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Yttrande över betänkandet ”Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism – Nationell samordning och
kommunernas ansvar” (SOU 2016:92)
Ku2017/00232/D
Länsstyrelsen Kalmar län yttrar sig här över betänkandet ”Värna demokratin
mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas
ansvar”.
Länsstyrelsen svarar i yttrandet på nedanstående två frågor.
Länsstyrelsen behov av nationell samordning
-

Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism?

Länsstyrelsen ser ett behov av att bygga upp ett kontaktnät med flera
centrala aktörer inom området såsom SÄPO, Expo, Försvarets
forskningsinstitut, Levande Historia m.fl.
Vidare ser Länsstyrelsen ett behov av kompetensutveckling i form av
aktuella lägesbilder, forskning med fokus på evidensbaserade metoder när
det gäller förebyggande arbete, utträde m.m. samt goda exempel på
användbara handlingsplaner.
Våldsbejakande extremism begränsas inte av staters gränser. Därför ser
Länsstyrelsen att en viktig roll för den nationella samordnaren är att etablera
kontakt med relevanta aktörer i omvärlden och att förmedla forskning,
metoder, insatser, omvärldsanalyser m.m. som kan vara av nytta för det
nationella och regionala arbetet.
I betänkandet ges kommunen och särskilt skolan en viktig roll i arbetet med
att värna demokratin. Mot den bakgrunden ser Länsstyrelsen att det kan
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finnas ett behov av att utveckla nya samverkansformer med fler aktörer
såsom Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) m.fl.
Därutöver ser Länsstyrelsen ett behov av tydligare samordning av de olika
lägesbilder som ingår inom Länsstyrelsens olika uppdrag för att skapa
helhetssyn och synergieffekter.
Förslag till myndighet med uppdraget nationell samordning
-

Utifrån dessa behov, vilken myndighet, inklusive myndigheter som inte
har behandlats av utredningen, anser ni är mest lämplig att tilldelas
uppdraget som nationell samordnare och varför?

Länsstyrelsen i Kalmar län gör tolkningen att tyngdpunkten i
uppdragsbeskrivningen ligger på det förebyggande/främjande arbetet som
handlar om att stärka den sociala hållbarheten och minska risken för
utanförskap, radikalisering och i förlängningen våldsbejakande extremism.
Mot den bakgrunden finner Länsstyrelsen det mest naturligt att det nationella
samordningsuppdraget bör ligga på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) då
myndigheten besitter bred kunskap inom området samt redan idag i sitt
uppdrag erbjuder råd och stöd till myndigheter och kommuner i det
brottsförebyggande arbetet.
Länsstyrelsen anser inte att argumenten i delbetänkandet att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet med mest resurser
och erfarenhet av samordning är tillräckliga för att motivera valet av MSB
som nationell samordnare. Samtliga nationella myndigheter har idag ett
samordningsansvar inom sina respektive ansvarsområden, så även BRÅ.
Kunskap om brottsförebyggande metodik, forskning, utveckling och
erfarenhet torde därför väga tyngre än specifikt uttalad samordningskunskap
och tillgängliga resurser i dagsläget.
BRÅ som nationell samordnare skulle medföra en tydlig koppling till
Länsstyrelsens uppdrag inom det brottsförebyggande arbetet och tydligt
kunna kopplas till Länsstyrelsernas olika uppdrag inom social
sammanhållning.
Länsstyrelsen i Kalmar län ser inte att MSB har en lika tydlig kunskapsgrund
och roll att fylla i det förebyggande arbetet. Däremot ser Länsstyrelsen att
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MSB besitter goda kunskaper när det gäller metoden att ta fram lägesbilder.
Inom detta område föreslår Länsstyrelsen att MSB är en naturlig
samverkanspart till BRÅ. Således bistår MSB med metod och BRÅ med
kunskap och samordning.
Detta yttrande har beslutats av enhetschef på enheten för social hållbarhet
Martina Almqvist efter föredragning av integrationsutvecklare Linda
Wolfgang. I handläggningen har även beredskapsdirektör Ana Norlén samt
krisberedskapshandläggare Fredrik Nygren deltagit.
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