskvärt 

med ytterligare förtydliganden kring hur en beslutsmyndighet ska kommunicera uppgifter, bl.a. 
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yttranden från den särskilda funktionen, till berörda organisationer i de fall där det exempelvis 

förekommer känsliga uppgifter om enskilda personer tillhörande organisationen.  

 

 

 

___________________________________________________ 

 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den slutliga 

handläggningen har avdelningscheferna Anna Bessö, Britta Björkholm, Patric Winther, 

enhetschefen Anna Hedström och chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. Utredaren Frida Azadi har 

varit föredragande. 

 
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

 

Frida Azadi 
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