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Yttrande över betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism,
Nationell samordning och kommunernas ansvar (Ds 2016:92)
Kulturdepartementet har lämnat betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism, Nationell samordning och kommunernas ansvar (Ds 2016:92)
för besvarande senast den 2017-03-24.
Göteborgs Stad ser arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
som en uppgift för samtliga demokartiska funktioner i samhället
Arbete med att värna demokratin är ett ständigt pågående arbete och som startar i tidig
skolålder. Det kan handla om värdegrundsarbete, mänskliga rättigheter och
skyldigheter. I det arbetet är förskolor och skolor självklara och viktiga aktörer.
Göteborgs Stad har sedan starten av samordningsuppdraget mot våldsbejakande
extremism valt att inkludera detsamma i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
arbetet. Den befintliga strukturen fanns på plats vid samordningsuppdragets start och
lägesbild samt erfarenheter visar på tydliga kopplingar till det ordinarie
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i kommunen. I detta arbete ingår
flera aktörer såväl myndigheter, olika delar av kommunen som civilsamhället.
I det värsta scenariot när våldsbejakande extremism blir hot om eller verkliga
våldshandlingar, alltifrån det lilla till det som kan slå mot rikets säkerhet, då är det
brottsbekämpande myndigheter som tar vid.
Utifrån det kommunala samordningsuppdraget mot våldsbejakande extremism vill
Göteborgs Stad peka på några av de behoven som finns av stöd från den nationella
samordnande myndigheten.





Nationell funktion som möjliggör och kvalitetssäkrar samverkan med aktörer inom
civilsamhället gällande demokrati stärkande/främjande insatser och arbetet mot
våldsbejakande extremism.
Nationella riktlinjer i framtagande av lägesbilder, handlingsplaner och
rekommendationer gällande det förebyggande arbetet.
Bistå kommunala nivån med omvärldsbevakning samt relevant och uppdaterad
forskning inom området. Särskilt fokus på forskning utifrån den svenska kontexten.
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Praktiska erfarenheter har visat att en tät samverkan mellan kommuner är viktig och
nödvändig utifrån olika aspekter. Det har visat sig tydligt att individer från alla
definierade extremistmiljöer rör sig mellan olika städer, kommuner och arenor i sin
vardag. En regional nivå som samordnar och leder en strukturerad samverkan är därför
både önskvärd och nödvändig för det framtida arbetet att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism.
Göteborg Stad ser fortsatt behov av nationell samordning men tar inte ställning till
vilken myndighet som får uppdraget. Det är viktigt att samordnande myndighet även i
fortsättningen ser arbetet med att stärka demokratin som basen i arbetet mot
våldsbejakande extremism. Att ge uppdraget att samordna arbetet nationellt till en
myndighet kräver ett uppdrag där krav på samordning mellan flera myndigheter tydligt
ingår då arbetet att värna demokratin mot våldsbejakande extremism sträcker sig över
samtliga samhällssektorer.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från
KD, M och L som yttrande en skrivelse från den 15 mars 2017 i enlighet med Bilaga A.
Göteborg den 15 mars 2017
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Ann-Sofie Hermansson
Lina Isaksson
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BILAGA A
Yttrande (KD)(M)(L)
Kommunstyrelsen
Ärende 4.3

2017-03-15
Yttrande Remiss från Kulturdepartementet - Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar
(SOU 2016:92)
Ansvaret att förebygga våldsbejakande extremism kan inte endast ligga på kommunen
utan det är av stor vikt att dessa frågor samordnas nationellt. Detta är inte enbart ett
Göteborgsproblem som kommunen kan lösa på egen hand. Många gånger eldas
radikaliseringsprocesserna på via sociala medier. Därför krävs det att regeringen tar ett
större ansvar och arbetar kraftfullt mot våldsbejakande extremism.
Att hitta samverkan mellan aktörer inom bland annat civilsamhället är även det av hög
prioritet. Där finns mycket erfarenheter och kompetens samt andra möjligheter till att
förebygga rekryteringen till våldsbejakande extremism, inte minst genom att på ett
annat sätt nå ungdomar och andra i riskzonen.
I dag finns det flera ideella organisationer i Göteborg som arbetar för att skapa
gemenskaper för unga. De arbetar bland annat med fritidsaktiviteter, sociala projekt och
utbildning. Där ökar även möjligheterna att knyta kontakter som kan leda till jobb. Detta
är viktiga steg i rätt riktning för att förebygga extremism och även för att öka
delaktigheten i samhället på lång sikt.
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