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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål 

att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila 

samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillstyrker utredningens förslag i sin 

helhet. 

6 En ny stödfunktion med uppdrag att bistå beslutsorgan med 

fördjupade granskningar 
 
MUCF tillstyrker utredningens förslag att inrätta en central funktion 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 bedömer att förslaget kan bidra till en mer 

rättssäker prövning av ärenden där det kan finnas skäl att vidta särskilda åtgärder samt en 

ökad legitimitet för bidragsgivningen till civilsamhället.  

MUCF instämmer i utredningens förslag på utformning av stödfunktionen och dess 

bedömning att stödfunktionen bör placeras inom Center mot våldsbejakande extremism. I 

likhet med utredningen bedömer myndigheten att ett inrättande av en stödfunktion i 

enlighet med utredningens förslag varken skulle stå i konflikt med eller ersätta förslaget 

om det utökade uppdrag för MUCF som läggs fram i betänkandet Demokrativillkor för 

bidrag till civilsamhället. De två förslagen bör ses som kompletterande komponenter i 

arbetet med att effektivisera tillämpningen av demokrativillkor inom bidragsgivningen till 

civilsamhället.  

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Victoria Blomén har varit 

föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen av 

ärendet. 
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