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Yrkande angående – Remiss från 
Kulturdepartementet - Slutbetänkande Rätt 
mottagare, granskning och integritet (SOU 
2021:99) 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

Följande stycke tas bort från stadens svar: 

” Göteborgs Stads förvaltningar som beslutsorgan strävar efter att vara så transparanta 
som möjligt för att fortsatt ha goda relationer med civilsamhällets organisationer. Det är 
utifrån slutbetänkandet svårt att utläsa vad yttrandet från stödfunktionen kommer att 
innehålla, hur det kommer vara utformat och vilken information som yttrandet baserar 
sig på. Göteborgs Stad vill också lyfta behov av dialog om hur stödfunktionens yttrande 
bör eller kan användas. Vidare konstaterar att det inte framkommer någon tydlig 
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande konsekvensanalys för 
civilsamhällets organisationer i utredningen, Det kan exempelvis finnas risker för att 
organisering inom civilsamhället som skapas av vissa grupper, uppfattar att de utsätts för 
hårdare och mer återkommande granskning än andra. Detta medför risk att denna typ av 
organisering stigmatiseras.” 

 

Yrkandet 
 
Sverige har ett stort antal särskilt utsatta områden med omfattande gängbildning, 
organiserad brottslighet, droghandel och skjutningar. Flera av dessa utsatta områden 
ligger i Göteborg. Vidare finns det problem med vissa religiösa friskolor som sprider 
extremism och förskingrar offentliga medel. Många föreningar som odlar extremism och 
antidemokratiska idéer får idag kommunala bidrag av Göteborgs Stad. 
 
Med facit i hand behöver något göras, och det behöver göras grundligt och ordentligt för 
att stoppa allt detta. 
Om då vissa grupper anser sig vara eller bli stigmatiserade är inte relevant. Lag och 
ordning måste återställas och då måste man ibland ta i med hårdhandskarna för att visa att 
i Sverige råder lag och ordning, demokrati och västerländska värderingar. Vill man bo här 
så får man rätta sig efter detta. 
 

 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2022-05-13 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 4.1 
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Remiss från Kulturdepartementet - 
Slutbetänkande Rätt mottagare, granskning 
och integritet (SOU 2021:99)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss av slutbetänkande Rätt mottagare, granskning och integritet 
(SOU 2021:99), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till kulturdepartementet. 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har den 21 januari 2022 översänt slutbetänkandet Rätt mottagare, 
granskning och integritet (SOU 2021:99) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Kulturdepartementet önskar svar senast den 19 maj. Slutbetänkandets huvudförslag är att 
inrätta en central stödfunktion med uppgift att bistå beslutsorganen, exempelvis kommun 
som beviljar föreningsbidrag eller tillståndsprövar privat utförare av välfärdstjänster, 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. Stödfunktionen avger ett yttrande medan beslutsfattandet kvarstår hos 
beslutsorganet. Användandet av den stödfunktion som föreslås i slutbetänkandet baseras 
på frivillighet. Stadsledningskontoret har utifrån detta genomfört remissmöten med 
socialförvaltningarna Centrum, Hisingen och Nordost, kulturförvaltningen, idrotts- och 
föreningsförvaltningen, äldre-, vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för 
funktionsstöd, utbildningsförvaltningen samt förskoleförvaltningen.  

Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till slutbetänkandets förslag om en 
stödfunktion som kan ge stöd i komplexa avvägningar. Förslaget bedöms bidra till att 
minska användningen av offentliga medel i oriktigt syfte. Slutbetänkandet belyser väl 
stödfunktionens förutsättningar utifrån exempelvis sekretessreglering och 
informationsdelande men det är utifrån slutbetänkandets förslag svårt att avgöra hur 
beslutsorganet kan omhänderta yttrandets innehåll. Stödfunktionens kunskapsprofil ska 
omfatta våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer men kontoret ser att 
funktionen samtidigt bör ha kunskap om demokratiska värden och förstå civilsamhällets 
förutsättningar. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-21 
Diarienummer 0165/22 
 

Handläggare  
Nina Bergman, Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 01 84, 031-368 03 61 
E-post: nina.bergman@stadshuset.goteborg.se  
             lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamheten vid den nya stödfunktionen ska, enligt slutbetänkandets förslag, 
finansieras med statliga medel. Betänkandet bedömer att förslagen därför inte kommer att 
innebära ökade kostnader eller minskade intäkter för kommuner och regioner. 
Slutbetänkandet gör bedömningen att förslagen inte påverkar utformningen av den 
kommunala bidragsgivningen till civilsamhället. Förslagen kan antas leda till vissa 
kostnadsbesparingar för de kommuner och regioner som väljer att remittera ärenden till 
den nya stödfunktionen. Utformningen av kommunal bidragsgivning till civilsamhället är 
en fråga för de enskilda kommunerna eller regionerna. Förslagen bedöms minska risken 
för att offentliga medel kommer våldsbejakande och antidemokratiska miljöer till godo. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Inom en kommande stödfunktion som ska granska aktörer inom våldsbejakande 
extremism och antidemokratiska miljöer behöver det finnas kunskap som stärker ett 
brottsbeivrande synsätt som idag ryms inom Center mot våldsbejakande extremism 
(CVE) och Brottsförebyggande rådet (Brå). Samtidigt är det viktigt att det finns en 
kunskapsbalans så att perspektiv om att värna mänskliga rättigheter och civilsamhällets 
förutsättningar inte kommer i skymundan och kan därmed tappas bort.  

Civilsamhällets organisationer som söker bidrag prövas utifrån demokrativillkoren i 
stadens bidragsgivande. På motsvarande sätt granskas privata aktörer som vill bedriva 
välfärdstjänster. Det är ingen rättighet att få sin ansökan om tillstånd eller föreningsbidrag 
beviljad. Däremot ska den som ansöker behandlas utifrån likabehandlingsprincip, icke 
diskriminerande och beslutskriterierna ska tydligt framgå. Det innebär ibland svåra 
ställningstaganden att besluta vilka föreningar eller aktörer som ska nekas offentliga 
medel med hänvisning till att de bedriver verksamhet som utgör eller stödjer 
våldsbejakande extremism eller antidemokratiska miljöer. Det går inte att utesluta att 
förfarandet kan medföra att vissa föreningar, organisationer eller privata aktörer avstår 
från att söka. Detta då granskningsprocessen kan upplevas som ett ifrågasättande och i 
värsta fall bidra till att föreningar och aktörer pekas ut på ett negativt sätt. Staden behöver 
vara transparant och tydlig och ha en pågående dialog för att främja fortsatt goda 
relationer med civilsamhällets organisationer och privata aktörer. 

