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 § 94 Dnr KS 2022/0088 

 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. översända yttrandet daterat 4 april 2022 som svar från Varbergs 

kommun på remiss av slutbetänkande Rätt mottagare – Granskning och 

integritet (SOU 2021:99). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kulturdepartementet har skickat remiss på slutbetänkandet Rätt 

mottagare – Granskning och integritet, SOU 2021:99.  

 

Regeringen beslutade 29 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). 

Den 12 november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att analysera 

och ta ställning till inrättande av en stödfunktion som ska kunna bistå 

beslutsorgan vid en fördjupad granskning av en bidragssökande 

organisation eller av annan offentligt finansierad verksamhet. Utredningen 

har antagit namnet Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället. I 

augusti 2021 överlämnades delbetänkandet Rätt mottagare – 

Demokrativillkor och integritet, SOU 2021:66.  

 

Utredningen har kunnat konstatera att det hos beslutsorganen finns ett 

behov av stöd i ärenden där det kan uppkomma frågor om hur 

verksamheter som tar del av offentliga medel förhåller sig till 

våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. En effektiv 

granskning av en verksamhets rätt att ta del av offentliga medel förutsätter 

tillräcklig kompetens i dessa avseenden. Detta är av stor vikt för att 

förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter som inte uppfyller 

uppställda villkor och krav. Det har vidtagits ett antal åtgärder för att stärka 

och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och 

andra antidemokratiska miljöer. Trots dessa insatser finns det fortfarande 

behov av stöd i form av både ökade kunskaper och resurser till att utreda 

frågorna. Enligt utredningens bedömning kan dessa behov inte tillgodoses 

inom befintliga strukturer eller genom anlitandet av externa konsulter. Det 

är inte heller rimligt att varje beslutsorgan ska besitta de expertkunskaper 

och resurser som krävs. Av den anledningen föreslås att det bör inrättas en 

central stödfunktion som kan bistå beslutsorgan med fördjupade 
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granskningar av hur verksamheter förhåller sig till våldsbejakande 

extremism och andra antidemokratiska miljöer. 

 

Varbergs kommun är en av 89 remissinstanser för slutbetänkandet Rätt 

mottagare – Granskning och integritet, SOU 2021:99.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 188. 

Beslutsförslag 5 april 2022. 

Yttrande 4 april 2022.  

Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 

2021:99). 

 

Övervägande 
Varbergs kommun ställer sig positivt till utredningen samt de förslag som 

framkommer i materialet i sin helhet. Kommunen ser positivt på förslaget 

om inrättande av stödfunktion med uppgift att bistå med samråd vid 

fördjupade granskningar av bidragssökande organisationer, en sådan 

stödstruktur skulle kunna vara till stor nytta och hjälp i det interna arbetet 

med fördjupad granskning för bidragssökande organisationer och 

föreningar i Varbergs kommun. 

 

Det är bra att med statliga medel inrätta en sådan stödfunktion för 

kommunen att kunna använda som en fri nyttighet när vi behöver hjälp att 

bedöma organisationer som söker bidrag. Därav kommenteras även den 

risk som kan ses med att medvetenheten hos beslutsorgan om denna 

funktion finns, också ökar efterfrågan av stödfunktionen.  

 

Slutbetänkandet bedöms vara ett bra och genomtänkt förslag som Varbergs 

kommun kommer kunna ha stor nytta av i framtida beslut.  
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Protokollsutdrag: Kulturdepartementet 
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