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Yttrande på remissen Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism – nationell samordning och
kommunernas ansvar (SOU 2016:92)
KU2017/00232/D
Länsstyrelsens ställningstagande
Sammantaget instämmer Länsstyrelsen Värmland med de förslag som
lämnas i delbetänkandet.
Länsstyrelsen anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en
lämplig aktör för att ta över uppdraget som nationell samordnare.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har idag ansvar för att
utveckla och stödja samhällets beredskap mot kriser samt vara pådrivande i
arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. De har även
upparbetade rutiner för samverkan kring lägesbildsinsamling samt ett
kontaktnät med både länsstyrelser och kommuner. Samtidigt vill
Länsstyrelsen betona vikten av det förebyggande arbetet inom detta område.
Länsstyrelsen Värmland ställer sig även positiv till förslaget att den
regionala samordningen blir en uppgift för länsstyrelsen. Länsstyrelsens
erfarenheter av att arbeta förebyggande och samverka genom olika nätverk
är anpassningsbara till den nya rollen som regional samordnare. Både
krisberedskap och brottsförebyggandefrågor bör inkluderas för att arbetet
inom detta område ska bli effektivt och hållbart.
Idag arbetar Länsstyrelsen Värmland med våldsbejakande extremism inom
funktionen Social hållbarhet. Inom funktionen Risk och säkerhet sker ett
arbete med sociala risker. Länsstyrelsen Värmland ser det som naturligt att
anlägga ett brett perspektiv på ett kommande uppdrag inom detta område.
Därutöver instämmer Länsstyrelsen i utredarens förslag att länsstyrelsen bör
tillföras särskilda medel för att täcka kostaderna för kommunernas behov av
utbildning, råd och stöd samt stödja samverkan mellan olika statliga
myndigheter på regional nivå. Genom att tillföra särskilda medel säkras att
uppdragets omfattning blir tillräckligt kraftfullt och att verksamheten får en
rikstäckande kvalitetssäkring.
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Landshövding Kenneth Johansson har fattat beslut om detta yttrande.
Handläggare Matias Kivistö har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen deltog också länsråd Johan Blom, t.f. administrativ chef Pia
Gustavsson och enhetschef Bengt Falemo.