Bilagor 
1. Sammanfattning, slutbetänkande (SOU 2021:99) Rätt mottagare. 

Granskning och integritet 
2. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Kulturdepartementet har den 21 januari 2022 översänt slutbetänkandet Rätt mottagare, 
granskning och integritet. (SOU 2021:99) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Kulturdepartementet önskar svar senast den 19 maj, 2022. Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 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. 

Slutbetänkandet har haft i uppdrag att analysera och ta ställning till om en stödfunktion 
bör inrättas med uppgift att bistå med samråd vid en fördjupad granskning av 
bidragssökande organisationer eller annan offentligt finansierad verksamhet, och om inte, 
hur detta behov i stället ska tillgodoses. I det fall en stödfunktion inrättas omfattar 
uppdraget även att föreslå en placering för funktionen. I uppdraget ingår också att 
analysera vilka omständigheter som bör föranleda en fördjupad granskning och definiera 
vad en sådan granskning bör omfatta samt att analysera behovet av bestämmelser som rör 
sekretess och personuppgiftsbehandling. 

Sammandrag av slutbetänkandets förslag  
Betänkandets huvudförslag är att det bör inrättas en central stödfunktion 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. Stödfunktionen bör placeras inom Centrum mot 
våldsbejakande extremism, CVE. 

Tillkommande reglering och lag för stödfunktionens operativa arbete 
Den centrala stödfunktionen får utifrån de förändringar som slutbetänkandet föreslår 
hantera uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden, utifrån en ny 
sekretessbestämmelse. Stödfunktionen tilldelas en ny sekretessbrytande bestämmelse. 
Slutbetänkandet föreslår vidare en ny lag om behandling av personuppgifter. Syftet med 
den nya lagen är att ge stödfunktionen möjlighet att inom sin verksamhet behandla 
personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks vid sådan behandling. Lagens dubbla syfte ska framgå direkt 
av författningstexten. Vidare pekar slutbetänkandet på att lagen ska komplettera den 
allmänna dataskyddsregleringen. Slutbetänkandets förslag innebär att stödfunktionen ska 
få behandla känsliga personuppgifter samt uppgifter om brott och misstanke om brott 
endast om de har lämnats inom ramen för stödfunktionens uppdrag. Samtidigt framgår i 
slutbetänkandet att det ska vara förbjudet att utföra vissa sökningar och det ska finnas 
reglerat i föreskrift hur länge personuppgifter får behandlas av stödfunktionen. 
Regleringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.  

 

https://www.regeringen.se/4b00b6/contentassets/4253a600b18b4e48935ec6a83673fcf0/ratt-mottagare--granskning-och-integritet-sou-202199.pdf
https://www.regeringen.se/4b00b6/contentassets/4253a600b18b4e48935ec6a83673fcf0/ratt-mottagare--granskning-och-integritet-sou-202199.pdf


 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (17) 
   
   

Beslutsorganens användning av stödfunktionen 
Det blir frivilligt för beslutsorgan (exempelvis kommun som beviljar föreningsbidrag 
eller tillståndsprövar privat utförare av välfärdstjänster) att vända sig till stödfunktionen. 
Det är beslutsorganet som ska göra en första bedömning och därefter efterfråga 
stödfunktionens stöd i kommande bedömning. En sådan begäran ska vara motiverad och 
innehålla de konkreta omständigheter som medför att myndigheten eller beslutsorganet 
begär centrumets bistånd.  

Yttrande och beslutsfattande  
En fördjupad granskning ska innehålla den utredning som är relevant för bedömningen av 
ärendet och centrumet ska avge ett yttrande över utförd granskning. 
Stödfunktionen ska avge ett yttrande till beslutsorganet inom fyra veckor från förfrågan. 
Yttrandet ska därefter utgöra underlag för beslutsorganet vid beslutsfattandet. 
Stödfunktionen övertar inte beslutsfattandet. Det är upp till berört beslutsorgan att, 
tillsammans med övrig utredning i ärendet, bedöma de uppgifter som kommit fram vid 
den fördjupade granskningen och utifrån det samlade underlaget fatta ett beslut i ärendet.  

Övrigt stöd till beslutsorgan 
Stödfunktionen ska i viss mån också bistå beslutsorganen med kunskap i frågor om hur 
verksamheter som tar del av offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism 
eller andra antidemokratiska miljöer. 

Slutbetänkandets bedömning av konsekvenser för kommunen  
Slutbetänkandets bedömning är att förslagen inte innebär några ökade kostnader eller 
minskade intäkter för kommuner och regioner. Förslaget påverkar inte heller det 
kommunala självstyret. Förslagen kan antas leda till vissa kostnadsbesparingar för de 
kommuner och regioner som väljer att remittera ärenden till den nya stödfunktionen. 
Utformningen av kommunal bidragsgivning till civilsamhället är en fråga för de enskilda 
kommunerna eller regionerna. Mot bakgrund av den kommunala självstyrelsen berör 
vanligtvis inte statliga utredningar denna bidragsgivning. Slutbetänkandets förslag 
påverkar inte i någon del utformningen av den kommunala bidragsgivningen till 
civilsamhället.  

Kommuner och regioner ska dock kunna vända sig till stödfunktionen för att få bistånd 
med fördjupade granskningar av verksamheter. Enligt slutbetänkandets bedömning 
kommer detta gälla ärenden om stöd till civilsamhället och primärt bli aktuellt för de 
kommuner och regioner som har valt att uppställa demokrativillkor inom sin 
bidragsgivning. För kommunernas del kan det även bli aktuellt att söka funktionens stöd i 
ärenden om exempelvis godkännande eller tillsyn över enskilda verksamheter enligt 
skollagen. Granskningar av om en verksamhet har kopplingar till våldsbejakande 
extremism eller andra antidemokratiska verksamheter kan vara tids- och resurskrävande. 
Om sådana granskningar utförs av en statlig aktör, vilket slutbetänkandet föreslår, kan det 
innebära kostnadsbesparingar för kommuner och regioner som väljer att remittera 
ärenden till stödfunktionen.  

