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Remissvar Rätt mottagare granskning och integritet 
dnr Ku2020/02393  
 

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, delar utredningens 
ambition att stävja utdelningen av offentliga medel till organisationer inom 
civilsamhället eller vårdsektorn som står för våldsbejakande extremism och/eller 
finansiering av terrorverksamhet. STR-T står för det rakt motsatta och värderar 
öppenhet, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter där vårt arbete och våra 
åsikter framförs inom ramen för en liberal rättsstat som vi tillfullo respekterar. 
 
STR-T är också positiv till att denna stödfunktion inrättas inom centrum mot 
våldsbejakande extremism, CVE, inom ramen för BRÅ. Det skulle innebära att 
utbetalningar av offentliga medel kontrolleras proaktivt och inte reaktivt, vilket vi ser är 
bra. Huruvida CVE skall skiljas från BRÅ, som utredningen föreslår framledes, ser vi ingen 
anledning att kommentera. Så länge stödfunktionen fungerar effektivt för att förhindra 
utbetalningar av offentliga medel till våldsbejakande och/eller 
terrorinriktade organisationer så är det bra. 
 
Det vi ser med oro på är de negativa konsekvenser som genom inrättande av denna typ 
av stödfunktion kan tänkas medfölja för civilsamhällesorganisationerna i form av att 
bidragsansökan kan komma att försvåras och utbetalning fördröjas i och med längre 
handläggningstider. En granskning av bidragstagare innebär onekligen mer 
administrativt arbete för den part som är mål för granskningen. För ideella organisationer 
som STR-T finns inte utrymme för mer administrativt arbete än det som verksamheten 
inrymmer idag.  Stödfunktionen får således inte på något vis innebära att resurser tas från 
det revitaliserings- och påverkansarbete som förbundet med knapphändiga resurser 
bedriver idag. Försvårande av ansökan och redovisning av statliga medel innebär direkt 
mer administrativt arbetet som fråntar resurser från den verksamhet som organisationen 
är ämnad att bedriva. Detta får inte på något sätt ske.  
 
Vi vill därför att utredningen tar de nämnda farhågorna i beaktning och visar hänsyn till 
de ideella och idéburna organisationernas ekonomiska situation och olika förutsättningar 
att hantera det som krävs för denna typ av granskning. Skulle det visa sig att konkreta och 
befogade misstankar om fusk med medlemsmatrikel eller personer med dubiös bakgrund 
finns inom förbundets ledning så är det en självklarhet att bistå CVE i dess utredning. 
 
 
 

mailto:info@str-t.com
http://www.str-t.com/
http://www.facebook.com/


   
  SOU 2021:99 
 

 
 
 
 
 
 
 

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset 
Tornedalsvägen 13, 984 31 Pajala 

Tel: 073 735 40 91 
Org.nr: 897600-3569 
Bg: 669-2230 

info@str-t.com 
www.str-t.com 

www.facebook.com/tornionlaaksolaiset 
 

 

2022-05-19 
 
 
 
Inger Junkka 
Ordförande STR-T 
 
 
 
Eva Kvist 
Verksamhetsledare STR-T 
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