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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-05-10 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 155 

 

Diarienr: KS-2022/00102 

Svar på remiss av slutbetänkande: Rätt mottagare- 

Granskning och integritet (SOU 2021:99) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa yttrande och översända det till Kulturdepartementet. 

 

Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 

granskning av stöd till civilsamhället. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har utsetts till remissinstans av Kulturdepartementet för 

slutbetänkandet Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 

2021:99).  

 

Regeringen beslutade i oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag 

att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i 

ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 

2020:113). I november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att 

analysera och ta ställning till inrättandet av en stödfunktion som ska 

kunna bistå beslutsorgan vid en fördjupad granskning av bidragssökande 

organisation eller av annan offentligt finansierad verksamhet. Årligen 

fördelar offentlig sektor stora belopp till organisationer inom 

civilsamhället. Det har visat sig att verksamheter med kopplingar till 

våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer tar del av 

dessa medel. I dagsläget finns Center mot våldsbejakande extremism 

(CVE), en enhet inom Brottsförebyggande rådet (Brå), som arbetar 

förebyggande medan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten arbetar 

brottsbekämpande. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-05-10 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Fritidsnämnden och kulturnämnden har yttrat sig och 

stadsledningskontoret instämmer i deras svar och föreslår följande 

yttrande: 

 

Stadsledningskontorets yttrande 

Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 

granskning av stöd till civilsamhället. 

 

Fritidsnämndens yttrande 2022-04-20 

Fritidsnämnden instämmer i det förslag som utredningen kommit fram till 

d v s att en central stödfunktion bör inrättas som kan bistå beslutsorgan 

med stöd i bidragsärenden gällande organisationer kopplade till 

våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. 

 

Kulturnämndens yttrande 2022-03-23 

Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 

granskning av stöd till civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Remissmissiv SOU 2021:99 

SOU 2021:99 Rätt mottagare – Granskning och integritet 

Fritidsnämndens yttrande 2022-04-20 

Kulturnämndens yttrande 2022-03-23 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Kulturdepartementet   
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T j ä n s t e s k r i v e l s e 
2022-04-04 

Kommunstyrelsens 
näringslivs- och arbetsutskott 

Diarienr: KS-2022/00102 

Svar på remiss av slutbetänkande: Rätt mottagare- 
Granskning och integritet (SOU 2021:99) 

Förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

att fastställa yttrande och översända det till Kulturdepartementet. 

Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 
granskning av stöd till civilsamhället. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har utsetts till remissinstans av Kulturdepartementet för 
slutbetänkandet Rätt mottagare -Granskning och integritet (SOU 2021:99). 

Regeringen beslutade i oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag 
att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden 
om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113). I 
november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att analysera och ta 
ställning till inrättandet av en stödfunktion som ska kunna bistå 
beslutsorgan vid en fördjupad granskning av bidragssökande organisation 
eller av annan offentligt finansierad verksamhet. Årligen fördelar offentlig 
sektor stora belopp till organisationer inom civilsamhället. Det har visat sig 
att verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra 
antidemokratiska miljöer tar del av dessa medel. I dagsläget finns Center 
mot våldsbejakande extremism (CVE), en enhet inom Brottsförebyggande 
rådet (Brå), som arbetar förebyggande medan Säkerhetspolisen och 
Polismyndigheten arbetar brottsbekämpande. 

Fritidsnämnden och kulturnämnden har yttrat sig och 
stadsledningskontoret instämmer i deras svar och föreslår följande 
yttrande: 

Stadsledningskontorets yttrande 
Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 
granskning av stöd till civilsamhället. 



2 av 2 

Tjänsteskrivelse 
Dnr: KS-2022/00102 

Fritidsnämndens yttrande 2022-04-20 
Fritidsnämnden instämmer i det förslag som utredningen kommit fram till d 
v s att en central stödfunktion bör inrättas som kan bistå beslutsorgan med 
stöd i bidragsärenden gällande organisationer kopplade till våldsbejakande 
extremism och andra antidemokratiska miljöer. 

Kulturnämndens yttrande 2022-03-23 
Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 
granskning av stöd till civilsamhället. 

Beslutsunderlag 
Remissmissiv SOU 2021:99 
SOU 2021:99 Rätt mottagare – Granskning och integritet 
Fritidsnämndens yttrande 2022-04-20 
Kulturnämndens yttrande 2022-03-23 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Kulturdepartementet 

Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
stadsdirektör kommunsekreterare 
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