Det kommer att vara frivilligt för beslutsorganen att vända sig till stödfunktionen. Det är 
upp till varje beslutsorgan att avgöra om det finns skäl att söka funktionens stöd. Det 
skulle kunna argumenteras för att resultatet av en fördjupad granskning vid 
stödfunktionen i många ärenden kan komma att utgöra en avgörande del av utredningen 
och att stödfunktionens yttrande därför skulle få en sådan betydelse att det riskerar att 
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inskränka det kommunala självstyret. Stödfunktionen ska dock inte överta något 
beslutsfattande i de ärenden som remitteras till funktionen, utan endast bistå med 
granskningar av verksamheter. De uppgifter som framkommer vid en sådan granskning 
ska sammanställas i ett yttrande som stödfunktionen lämnar till beslutsorganet. Det är 
sedan upp till berört beslutsorgan att, tillsammans med övrig utredning i ärendet, bedöma 
de uppgifter som framkommit av den fördjupade granskningen och utifrån det samlade 
underlaget fatta ett beslut i ärendet. Slutbetänkandet bedömer därför att förslagen är 
konstruerade så att de inte påverkar den kommunala självstyrelsen.  

Verksamheten vid den nya stödfunktionen ska, enligt slutbetänkandets förslag, 
finansieras med statliga medel. Betänkandet bedömer att förslagen därför inte kommer att 
innebära ökade kostnader eller minskade intäkter för kommuner och regioner. 

Ikraftträdande  
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.  

Analys som genomförts med stadens förvaltningar 
Stadsledningskontoret har genomfört remissmöten med socialförvaltningarna Centrum, 
Hisingen och Nordost, kulturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, äldre-, 
vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, 
utbildningsförvaltningen samt förskoleförvaltningen.  

Syftet med remissmötena har varit att inhämta synpunkter från förvaltningar som beviljar 
föreningsbidrag eller prövar enskilda som vill bedriva verksamheter inom välfärdssektorn 
(exempelvis privata utförare inom hemtjänst och förskolor). Förvaltningarnas synpunkter 
ligger till grund för en samlad analys av vad slutbetänkandets förslag innebär för staden.  

Remissmötena har även syftat till att möjliggöra dialog mellan förvaltningarna och skapa 
förutsättningar för utveckling av fortsatt gemensamt arbete inom staden. Samtalen har 
haft sin utgångspunkt i redan etablerade arbetssätt som bygger på det stöd som 
stadsledningskontoret ger inom ramen för Kunskapscentrum mot organisad brottslighet 
och arbetet mot våldsbejakande extremism.    

Förvaltningarnas bedömning i sammandrag 
Förvaltningarna ställer sig övergripande positiva till en stödfunktion som kan ge 
vägledning gällande bedömningar av komplexa frågor. Frivilligheten i att använda 
funktionen lyfts som positiv. Det är viktigt att det framgår av yttrandet att det avser 
aspekten hur en aktör förhåller sig till våldsbejakande extremism och antidemokratiska 
miljöer. Stödfunktionens yttrande kommer att utgöra en del av en utredning där 
kommunen i många fall har kompletterande uppgifter gällande en aktörs seriositet. Vid en 
helhetsbedömning kan det finnas uppgifter som leder till att rekommendationen inte följs. 

Då en viss aktör eller fysisk person kan förekomma i verksamheter inom flera kommuner 
är det positivt om stödfunktionen under sin utredning även kan inhämta eventuella 
synpunkter eller tidigare fattade beslut riktade mot aktören från andra berörda kommuner. 

Idag finns väl fungerande upparbetade kontakter mellan stadsledningskontoret och de 
myndigheter som ingår i Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Utöver detta har 
vissa av förvaltningarna egna kontaktytor som stöd för att säkerställa att offentliga medel 
inte går till våldsbejakande extremism eller antidemokratiska miljöer. Vid en slutlig 
bedömning hos kommunen kommer stödfunktionens yttrande vara en del av redan 
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befintlig utredning och underlag. En nationell stödfunktion kan bidra till att undvika 
godtycklighet och minska risken att offentliga medel används i oriktigt syfte. 

Slutbetänkandet är en del av en serie utredningar i vilken bland annat demokrativillkor för 
civilsamhället har definierats. De fastställda demokrativillkoren är omsatta i 
grundkriterier i stadens riktlinje för föreningsbidrag. Att demokrativillkoren ännu inte 
antagits på nationell nivå försvårar ibland dialog mellan nationell och lokal nivå. 
Förvaltningarna konstaterar att slutbetänkandet bedömer att stödfunktionen behöver ge 
stöd till de kommuner och regioner som valt att upprätta demokrativillkoren inom sitt 
bidragsgivande. På nationell nivå finns begreppet våldsbejakande extremism definierat. 
Det konstateras däremot att begreppet antidemokratiska miljöer inte har en lika tydlig 
inramning, vilket kan skapa risk för godtyckliga bedömningar. Erfarenheter pekar på att 
det är svårt att avgöra var dessa antidemokratiska miljöer finns, vilket är något som 
stödfunktionen behöver ha kunskap om och omsätta i sina yttranden.  

Det är svåra ställningstaganden och att det behöver vara tydligt vad stadens beslut 
grundar sig på. Stadens förvaltningar som beslutsorgan behöver vara så transparanta som 
möjligt för att bibehålla goda relationer med civilsamhällets organisationer. 
Förvaltningarna konstaterar att det är otydligt vad yttrandet från stödfunktionen kommer 
att innehålla, hur det kommer vara utformat och vilken information som yttrandet baserar 
sig på. Detta gör det svårt att värdera hur yttrandet från stödfunktionen kan kopplas in i 
stadens beslutsfattande.  

