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Försvarshögskolans remissvar avseende betänkandet Värna demokratin
mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas
ansvar (SOU 2016:92)
Försvarshögskolan har av Kulturdepartementet anmodats att yttra sig över Delbetänkandet
av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism: Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och
kommunernas ansvar (SOU 2016:92)
Försvarshögskolans ställningstagande
Försvarshögskolan instämmer i förslaget att huvudansvaret för det fortsatta
samordningsarbetet bör placeras hos MSB. I kombination med det bör också en insatsgrupp
placerade hos en Länsstyrelse övervägas.
Skälen till Försvarshögskolans ställningstagande
MSB är den mest lämpliga myndigheten att överta samordningsarbetet då denna på ett
tillfredställande sätt bör kunna knyta ihop nationell och lokal nivå. I kombination med detta
förordar Försvarshögskolan att en insatsgrupp övervägs, t ex placerad hos en Länsstyrelse
motsvarande det nationella uppdraget mot hedersvåld i Östergötland. Gruppen ska kunna
stötta lokala aktörer vid skarpa fall som kommunerna själva inte förmår hantera.
Utöver detta har Försvarshögskolan ett antal andra synpunkter:
1. I samband med lägesbilderna bör kommunerna presentera årliga uppföljningar om
utmaningar och specifika lokala åtgärder mot våldsbejakande extremism. På så sätt
förs arbetet framåt, både på nationell och lokal nivå.
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2. Den internationella dimensionen behöver belysas tydligare. Framförallt gentemot EU
RAN CoE och Nordiska Ministerrådets satsningar. Kunskap, verktyg, lärdomar och
erfarenheter från andra länder är centrala för att driva Sveriges arbete mot
våldsbejakande extremism framåt.
3. I listan över arbetet som belyst våldsbejakande extremism saknar CATS rapporten
”Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå”. Försvarshögskolan, 2015.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark, efter
föredragning av C CATS Lars Nicander. I den slutgiltiga handläggningen har också
forskningsledare Magnus Ranstorp, forskningschef CATS och Filip Ahlin, Forskningsassistent
CATS deltagit.
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