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Dnr 17-057-001

Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det
civila samhället
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkande SOU 2016:92, Ku2017/0023/D
Hudiksvalls kommun är remissinstans till betänkande ”Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism- Nationell samordning och kommunernas ansvar” statens
offentliga utredningar SOU 2016:92)
Erfarenheter från den nationella samordningen under två och ett halvt år visar att
följande tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett konkret arbete mot
våldsbejakande extremism ska kunna utföras lokalt:


Det ska finnas en kommunal samordnare eller kontaktperson



Det ska tas fram en kommunal lägesbild om den våldsbejakande extremismen
omfattning och struktur.



Det ska formuleras en kommunal handlingsplan

Betänkandet föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
fr.o.m. 1 januari 2018 svarar för den nationella samordningen mot våldsbejakande
extremism och att länsstyrelsen ska svara för samordningsfunktionen i länet. Någon
förändring i lagstiftningen som ställer krav på kommunerna anses inte behövas
eftersom det redan finns i kommunallagen, socialtjänstlagen och skollagen. De
bärande i kommunernas arbete är samordning, lägesbild och handlingsplan
Remissinstanserna ombeds belysa följande frågeställningar:
– Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av arbetet att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism?
Kommunen anser att det finns behov av en samlad kunskap, aktuell forskning,
praktiska tips etc. Att ge en bild på hur arbetet görs både på det nationella och
internationella planet. Viktigt för trovärdighet och legitimitet på det lokala arenan att
kunna hänvisa till en samlad nationell/internationell kunskap.
– Utifrån dessa behov, vilken myndighet, inklusive myndigheter som inte har behandlas av
utredningen, anser ni mest lämplig att tilldelas uppdragen som nationell samordnare och varför?
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Kommunen anser att det är ett bra förslag att samordningen sker av Myndigheten för
samhällsskydd.

Med vänlig hälsning

Bengt Friberg
Kommunchef

Kommunstyrelsen