Under samtalet uppkommer en rad frågeställningar om hur länge ett yttrande om en 
förening eller aktör ska anses vara giltigt samt vilka som ingår i granskningen i form av 
exempelvis styrelseledamöter eller enskilda medlemmar. Vad av detta kommer 
stödfunktionen att kunna peka ut som våldsbejakande eller antidemokratiska miljöer, 
enskild eller hel gruppering. Förvaltningarna ser behov av samverkan och stöd inom 
staden för att hantera svåra bedömningar och komplexa avvägningar. Det finns 
utmaningar utifrån sekretesslagstiftningen gällande den information som kan delas. För 
att dela information mellan olika förvaltningar krävs en sekretessprövning, vilket kan 
försvåra utbyte av information. Även vid utlämnande av allmän handling behöver en 
prövning göras. Det bör ges utrymme för att föra ett resonemang kring i vilka ärenden 
som stödfunktionen ska aktiveras, samtidigt som varje beslutsfattande enhet bedöms vara 
en egen myndighet och måste ha sina egna kontakter med en kommande stödfunktion. 
Förvaltningarna ser behovet av att tillsammans hitta former för att föra dialog med 
föreningar och privata aktörer som blir prövade i samband med att staden efterfrågar 
stödfunktionens yttrande. 

Förvaltningarna delar bilden av att det behöver finnas kunskap om ett granskande 
angreppssätt och de frågor som finns inom CVE och Brå, exempelvis våldsbejakande 
extremism och antidemokratiska miljöer. Samtidigt är det viktigt att funktionen har en 
balans i kunskapsprofilen mellan dels brottsbeivrande arbete, dels kunskap om hur 
demokratin värnas och förståelse för civilsamhällets organisationer och dess 
förutsättningar. Litteraturlistan i slutbetänkandet är mycket kort och har en tonvikt på 
forskare och experter med fokus på våldsbejakande extremism. Förvaltningarna ser att det 
behövs mer kunskapskällor och en breddning för att få med andra perspektiv. Det är inte 
tydligt beskrivit hur stödfunktionen ska inhämta sina underlag och om CVE själva ska 
bygga upp expertkunskap eller om det kommer krävas förstärkt myndighetssamverkan 
utöver den befintliga samverkansplattformen på nationell nivå.  Frågan är också var 
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stödfunktionen ska placeras geografiskt. Förvaltningarna lyfter att det kan vara en styrka 
med god lokal kännedom, bland annat för att kunna ta tillvara och känna igen nätverk 
som redan i dag finns och verkar inom området.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret delar den bild som stadens förvaltningar lyfter och ställer sig 
övergripande positiva till en stödfunktion som kan ge stöd och vägledning. Det är positivt 
att det är frivilligt för beslutsorganen att vända sig till stödfunktionen och att denna inte 
övertar beslutsfattandet. Förslagen bedöms kunna bidra till ökad tilltro till det allmänna 
och de sektorer som tar emot offentliga medel. Stadens förvaltningar som beslutsorgan 
behöver vara transparanta för att bibehålla goda relationer med civilsamhällets 
organisationer. Stadsledningskontoret vill påminna om den överenskommelse1 som finns 
mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer som bygger på god samverkan 
mellan parterna. 

Det finns idag etablerade kontaktvägar inom staden och med relevanta myndigheter. En 
tillkommande stödfunktion som slutbetänkandet beskriver bedöms kunna bli ett bra 
komplement i detta arbete. Stadsledningskontoret ser att det finns kopplingar till andra 
nationella initiativ inom området, exempelvis en ny myndighet som ska bevaka felaktiga 
utbetalningar. Det pågår också initiativ kring frågor om hur formerna och 
förutsättningarna för informationsutbyte mellan olika myndigheter ska se ut. På vilket sätt 
dessa initiativ hänger samman med slutbetänkandets förslag är inte klargjort och får 
därför följas över tid.   

I slutbetänkandet är stödfunktionens förutsättningar utifrån sekretessreglering, 
informationsdelning, personuppgiftsbehandling etcetera väl belyst och tydligt beskrivna. 
Stadsledningskontoret noterar dock att det av slutbetänkandet inte framgår hur 
kommunen sedan kan omhänderta och hantera det innehåll som yttrandet omfattar, 
exempelvis i kontakten med föreningar eller privata aktörer som ansöker om 
offentliga medel. Stadsledningskontoret konstaterar att yttrandet blir offentlig handling 
när det inkommer till beslutsorganet och därmed kan begäras ut, vilket behöver beaktas i 
handläggningen. Vidare delar stadsledningskontoret förvaltningarnas bedömning och 
konstaterar att det är otydligt och svårt att utläsa vad yttrandet från stödfunktionen 
kommer att innehålla, hur det kommer vara utformat och vilken information som 
yttrandet baserar sig på. Detta gör det svårt att värdera hur yttrandet från stödfunktionen 
kan kopplas in i stadens beslutsfattande. Stadsledningskontoret delar förvaltningarnas 
bedömning att det hade varit önskvärt att inkludera en konsekvensanalys av vad den nya 
stödfunktionens arbete kan få för konsekvenser för civilsamhällets organisationer och 
privata aktörer. 

Stadsledningskontoret delar förvaltningarnas bild av att stödfunktionens kompetens och 
inriktning inte får bli för snäv. Det behöver finnas kunskap om ett granskande 
angreppssätt och de frågor som finns inom CVE och Brå. Samtidigt är det viktigt att 
funktionen har en balans i kunskapsprofilen mellan dels brottsbeivrande arbete, dels 
kunskap om hur demokratin värnas och förståelse för civilsamhällets organisationer och 
dess förutsättningar.  

 
1 Överenskommelse mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/hallbar-stad--oppen-for-varlden/goteborgs-stad-samverkan-med-civilsamhallet/overenskommelse-mellan-goteborgs-stad-och-civilsamhallets-organisationer
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Stödfunktionen behöver även ha insikt i den miljö som beslutsorganen verkar inom och 
vilka lagrum som beslut fattas utifrån exempelvis Skollag och lag om valfrihetssystem.  

Stadsledningskontoret ser att frågorna kopplar an till det arbete som pågår inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande området där lokala lägesbilder behöver 
aggregeras och delas till en central lägesbild. Samordning av detta ligger på 
stadsledningskontoret. Vidare pågår arbetet med implementering av det styrande 
dokumentet riktlinje mot våldsbejakande extremism. Stadsledningskontoret har uppmanat 
alla förvaltningar och bolag att utse utpekade kontaktpersoner. Dessa kan bilda ett nätverk 
som kan följa och bidra med delar till den centrala lägesbilden samt bidra till att finna en 
gemensam linje över vilka frågor som ska tas vidare till den nationella stödfunktionen.  

Den tillkommande stödfunktionen kommer även i viss mån att kunna bistå staden med 
kunskap i frågor om hur verksamheter som tar del av offentliga medel förhåller sig till 
våldsbejakande extremism eller antidemokratiska miljöer vilket är positivt.  

