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Skriftliga kommentarer till ’Utredningen om granskning av stöd till 
civilsamhället’ 
 
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, ser inga principiella problem med 
utredningsuppdraget. STR-T förstår statens behov att kontrollera att bidrag ges till rätt ändamål med rätt 
storlek. Det är självklart att en bidragsgivare måste vara rimligt förvissad om att bidraget går till rätt 
adress med rimliga proportioner. Det är ju trots allt så att bidraget är skattefinansierat där lagstiftare och 
myndighet är satt att förvalta skatten för oss medborgares väl och ve och därför ligger det hos var och en 
av oss som skattebetalare att det hela sköts på ett korrekt sätt.  
 
STR-T är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. STR-T representerar den nationella 
minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset samt det nationella minoritetsspråket meänkieli. 
Bidraget till förbundet regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Som 
förbund står STR-T för en öppen demokrati samt värnandet av mänskliga rättigheter, förbundet är därför 
öppen för kontroll av medlemstal och ledamöters bakgrund om statlig myndighet finner det befogat. 
Förbundet menar att all bidragsgivning och kontroll av bidrag skall ske med öppna kort. 
 
Men som företrädare för förbundet vill vi som en brasklapp påminna utredarna att om det finns skäl att 
rikta misstanke mot att STR-T vilseför statlig bidragsgivare med förledande information eller att en 
enskild ledamot antagits eller agerat på ett sätt som väckt misstanke, så vill vi inom STR-T få konkreta 
handfasta belägg för att denna misstanke är konkret befogad. Vi anser inte att vi har skyldighet att 
överföra exempelvis våra medlemsmatriklar till myndighet, bara för att ’någon’ inom myndigheten finner 
saker och ting ’konstiga’ eller som ett utslag av ren rutinverksamhet. Misstanken måste vara befogad! Om 
misstanken däremot rör brottslig verksamhet då faller det naturligt under polismyndigheten och 
åklagarämbetets bord, och då kommer saken i ett helt annat läge givet utredningens uppdrag. 
 
Därutöver vill vi påminna utredarna att vi inte ser med vällovlighet på det extra administrativa arbete 
som kan följa för vår kanslipersonal ifall utredningens förslag går igenom. För närvarande är STR-Ts 
personella och administrativa resurser redan knapphändiga på grund av ett budgetanslag som stått still 
sedan 2010 och detta trots hög arbetsbelastning genom det allmännas samrådsförfaranden som gäller för 
riksorganisationer. STR-T är också remissinstans i en rad frågor. Vi strävar inte efter att minska detta 
inflytande. Vi vill uppmärksamma utredarna att ett budgetanslag som inte motsvarar arbetet kan leda till 
ytterligare en belastning arbetsmässigt om utredningens förslag går igenom ofrankerat de resurser STR-T 
äger tillgång till i dagsläget. 
 
STR-T välkomnar också en diskussion med regering och riksdag om skälen bakom utredningens uppdrag. 
Civilsamhällets oberoende och heterogenitet måste värnas. 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
Tage Alalehto    Maja Mella 
Styrelseledamot   Verksamhetsledare 
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