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Yttrande över slutbetänkande Rätt mottagare - 
Granskning och integritet (SOU 2021:99), 
dnr 00054/2022 

Beskrivning av ärendet 
Helsingborgs stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkande 
från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället. 

Synpunkter från kommunstyrelsen 
Helsingborgs stad välkomnar förslagen i slutbetänkandet och anser att de i 
stort är väl övervägda. Det är av stor vikt att en särskild stödfunktion inrättas 
enligt vad som föreslås, för att kunna säkerställa att offentliga medel inte 
används i strid med demokratiska principer.  

Staden är positiv till utredningens förslag om att tillsätta en stödfunktion som 
ska stödja myndigheter och andra organ med fördjupat underlag när det finns 
misstanke om att offentliga bidrag kan komma att gå till verksamheter som har 
kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska 
miljöer.  

När det gäller kommuner finns det inte något lagstadgat demokratikrav, utan 
det är kommunen själv som ställer dessa krav. Det finns således inte någon 
enhetlig lagstiftning som slår fast hur ett demokratikrav i dessa avseenden ska 
tolkas och tillämpas. Kommunen har utifrån gällande lagstiftning ett stort 
utrymme att bestämma vilka föreningar/organisationer som ska beviljas stöd 
och hur en bedömning vad avser uppställda demokrativillkor samt andra 
uppställda villkor ska göras. Det kan därför finnas behov även hos en kommun 
i de fall där det förekommer misstankar om att en förening inte följer 
uppställda demokrativillkor, att inhämta ytterligare uppgifter från en 
utomstående aktör. 

En enskild kommun har svårt att ha kompetens och resurser för att kunna göra 
fördjupade utredningar av en potentiell mottagare av föreningsstöd. 

Det är också rimligt att stödfunktionen placeras inom Center mot 
våldsbejakande extremism som är en enhet inom Brottförebyggande rådet. 
Utredningen föreslår ändringar i lagstiftning för att stödfunktionen ska kunna 
genomföra sitt uppdrag.  

Överföring av sekretess 
Helsingborgs stad vill lyfta fram frågan om sekretess, där uppgifter som 
föreslås bli skyddade av sekretess i stödfunktionen i samband med en 
granskning ser ut att bli offentliga när informationen lämnas över till den 
myndighet som begärt ett fördjupat underlag. Staden anser att sekretess för 
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uppgifter som inhämtats av den särskilda stödfunktionen även borde omfattas 
av sekretess hos det beslutande organet. Det kan behövas en fördjupad 
utredning av hur sekretessbestämmelserna kan anpassas i detta avseende. 

 

 

 

Helsingborg den 4 maj 2022 

Peter Danielsson 
Ordförande 
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§ 89 Dnr 00054/2022 

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

Sammanfattning 
Helsingborgs stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkandet 
Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 202:99) från Utredningen om 
granskning av stöd till civilsamhället. I slutbetänkandet lämnas förslag att det 
ska införas en central stödfunktion för genomförande av fördjupade 
granskningar av hur verksamheter förhåller sig till våldsbejakande extremism 
och antidemokratiska miljöer. Stödfunktionen ska inrättas på Centrum mot 
våldsbejakande extremism (CVE) hos Brottsförebyggande rådet. Det föreslås 
även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), samt att en ny lag om 
personuppgiftsbehandling inom stödfunktionens verksamhet ska införas. 
Dessa förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Stadsledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att till 
Kulturdepartementet lämna synpunkter i enlighet med upprättat yttrande. 

Ordförandens förslag 
Ordföranden instämmer i förvaltningens bedömning. Det är bra och viktigt 
med en stödfunktion som kan stödja myndigheter, kommuner och andra organ 
med fördjupat underlag när det finns misstanke om att offentliga bidrag går till 
verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra 
antidemokratiska miljöer. Inom det arbetet är det dock även viktigt att 
säkerställa att uppgifterna som inhämtats av den särskilda stödfunktionen 
också omfattas av sekretess hos det beslutande organet. 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsen är 

att till Kulturdepartementet lämna synpunkter i enlighet med upprättat 
yttrande. 

Behandling av förslag 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till Kulturdepartementet lämna synpunkter i enlighet med upprättat 
yttrande. 

Beslutet ska skickas till 
Handläggaren 
Kulturdepartementet 
Arbetsmarknadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
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Idrotts- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Socialnämnden 
Vård-och omsorgsnämnden 
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