 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Bilaga 1 

Sammanfattning, slutbetänkande SOU 2021:99 
 

Inledning  
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. Säkerhetspolisen beskriver en institutionalisering 
inom våldsbejakande extremistmiljöer, där radikalisering, rekrytering och finansiering 
sker genom bolag, stiftelser och föreningar som omsätter många miljoner kronor i statliga 
medel. Säkerhetspolisen har i sitt arbete funnit att det finns individer med kopplingar till 
våldsbejakande extremism som är aktiva i verksamheter som tar emot offentliga medel i 
form av till exempel bidrag. Dessa verksamheter kan på ytan framstå som legitima, men 
inom verksamheterna kan det till exempel finnas individer som har återvänt från ett 
konfliktområde och som bedriver verksamhet som stödjer våldsbejakande extremism. 
Genom dessa organisationer kan pengar bland annat skickas utomlands för att stötta 
terrororganisationer eller användas för radikalisering i Sverige.  

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.  Vidare riskerar legitimiteten att skadas 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 dessa typer av miljöer. 

Slutbetänkandets uppdrag  
Det är ytterst angeläget att offentliga medel inte betalas ut till organisationer inom det 
civila samhället eller till aktörer inom den offentliga sektorn som på olika sätt har 
kopplingar till våldsbejakande extremism eller annan antidemokratisk verksamhet.  

Säkerhetspolisen har i sitt remissvar till betänkandet Demokrativillkor för bidrag till 
civilsamhället (SOU 2019:35) föreslagit att det inrättas en särskild funktion som ska ha 
särskild kompetens om aktörer, våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer. 
Bidragsgivande myndigheter ska kunna vända sig dit för samråd vid en utökad 
granskning av bidragssökande organisationer och offentligt finansierade aktörer. I 
remissvaret till betänkandet Nya villkor för skolor med konfessionell inriktning (SOU 
2019:64) framhåller Säkerhetspolisen att en sådan funktion även skulle kunna användas 
av andra myndigheter vid svåra bedömningar av om demokrativillkor eller liknande krav 
är uppfyllda för offentligt finansierad verksamhet.  

Uppdraget är att analysera och ta ställning till om en stödfunktion bör inrättas med 
uppgift att bistå med samråd vid en fördjupad granskning av bidragssökande 
organisationer eller annan offentligt finansierad verksamhet, och om inte, hur detta behov 
i stället ska tillgodoses. Om utredningen kommer fram till att en stödfunktion bör inrättas, 
omfattar uppdraget även att föreslå en placering för funktionen samt analysera dess 
uppgifter i relation till det uppdrag som i SOU 2019:35 föreslås ges till Myndigheten för 
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ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I uppdraget ingår också att analysera vilka 
omständigheter som bör föranleda en fördjupad granskning och definiera vad en sådan 
granskning bör omfatta samt att analysera behovet av bestämmelser som rör sekretess och 
personuppgiftsbehandling. 

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och andra 
antidemokratiska miljöer  
I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina åsikter, även sådana som kan uppfattas som 
obekväma. Detta innebär dock inte en absolut rätt att ta del av offentliga medel för att till 
exempel sprida sina åsikter. För att motverka åsikter och ageranden som utgör 
våldsbejakande extremism och terrorism är det angeläget att förebygga bakomliggande 
faktorer och drivkrafter samt att på ett tidigt stadium identifiera risker. Arbetet sker i dag i 
två delar: förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism, som framför allt Center 
mot våldsbejakande extremism (CVE) ansvarar för och brottsbekämpande insatser som 
framför allt Säkerhetspolisen och Polismyndigheten ansvarar för. Båda dessa delar är 
centrala i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och andra 
antidemokratiska miljöer.  

Enligt Säkerhetspolisens bedömning har de våldsbejakande extremistiska miljöerna i 
Sverige vuxit mycket kraftigt under de senaste åren. I dag betraktas våldsbejakande 
extremism som ett hot mot den svenska demokratiska samhällsordningen som bäst 
förebyggs, förhindras och försvåras genom tvärsektoriella insatser.  

CVE inrättades den 1 januari 2018 och är placerat som en enhet inom Brottsförebyggande 
rådet (Brå). CVE arbetar utifrån i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter och har till 
uppgift att stärka och utveckla det kunskapsbaserade och sektorsövergripande arbetet med 
förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism. CVE har ett brett uppdrag att 
utveckla och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Verksamheten vänder sig främst till de som söker kunskap och stöd i sin yrkesroll eller är 
intresserade av myndighetssamverkan.  

Det är svårt att med säkerhet uppskatta i vilken omfattning offentliga medel utnyttjas av 
aktörer inom våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. 
Säkerhetspolisen bedömer dock att totalt hundratals miljoner kronor har betalats ut till 
verksamheter som har kopplingar till våldsbejakande extremism.  

Det finns en bred politisk enighet om att offentliga medel inte ska betalas ut till 
organisationer som tillhör eller har kopplingar till våldsbejakande extremism. Det har 
därför under de senaste åren vidtagits ett antal åtgärder för att förhindra att allmänna 
medel går till verksamheter som har kopplingar till våldsbejakande extremism. Som en 
del i detta arbete har regeringen tillsatt flera utredningar som har fått i uppdrag att se över 
och föreslå nya demokrativillkor för den statligt reglerade bidragsgivningen till 
civilsamhället, inklusive trossamfunden. Tre utredningar har också föreslagit nya 
förtydligade demokrativillkor i nämnda avseenden. Förslagen har remitterats, men har 
såvitt avser frågorna om demokrativillkor ännu inte lett till några författningsändringar. 
Även såvitt avser godkännande att som huvudman bedriva skola har det föreslagits ett 
nytt demokrativillkor i skollagen (2010:800). Detta förslag har också remitterats, men 
ännu inte lett till någon lagstiftning. 

Utgångspunkter för behovet av en stödfunktion  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 11 (17) 
   
   

Frågor om hur en verksamhet förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra 
antidemokratiska miljöer kan uppkomma i ärenden om stöd till civilsamhället och 
ärenden om tillstånd att bedriva verksamhet inom välfärdssektorn. Det finns till exempel 
möjlighet att beakta sådana kopplingar vid prövning av demokrativillkor eller ägar- och 
ledningsprövningar. Frågorna är komplexa och hanteringen av dem är komplicerad för 
beslutsorganen.  

