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Yttrande över betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar
(SOU 2016:92)
Kulturdepartementets diarienummer KU2017/00232/D.
I betänkandet redovisas förslag till myndighet som fr.o.m. 2018 ska ta över
Samordnarens uppgifter att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Eftersom utredningens förslag bedömts vara otillräckligt analyserat har remissinstanserna tillfrågats om vilken myndighet de, utifrån den egna verksamhetens
behov av samordning, anser vara mest lämpad att överta samordningen och
varför.
Utredningen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
ska ta över samordningsuppdraget. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, håller med om att MSB utifrån sitt befintliga uppdrag synes
vara ett lämpligt val. MFoF anser också att det är lämpligt att ge Länsstyrelserna
en regional samordningsfunktion.
I betänkandet beskrivs push- och pullfaktorer och att motsatserna mellan dessa
ger en stor del av svaret på hur våldsbejakande extremism kan motverkas. Med
tanke på detta anser MFoF att MSB:s uppdrag att samla kunskap om de våldsbejakande extremistiska rörelserna och samordna samhällsberedskapen bör kompletteras. För att motverka att unga hamnar i de livssituationer som utmärker
pushfaktorerna bör en myndighet ges ansvar för samordning av förebyggande
sociala åtgärder.
Utredningen beskriver att socialtjänsten har en central roll i det lokala arbetet
både p.g.a. av sitt uppdrag och sin kompetens samt för att socialtjänsten i hög
grad möter människor som finns i riskzonen för att dras in i våldsbejakande
extremism. Utredningen pekar vidare på att det framförallt är unga personer som
kan lockas av dessa miljöer. Stöd till familjen, vanligtvis föräldrar och syskon, är
en viktig insats i arbetet för att motverka att unga hamnar i och för att underlätta
utträde ur våldsbejakande extremism.
Socialstyrelsen är kunskapsmyndighet för socialtjänsten och ska samordna de
statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn
och unga. MFoF anser att det skulle det vara ändamålsenligt att Socialstyrelsen,
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som redan har en samordnande roll i de statliga insatserna som rör barn och
unga, också får en samordnande funktion i arbetet för att motverka att unga personer hamnar i våldsbejakande extremism.
Mot bakgrund av ovanstående anser MFoF att den nationella samordningen bör
delas mellan MSB och Socialstyrelsen.
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