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Yttrande över remiss om värna demokratin mot
våldsbejakande extremism - Nationell
samordning och kommunernas ansvar
(SOU 2016:92)
Frågeställningar i remissen
Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism?
Synpunkter från Örebro kommun
Vi behöver en samlad kunskap och forskning runt flera viktiga områden.
Exempel är: våldsbejakande extremism, radikalisering, främjande insatser,
förebyggande insatser och förhindrande insatser. Att ett expertnätverk
utvecklar konkreta insatser. Att man tar fram ett kunskapsbaserat arbetssätt. Vi
behöver få aktuella internationella och nationella lägesbilder. Det finns ett
behov av en nationellt gemensam och strukturerad modell för att skapa lokala
lägesbilder. Detta för att få jämförbara analyser som grund för det kommunala
arbetet.
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?
Synpunkter från Örebro kommun
Kommunen har idag ett samarbete genom länsstyrelsen med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Detta arbete har ett fokus på ”hårda frågor”
som krisberedskap, brand, översvämningar, elavbrott och större olyckor.
Centrala moment är samordning, lägesbilder och handlingsplaner. Det kan
finnas en risk att de ”mjuka” frågor försvinner. Med ”mjuka frågor” åsyftas
demokratiaspekten som lyfts fram som en central uppgift i betänkandet och ett
stort fokus på förebyggande arbete. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har också mindre erfarenhet än BRÅ gällande social oro,
förebyggande arbete eller social hållbarhet.
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Det finns idag en etablerad samverkan med BRÅ genom lokalt förankrade
brottförebyggande råd. BRÅ har också påbörjat ett nära samarbete med
länsstyrelserna som fått en samordningsfunktion i länen från 2017. Det är dock
värt att notera extra att BRÅ tidigare (SOU 2013:81) tackat nej till uppgiften att
bli nationell samordnare i denna fråga utifrån att de bedömde att den
demokratistärkande uppgiften låg vid sidan av myndighetens inriktning. Vi
finner det svårt att peka ut vilken myndighet som bedöms klara uppgiften bäst.
Oavsett vilken myndighet som tilldelas uppgiften kommer det att krävas ett
tydligt uppdrag.
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