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

Sammanfattning 

Region Västernorrland har beretts tillfälle att yttra sig över remissen ”Slutbetänkande 

Rätt mottagare Granskning och integritet (SOU 2021:99)”. I betänkandet lämnas förslag 

på insatser för att stötta organisationer som hanterar offentliga medel till civilsamhälle 

för att undvika att ekonomiskt stöd utgår till antidemokratiska organisationer eller 

organisationer som har anknytning till våldsbejakande extremism. Enligt förslaget ska 

en central, nationell stödfunktion inrättas under Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att 

bistå med granskning och kunskap. De regioner som har demokrativillkor i sina 

stödriktlinjer kan vända sig till instansen för stöd för att ta del av expertkunskap som 

regioner i vissa fall saknar.  

 

Förslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för kommuner och regioner 

utan nyttjandet av stödfunktionen för organisationer som hanterar offentliga medel till 

civilsamhället är frivilligt och ska ske vid behov.  

 

Kommentar 

Region Västernorrland framhäver att det är av yttersta vikt att stöd till civila samhället 

inte på något sätt främjar våldsbejakande extremism. I regionens riktlinjer för stöd till 

civila samhället anges att organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska 

vila på en demokratisk grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande som 

ett av de övergripande villkoren. Såsom slutbetänkandet fastslår saknar regionen tydliga 

rutiner för att utreda organisationer som misstänks utöva våldsbejakande extremism 

eller antidemokratisk verksamhet.  

 

Vi välkomnar förslaget om en stödfunktion som stödgivare kan vända sig till för 

kunskap och stöd samt att det tas hänsyn till effektivitet och resurser i processen. Vi 

uppmuntrar därutöver insatser från stödfunktionen som kan verka fortbildande för 

stödorganisationerna vad gäller att till exempel, med ett källkritiskt förhållningssätt, 

kunna uppmärksamma och hantera tecken som tyder på att en sökande har koppling till 

antidemokratiska miljöer och våldsbejakande extremism. 
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Det krävs en analys för att undvika att en betungande börda läggs på 

beslutsorganisationerna som önskar använda stödfunktionen, till detta krävs goda 

metoder och rutiner som bör samordnas centralt. Från Region Västernorrland ser vi en 

risk att användandet av stödfunktionen kan medföra utökad administration och resurser 

då det innebär en hantering och delgivning av personuppgifter som ska ske på ett 

rättssäkert sätt och som kan komma att kräva juridiskt stöd.   
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