Beslutsorganen vänder sig ofta till Säkerhetspolisen för stöd i frågor om verksamheters 
våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. Efterfrågan av denna typ 
av stöd har ökat de senaste åren. En stor del av den information som Säkerhetspolisen har 
omfattas dock av sekretess. Till detta kommer att Säkerhetspolisens arbete mot 
våldsbejakande extremism är brottsbekämpande och frågor om att bedöma 
demokrativillkor eller göra andra lämplighetsbedömningar är en bredare uppgift som 
förutsätter tillgång till annan information som är mer anpassad för den uppgiften. Arbetet 
tar också resurser från mer centrala uppgifter i Säkerhetspolisens verksamhet. Frågan är 
dock viktig eftersom det kan ge långsiktiga effekter för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Av denna anledning har Säkerhetspolisen i två 
remissyttranden föreslagit att en särskild funktion inrättas med uppdrag att bistå 
beslutsorganen med stöd i frågor om våldsbejakande extremism och andra 
antidemokratiska miljöer.  

Flera av de beslutsorgan som hanterar prövningar av frågor om bidragsgivning och annan 
offentligt finansierad verksamhet har uttryckt ett behov av ökade kunskaper och 
ytterligare utredningskapacitet i ärenden där det kan uppkomma frågor om 
våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. Beslutsorganen saknar 
såväl kunskap som resurser till att hantera dessa frågor på ett adekvat sätt. Frågorna dyker 
också upp så pass sällan vid respektive beslutsorgan att det är svårt att upprätthålla 
kunskaperna på området. Ett centralt organ som samordnar hanteringen av frågorna 
innebär ett mer effektivt utnyttjande av beslutsorganens resurser. Merparten av de 
beslutsorgan som tillfrågats har uttryckt sig positiva till inrättandet av en stödfunktion. 

Det bör inrättas en ny stödfunktion  
Slutbetänkandet konstaterar 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. Ett exempel på detta 
är inrättandet av CVE. Därutöver finns också viss samverkan mellan beslutsorgan. Trots 
dessa insatser finns det fortfarande behov av stöd i form av både ökade kunskaper och 
resurser till att utreda frågorna. Dessa behov bedöms 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 
föreslår slutbetänkandet att det bör inrättas en central stödfunktion som kan bistå 
beslutsorgan med fördjupade granskningar av hur verksamheter förhåller sig till 
våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer.  
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Stödfunktionens uppdrag och omfattning  
För att stödfunktionen på ett adekvat sätt ska kunna tillmötesgå beslutsorganens behov av 
stöd bör funktionen ha kunskap om våldsbejakande extremism och andra 
antidemokratiska miljöer, förmåga att utföra fördjupade granskningar och avge yttranden 
i fråga om hur en verksamhet eller dess företrädare förhåller sig till våldsbejakande 
extremism och andra antidemokratiska miljöer, samt kunskap om gällande regelverk för 
att en verksamhet ska få del av offentliga medel. 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.  

Den huvudsakliga uppgiften för stödfunktionen ska vara att bistå beslutsorganen med 
fördjupade granskningar i de ärenden där ett beslutsorgan funnit anledning att anta att en 
verksamhet som ansöker om eller tar del av offentliga medel förhåller sig till 
våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer på ett sätt som ger 
myndigheten eller beslutsorganet skäl att vidta särskilda åtgärder. Att det ska finnas 
anledning att anta innebär att det i det enskilda ärendet måste finnas konkreta 
omständigheter som pekar på att verksamheten har kopplingar till våldsbejakande 
extremism eller andra antidemokratiska miljöer och som medför att ytterligare utredning 
krävs. Efter en avslutad fördjupad granskning ska stödfunktionen lämna ett yttrande till 
beslutsorganet. Av yttrandet ska framgå stödfunktionens slutsatser i fråga om hur en 
verksamhet förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska 
miljöer. Stödfunktionen ska dock inte i något avseende vara delaktig i själva 
beslutsfattandet utan detta ska fortfarande ske vid respektive beslutsorgan. 
Stödfunktionens yttrande utgör då en del av det material som kan beaktas vid 
beslutsorganens bedömningar av ett ärende.  

Utifrån kontakter med beslutsorganen görs bedömningen att stödfunktionen årligen 
kommer att hantera ett hundratal ärenden om fördjupade granskningar. Den 
genomsnittliga handläggningstiden av ett ärende uppskattas vara fyra veckors effektiv 
arbetstid. För att tillgodose detta behov kommer det att krävas femton årsarbetskrafter. 

Stödfunktionens placering  
Slutbetänkandet bedömer att den avgörande frågan för stödfunktionens placering är 
kunskaper om frågor om våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. 
Dessa kunskaper finns i dag främst hos CVE och Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisens 
uppdrag är dock brottsbekämpande och av den anledningen bedöms att myndigheten inte 
är en lämplig placering. Mot bakgrund av de omfattande erfarenheter inom frågor om 
våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer som finns hos CVE anses 
detta vara den mest lämpliga placeringen. Till detta kommer att CVE redan i dag bistår 
beslutsorgan med utbildning och stöd i dessa frågor, men i andra avseenden. 
Utgångspunkten för CVE:s arbete är också förebyggande, vilket stämmer överens med 
det syfte som stödfunktionen bör uppfylla.  

CVE är en enhet inom Brå och det är också inom den myndigheten som stödfunktionen 
kommer att vara placerad. Slutbetänkandet bedömer att förordning (2016:1201) med 
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instruktion för Brå ska innehålla en bestämmelse som reglerar stödfunktionens 
verksamhet. I bestämmelsen ska anges att en särskild funktion för CVE är att vara 
kontaktpunkt för myndigheter och andra beslutsorgan som inom ramen för sina 
respektive myndighetsuppdrag fördelar offentliga medel eller på annat sätt granskar 
offentligt finansierade verksamheter. CVE ska på begäran av en myndighet eller annat 
beslutsorgan bistå med fördjupad granskning av en verksamhet som ansöker om eller tar 
del av offentliga medel, om det i ett ärende finns anledning att anta att den aktuella 
verksamheten förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska 
miljöer på ett sätt som ger myndigheten eller beslutsorganet skäl att vidta särskilda 
åtgärder. En sådan begäran ska vara motiverad och innehålla de konkreta omständigheter 
som medför att myndigheten eller beslutsorganet begär centrumets bistånd. En fördjupad 
granskning ska innehålla den utredning som är relevant för bedömningen av ärendet och 
centrumet ska avge ett yttrande över utförd granskning.  

