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Delbetänkande av Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism – Nationell samordning
och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)
(Ku2017/00232/D)
Länsstyrelsen i Örebro ser det positivt att delbetänkandet uttrycker
kommunernas ansvar i den komplexa frågan att på olika sätt arbeta
förebyggande. Det är också positivt och logiskt att länsstyrelserna pekas ut
som regionala samordnare. Länsstyrelserna har redan idag ett samordnande
ansvar regionalt inom många områden och också många upparbetade
samverkansytor som fungerar utmärkt. Exempel på sådana områden är
jämställdhet inklusive mäns våld mot kvinnor, integration, ANDT,
mänskliga rättigheter samt det nya brottsförebyggande uppdraget. Det
uppdrag som nu föreslås ges till länsstyrelserna kräver dock väsentligt
utökade resurser.

Vilka behov har länsstyrelsen i Örebro av nationell samordning av
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extermism?
Länsstyrelsen i Örebro ser ett stort behov av en nationell samordnare som
ska ha det nationella perspektivet och vara regeringens budbärare och
tydligt förmedla inriktning på det arbete som ska utföras. Samordnaren bör
kontinuerligt förmedla kunskap och erfarenheter från nationella
myndigheter till länsstyrelserna och stå för ett strukturerat arbete med t ex
gemensamma utbildningar för samarbetsparterna. Ett annat viktigt
ansvarsområde bör vara att ge vägledning och expertstöd som också kan
kopplas ihop med det brottsförebyggande arbete som redan pågår idag.
Ytterligare en annan del är att tillhandahålla aktuell statistik.

Vilken myndighet kan anses som mest lämplig att tilldelas uppdraget
som nationell samordnare?
Länsstyrelsen i Örebro ser en viss problematik i betänkandets förslag där
samordnaren föreslås placeras vid Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB. Myndigheten omfattar en stor mängd verksamheter, där
arbetet mot våldsbejakande extremism möjligen inte kan beredas tillräckligt
framträdande plats. Länsstyrelsen i Örebro förespråkar alternativet att ge
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ansvaret till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, där kopplingen mellan arbetet
mot våldsbejakande extremism och det brottsförebyggande arbetet som
finns inom myndigheten är tydlig. BRÅ och MSB skulle kunna utveckla
samarbete för att skapa förståelse för de konsekvenser som samhället kan
drabbas av.

Några övriga synpunkter
Krisberedskap
Formuleringarna i betänkandet blandar ihop lagstiftningen kring
krisberedskap i Lagen om extraordinära händelser, LEH, med lagstiftningen
kring skydd mot olyckor LSO. Handlingsprogram är ett begrepp som
används inom arbetet med skydd mot olyckor, LSO. Inom krisberedskapen
är styrdokument ett mer relevant begrepp, även om det inte regleras i LEH,
men väl i kommunöverenskommelsen, som anger att de ska innefatta bland
annat identifierade åtgärdsbehov från risk- och sårbarhetsanalysen.
Kap 6.2.1 och 6.2.2
Kapitlen som nämns i rubriken berör Kunskap och kompetens och
Demokratistärkande åtgärder och samverkan med civilsamhället. En mängd
samarbetspartners nämns, medan länsstyrelserna inte finns med.
Länsstyrelsen i Örebro vill framföra att länsstyrelserna är en aktör, som
tillsammans med andra bär på mycket kunskap och kompetens.

Genusmedveten analys
En medveten genusanalys saknas i delbetänkandet. Det är känt att den
våldsbejakande extremismen, som den förklaras i delbetänkandet, i
huvudsak utövas av pojkar och män. Maskulinitetsnormer är viktiga att
uppmärksamma i samordnarens arbete generellt.

Stärka demokratin
I betänkandet lyfts det viktiga i arbetet med att stärka demokratin som en
mycket viktig insats i arbetet mot våldsbejakande extremism. Länsstyrelsen
i Örebro ställer sig bakom detta med följande tillägg: För att detta arbete ska
bli effektivt är det viktigt att skolor och andra ungdomsmiljöer arbetar med
en genusmedveten analys där normer för maskulinitet lyfts upp och
problematiseras.
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Ärendets beredning
I den slutliga handläggningen av yttrandet har, förutom undertecknade,
deltagit beredskapsdirektör Tiina Johansson och länssamordnare för mäns
våld mot kvinnor, Tomas Wetterberg.

.
Maria Larsson
Landshövding

Lena Berglund
Avdelningschef

