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§ 28 
Remissvar Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 
2021:99) 
 
 
Beslut 

1. Anta förslag till remissvar och skicka det till Kulturdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet. För kultur- och 
fritidsnämnden i Sigtuna kommun så berörs vi av utredningen och förslagen på 
grund av att vi samverkar med och delar ut bidrag till föreningar samt hyr ut lokaler. 
Utredningen och förslaget handlar om att säkra upp så att våra statliga, regionala och 
kommunala medel betalas ut till rätt mottagare. 
 
Förvaltningen är, i föreslaget remissvar, positiv till att den beskrivna stödfunktion 
införs och till det lagförslag som föreslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 april 2022  
Remissvar – Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99) 
Remissmissiv Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning och integritet 
(SOU 2021:99) 
SOU 2021:99 Rätt mottagare – Granskning och integritet 
 
Skickas till 
Kulturdepartementet 
Trygghetsenheten 
Biträdande kommundirektör 
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 2022-04-24 
 

 

Lars Palmér   
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen   
08-591 262 57 
lars.palmer@sigtuna.se 

  

 

  
  

  

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN   ADMINISTRATIONEN 
Södergatan 20, Märsta  195 85 Märsta  Telefon 08-591 260 00  Fax 08-591 260 36 
kontaktcenter@sigtuna.se  www.sigtuna.se 
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Remissvar – Rätt mottagare- Granskning och integritet 

(SOU 2021:99) 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 

betänkandet. För kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun så berörs vi av 

utredningen och förslagen på grund av att vi samverkar med och delar ut bidrag till 

föreningar samt hyr ut lokaler. 

Utredningen och förslaget handlar om att säkra upp så att våra statliga, regionala och 

kommunala medel betalas ut till rätt mottagare. 

Om utredningen 

”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. […] 

Att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande 

extremism eller andra antidemokratiska miljöer kan bidra till en tillväxt av sådana 

miljöer i Sverige och riskerar att skada legitimiteten i de system som utnyttjas för att 

finansiera sådana miljöer. Det är därför viktigt att säkerställa att det finns mekanismer 

för att förhindra att offentliga medel fördelas till sådana miljöer.” 

Ett inrättande av stödfunktion föreslås som en viktig del i lösningen. 

”Stödfunktionen ska som utgångspunkt vara öppen för alla beslutsorgan som inom 

ramen för sina respektive myndighetsuppdrag fördelar offentliga medel eller på annat 

sätt granskar offentligt finansierade verksamheter och som har ett behov av stöd i 

handläggningen av ärenden där det kan uppkomma frågor om hur en verksamhet 

förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer.[…] 

Det uppdrag som vi anser att stödfunktionen bör ha medför att stödfunktionen 

kommer att behöva hantera uppgifter om de verksamheter som den ska granska. 

Uppdraget kommer också att medföra ett behov av att hantera uppgifter om 

enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Vi bedömer dock att den 

informationshantering som är nödvändig för att stödfunktionen ska kunna utföra sitt 

uppdrag är motiverad med beaktande av det allmänna intresset av att förhindra att 

offentliga medel betalas ut till verksamheter som har kopplingar till våldsbejakande 

extremism eller andra antidemokratiska miljöer. […] 



 

 2 (2)  

  

 

  

  
 

För att stödfunktionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt 

behöver personuppgifter kunna behandlas. En stor del av behandlingen kommer att 

avse känsliga personuppgifter samt uppgifter om brott och misstanke om brott. 

Enligt vårt förslag till uppdrag för stödfunktionen kommer den att utföra en uppgift 

av allmänt intresse som har fastställts i svensk rätt. Det finns därmed rättslig grund 

för att behandla personuppgifter.” 

Förslag till remissvar 

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att en sådan här stödfunktion införs och till 

det lagförslag som föreslås. Att kunna ta råd inför uthyrning av lokaler eller 

bidragsgivande så att pengarna går till rätt ändamål är viktigt och bra. Idag har 

förvaltningen nära kontakt med kommunens trygghetsenhet i sådana spörsmål, där 

de enligt nämndens föreningsreglemente är en tungt vägande part i förvaltningens 

beslutsfattande gällande föreningsbidragsfrågor. De har möjlighet att få information 

från exempelvis polisens belastningsregister på ett helt annat sätt än förvaltningens 

tjänstepersoner. 

Det är svårt att ha en överblick och inblick på de strukturer och individer som ingår i 

våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. Något som kan  

underlättas av den föreslagna funktionen. Att införandet av en sådan här funktion 

inte ska belasta kommunernas ekonomi är såklart även det en positiv effekt.  

En farhåga kan lyftas hur en sådan här funktion ska kunna räcka till för det stora 

behov som finns. En förutsättning för att det ska fungera är att man har ett sätt att 

kringgå lagen om offentlighet och sekretess, vilket också föreslås. Där är det svårt 

idag för förvaltningen att få en helhetsbild – och där man också kan problematisera 

om hur mycket inblick förvaltningen ska ha i invånarnas privatliv. Det är viktigt att 

värna individens integritet. Hur vi i det lokala kan samköra och se sammanhang är 

inte utrett i det här – men bör vara en del av lösningen. Hur transparanta kan 

socialförvaltning, polis och säkerhetspolis vara för att försäkra oss om att rätt medel 

utbetalas till rätt person? Det är svåra frågor som den föreslagna lagstiftningen och 

funktionen kan vara en dellösning av. 

Dag som ovan 

För kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun 

Lars Palmér 

Kultur- och fritidschef 
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