CVE är redan i dag en av de största enheterna inom Brå. En placering av stödfunktionen 
inom CVE kommer att innebära en relativt stor utökning av verksamheten. Såväl CVE:s 
nuvarande verksamhet som den verksamhet som ska bedrivas inom ramen för 
stödfunktionen skiljer sig från Brå:s övriga verksamhet. Dessa omständigheter talar för att 
CVE bör skiljas från Brå och i stället inordnas som en egen myndighet. Detta är något 
som bör övervägas i det fortsatta arbetet med inrättande av stödfunktionen. 

Sekretesskydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska 
förhållanden  
Det uppdrag som slutbetänkandet 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. Denna informationshantering bedöms 
som nödvändig för att stödfunktionen ska kunna utföra sitt uppdrag och 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. Informationshanteringen medför dock ett behov av ny 
sekretessreglering till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska 
förhållanden. Enligt slutbetänkandets bedömning överväger intresset av att skydda 
uppgifterna insynsintresset. Slutbetänkandet föreslår därför att sekretess ska gälla hos 
CVE i dess särskilda funktion som kontaktpunkt för myndigheter och andra beslutsorgan 
för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Stödfunktionens 
verksamhet kan innebära en omfattande insamling av integritetskänsliga uppgifter och det 
anses därför att det är motiverat att föreslå en sekretessbestämmelse med ett omvänt 
skaderekvisit. Det innebär att utgångspunkten är att de uppgifter som faller inom 
bestämmelsens område omfattas av sekretess. Endast i de fall där det står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men får uppgiften lämnas ut.  

En ny sekretessbrytande bestämmelse  
För att kunna fullgöra sitt uppdrag att utföra fördjupade granskningar på begäran av 
beslutsorgan behöver stödfunktionen kunna inhämta uppgifter från andra myndigheter. 
Slutbetänkandet bedömer att generalklausulen och övriga befintliga sekretessbrytande 
undantag inte är tillräckliga för att stödfunktionen ska kunna inhämta vissa uppgifter som 
omfattas av sekretess i den omfattning som är nödvändig för att stödfunktionen ska kunna 
utföra sitt uppdrag. Av den anledningen föreslås en ny sekretessbrytande bestämmelse 
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som ger stödfunktionen möjlighet att, inom ramen för en fördjupad granskning, inhämta 
sådana sekretesskyddade uppgifter från andra myndigheter.  

Enligt slutbetänkandets bedömning är det främst sekretessbelagda uppgifter från 
brottsbekämpande myndigheter som kan bli aktuella att hämta in inom ramen för 
stödfunktionens uppdrag. Mot denna bakgrund föreslås en bestämmelse som bryter 
sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Bestämmelsen ska dock endast gälla för uppgifter som behövs i ett ärende om fördjupad 
granskning. Ett utlämnande ska också kunna nekas utifrån en intresseavvägning. I övrigt 
bedöms att nödvändigt utlämnande kan ske med stöd av generellt tillämplig reglering 
enligt offentlighets- och sekretesslagen.  

 
En ny lag om personuppgiftsbehandling inom ramen för stödfunktionens 
verksamhet  
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 förslaget 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. 
Såvitt gäller behandling av känsliga personuppgifter samt uppgifter om brott och miss-
tanke om brott bedöms att det utgör ett viktigt allmänt intresse att funktionen kan utföra 
sitt uppdrag att vara kontaktpunkt åt myndigheter och andra beslutsorgan. Det finns 
därför grund även för denna behandling. Slutbetänkandet bedömer att det även finns 
grund för nödvändig behandling av uppgifter om brott och misstanke om brott med stöd 
av den allmänna dataskyddsregleringen.  

För att uppnå ett lämpligt skydd av personuppgifter och samtidigt möjliggöra en 
ändamålsenlig behandling av personuppgifter vid stödfunktionen bedöms dock att det 
krävs kompletterande dataskyddsreglering. Av den anledningen föreslår slutbetänkandet 
att en lag om personuppgiftsbehandling för stödfunktionens verksamhet bör införas. 
Genom en sådan lag möjliggörs en ändamålsenlig personuppgiftsbehandling vid 
utförandet av stödfunktionens uppdrag samtidigt som dataskyddsförordningens krav på 
proportionalitet samt lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen tillgodoses. Den nya lagen föreslås främst mot 
bakgrund av det utökade behovet av att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter 
om brott samt misstanke om brott som förslaget om stödfunktionens uppdrag kan antas 
medföra. Slutbetänkandet föreslår bestämmelser till skydd för den personliga integriteten, 
såsom en bestämmelse om ändamålen med behandlingen, en sökbegränsning och 
reglering av stödfunktionens möjligheter att behandla känsliga personuppgifter och 
uppgifter om brott och misstanke om brott. 

Konsekvenser  
Förslagen bedöms medföra kostnadsökningar för det allmänna. Det finns flera 
osäkerhetsvariabler i fråga om uppskattningar av kostnaderna. Utifrån tillgängligt 
underlag och uppskattningar av stödfunktionens omfattning bedöms ett inrättande av en 
stödfunktion i enlighet med slutbetänkandets förslag medföra en årlig kostnad om cirka 
28 miljoner kronor från och med år 2023. Kostnaderna ryms inte inom befintliga anslag 
och bör täckas genom ökade anslag för Brå. Denna kostnad kommer förutsätta att medel 
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tas av reformutrymmet, vilket är motiverat med hänsyn till vikten av att förhindra att 
offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism 
eller andra antidemokratiska miljöer.  

Förslagen bedöms inte medföra några ökade kostnader för kommuner och regioner. För 
de kommuner och regioner som remitterar ärenden till stödfunktionen bedömer 
slutbetänkandet att det kan medföra vissa kostnadsbesparingar.  

Inrättande av en stödfunktion med angivet uppdrag kan förväntas få positiva 
konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Förslagen bidrar också till det brottsförebyggande arbetet och minskad brottslighet. 
Förslagen bedöms kunna bidra till ökad tilltro till det allmänna och de sektorer som tar 
emot offentliga medel.  

