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Länsstyrelsen i Blekinge ser positivt på förslaget att lägga det nationella ansvaret för
den fortsatta samordningen av arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE) på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Länsstyrelsen i Blekinge ser även positivt på förslaget att länsstyrelserna får ett
samordnande ansvar som regional länk mellan MSB och kommunerna.
Utöver detta vill Länsstyrelsen i Blekinge peka på att det kan finnas utmaningar i att
tillämpa krisberedskapens metoder och upparbetade arbetsformer på uppgifter som
ligger nära länsstyrelsernas arbete med social hållbarhet, en utmaning som även innebär
möjligheter.
Vad gäller finansiering av länsstyrelsernas utökade ansvar, är det angeläget att påpeka
att det sannolikt tillkommer kostnader för utökat säkerhetsarbete, som uppstår som följd
av uppdragets potentiellt känsliga karaktär.
Avsnitt 6.6
Länsstyrelsen vill påpeka att det inte är givet att den regionala samordnaren för
våldsbejakande extremism placeras på verksamhetsområde krisberedskap. Det är också i
högsta grad en social fråga. Länsstyrelsen i Blekinge vill peka på att det finns en
otydlighet i huruvida uppdragets tyngdpunkt skall ses om huvudsakligen socialt arbete
eller som krisberedskapsarbete.
I utredningen betonas fördelarna med att tillämpa befintliga metoder med RSA,
lägesbild och kontaktvägar mellan kommuner-länsstyrelser-MSB. Utredningen förordar
särskilt att det organisatoriskt ”bör knytas nära länsstyrelsens funktion för arbete med
krisberedskap”.
Samtidigt ger utredningen en bild av att arbetet mot VBE består av de tre delarna stärka
demokratin, motverka anslutning och underlätta utträde. Detta skall ske med långsiktigt
förebyggande arbete på den mittersta delen av preventionspyramiden. Dessa arbetssätt
faller normal in under länsstyrelsernas funktion att samordna sociala insatser.
Arbetet med social hållbarhet respektive krisberedskap skiljer sig i vissa aspekter på ett
förklarligt sätt. Det kan handla om arbetsmetoder, teoretiskt ramverk och personalens
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utbildnings-/yrkesbakgrund. Skillnaderna skall inte uppfattas om negativa, utan tvärt om
som nödvändiga för att på bästa sätt kunna utföra de respektive uppdragen. Farhågan
består istället av att olika aktörer uppfattar det nya uppdraget olika, vilket kan försvåra
eller fördröja MSB:s möjlighet att få en nationell likriktning i arbetet. I utredningen rör
man sig över båda fälten, utan att problematisera vad det kan komma att innebära för det
praktiska genomförandet.
Länsstyrelsen i Blekinge föreslår att uppdraget till den nya organisationen formuleras på
ett tydligt sätt. Därigenom undviker man att det uppstår en spretighet som annars skulle
försvåra ett nationellt sammanhållet arbete. Syftet är att undvika allt för stora variationer
i organisation, personalprofil och arbetsmetoder framförallt avseende länsstyrelsernas
uppdrag. Med ett tydligt uppdrag kan arbetet i gränslandet mellan två verksamhetsfält i
stället leda till konstruktiv korsbefruktning.

Avsnitt 9.2
Länsstyrelsen i Blekinge vill understryka vikten av att utökade arbetsuppgifter för
länsstyrelserna måste åtföljas av särskilda medel för att få långsiktighet i arbetet.
Dessutom påpekas att det tillkommer kostnader för utvidgade säkerhetsåtgärder, utöver
resurser för själva arbetsuppgifterna.
Arbete mot våldsbejakande extremism har en inneboende förhöjd säkerhetsrisk. Med
nytt ansvar i arbetet mot VBE ökar behovet av säkerhetshöjande åtgärder avsevärt. Det
är därför viktigt att resurssättningen av länsstyrelserna tar höjd för kostnader knutna till
en förhöjd hotbild och därmed kopplade säkerhetsåtgärder.

I detta yttrande har Länsråd Helena Morgonsköld fattat beslut, Martin Scheutz har varit
föredragande. I handläggningen har Avdelningschef Lars Olsson,
Krisberedskapssamordnare Malin Lind Mattsson, Integrationssamordnarna Lena Ekroth
och Emma Meijer deltagit.
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