Risken för ökat integritetsintrång som inrättandet av en stödfunktion kan innebära är 
enligt slutbetänkandets bedömning godtagbart i förhållande till samhällsintresset av att 
förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till 
våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. Risken för intrång i den 
personliga integriteten motverkas av slutbetänkandets förslag med syfte att stärka skyddet 
för den personliga integriteten inom ramen för stödfunktionens verksamhet.  

I övrigt bedöms förslagen i huvudsak inte få några konsekvenser som anges i 14–15 a §§ 
kommittéförordningen (1998:1474). 

Ikraftträdande  
Föreslagna författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
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Yttrande över kulturdepartementets remiss av 
slutbetänkande – Rätt mottagare, granskning 
och integritet. (SOU 2021:99) 
Göteborgs Stad ser att slutbetänkandet omfattar viktiga frågor och ger beslutsorganen 
möjlighet att söka stöd i komplexa avvägningar. Staden ser positivt på att 
slutbetänkandets förslag bidrar till att minska risken för att offentliga medel används i 
oriktigt syfte och stärker möjligheterna till väl avvägda beslut. Staden är i huvudsak 
positiv till slutbetänkandes förslag och ser att stödfunktionen kan utgöra ett viktigt 
komplement till redan befintliga strukturer och stöd som ges via Kunskapscentrum mot 
organiserad brottslighet, Center mot våldsbejakande extremism (CVE), 
Brottsförebyggande rådet (Brå) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF).  

Idag finns väl fungerande upparbetade kontakter i Göteborgs Stads arbete där stadens 
förvaltningar har egna kontaktytor som stöd för att säkerställa att offentliga medel inte går 
till våldsbejakande extremism eller antidemokratiska miljöer. Det är därför positivt att det 
blir frivilligt att använda stödfunktionen. Det är också bra att stödfunktionen i viss mån 
kan bistå staden med kunskap i frågor om hur verksamheter som tar del av offentliga 
medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller antidemokratiska miljöer.  

Slutbetänkandet är en del av en serie av ett antal utredningar där bland annat 
demokrativillkor för civilsamhället har definierats. De fastställda demokrativillkoren är 
omsatta i grundkriterier i stadens riktlinje för föreningsbidrag. Staden instämmer i 
slutbetänkandets bedömning att stödfunktionen behöver ge stöd till de kommuner och 
regioner som valt att upprätta demokrativillkoren inom sitt bidragsgivande. Göteborgs 
Stad ser det som positivt om dessa demokrativillkor även slås fast på en nationell nivå då 
det underlättar i dialog mellan nationell och lokal nivå. Det leder vidare till synpunkten 
att Göteborgs Stad ser behov av ett genomarbetat definition och begreppssystem. På 
nationell nivå finns begreppet våldsbejakande extremism definierat. Begreppet 
antidemokratiska miljöer inte har en lika tydlig inramning vilket kan skapa risk för 
godtyckliga bedömningar.  

Göteborgs Stads förvaltningar som beslutsorgan strävar efter att vara så transparanta som 
möjligt för att fortsatt ha goda relationer med civilsamhällets organisationer. Det är 
utifrån slutbetänkandet svårt att utläsa vad yttrandet från stödfunktionen kommer att 
innehålla, hur det kommer vara utformat och vilken information som yttrandet baserar sig 
på. Göteborgs Stad vill också lyfta behov av dialog om hur stödfunktionens yttrande bör 
eller kan användas. Vidare konstaterar att det inte framkommer någon tydlig 
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konsekvensanalys för civilsamhällets organisationer i utredningen, Det kan exempelvis 
finnas risker för att organisering inom civilsamhället som skapas av vissa grupper, 
uppfattar att de utsätts för hårdare och mer återkommande granskning än andra. Detta 
medför risk att denna typ av organisering stigmatiseras.  

I slutbetänkandet är de förutsättningar som stödfunktionen får utifrån sekretessreglering, 
informationsdelande, personuppgiftsbehandling etcetera väl belyst och tydligt beskrivna. 
Göteborgs Stad noterar dock att det av slutbetänkandet inte framgår hur kommunen sedan 
kan omhänderta och hantera det innehåll som yttrandet omfattar, exempelvis i kontakten 
med föreningar eller privata aktörer som ansöker om offentliga medel, då yttrandet blir 
offentlig handling när det inkommer till beslutsorganet. 

Det är något oklart beskrivet i slutbetänkandet hur stödfunktionen ska hämta sina 
underlag. Göteborgs Stad har svårt att utläsa om CVE själva kommer att bygga upp 
expertkunskap eller om det krävas förstärkt myndighetssamverkan. Det är inte heller 
tydliggjort var stödfunktionen geografiskt kommer att placeras. Göteborgs Stad vill lyfta 
att det är en styrka med god lokal kännedom, bland annat för att kunna ta tillvara och 
känna igen nätverk som redan i dag finns och verkar inom området. 

Slutbetänkandet beskriver stödfunktionens kompetens och inriktning. Göteborgs Stad 
delar bilden av att det behöver finnas kunskap om ett granskande angreppssätt och de 
frågor som finns inom CVE och Brå såsom våldsbejakande extremism och 
antidemokratiska miljöer. Samtidigt är det viktigt att funktionen har en balans i 
kunskapsprofilen mellan dels brottsbeivrande arbete, dels kunskap om hur demokratin 
värnas och civilsamhällets förutsättningar. Stödfunktionen behöver även ha insikt i den 
miljö som beslutsorganen verkar inom och vilka lagrum som beslut fattas utifrån 
exempelvis Skollag och lag om valfrihetssystem. Staden noterar att litteraturlistan i 
slutbetänkandet är mycket kort och har en tonvikt på forskare och experter med fokus på 
våldsbejakande extremism. Göteborgs Stad ser att det är önskvärt med fler 
kunskapskällor och med bredare perspektiv.  

Göteborgs Stad ser att det finns kopplingar till andra nationella initiativ inom området, 
exempelvis en ny myndighet som ska bevaka felaktiga utbetalningar. Det pågår också 
initiativ kring frågor om hur formerna och förutsättningarna för informationsutbyte 
mellan olika myndigheter ska se ut. Hur dessa initiativ hänger samman med 
slutbetänkandets förslag är inte klargjort och behöver därför följas över tid.   

 

 

Göteborg 19 maj 2022  

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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