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Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det civila samhället

Remissvar: Betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism- Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU
2016:92)

Sammanfattning
Länsstyrelsen har tagit del av betänkandet Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas
ansvar (SOU 2016:92) och är positiva till utredningens grundförslag om en
nationell struktur för det fortsatta arbetet.
Länsstyrelsen väljer särskilt att kommentera utredningens förslag kring
länsvisa samordningsuppdrag, ansvar för nationell samordning samt
finansiering av ett utökat uppdrag.

6.6 Länsstyrelsen viktig inom samordningen
Länsstyrelsen delar utredningens förslag om att myndigheten ska få
uppdrag att samordna regionala arbetet mot våldsbejakande extremism.
Länsstyrelserna har idag samordningsuppdraget inom ett flertal frågor
som har bäring på arbetet mot våldsbejakande extremism inom ramen för
samhällsskydd och beredskap samt social hållbarhet. Det omfattar
exempelvis uppdrag inom integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter,
folkhälsa, hedersvåld och förtryck, arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser och brottsförebyggande arbete. Länsstyrelsen har
utifrån tidigare uppdrag upparbetade kontaktytor gentemot
kommunerna, räddningstjänst, rättsväsende, det civila samhället och
andra aktörer som har en roll i arbetet mot våldsbejakande extremism.
Avseende Länsstyrelsens uppdrag inom samhällsskydd och beredskap
och uppdrag kring brottsförebyggande arbete ser Länsstyrelsen en nära
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koppling som kan användas inom arbete mot våldsbejakande extremism i
syfte att förebygga sociala risker.
Länsstyrelsen har kompetens och erfarenhet att samordna, stödja, leda
och utveckla arbetet på regional nivå. Inom myndigheten finns en vana
att arbeta tvärsektoriellt både internt och externt samt kan nyttja befintliga
regionala nätverk och erbjuda arenor för samordning, metodstöd och
utbildning inom området. Länsstyrelsen är en efterfrågad part i arbete
mot våldsbejakande extremism och det finns ett behov i länet av
samordning på regional nivå. Kommunerna har av Länsstyrelsen
efterfrågat samordning och kompetensutveckling inom området. Det ger
goda förutsättningar för att utveckla formerna för arbete med att stödja
det långsiktiga arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av
arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism?
Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att bland de föreslagna
myndigheterna för det nationella ansvaret är Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) en lämplig kandidat. MSB är vana att
arbeta tvärsektoriellt, att samordna på nationell nivå, har kontaktytor
gentemot länsstyrelserna samt har kunskap och vana att arbeta med riskoch sårbarhetsanalyser.
Det är flera myndigheter som har särskilda uppdrag gällande arbetet mot
våldsbejakande extremism på nationell nivå, exempelvis Socialstyrelsen,
Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården, Forum för levandehistoria,
Brottsförebyggande rådet, Myndighet för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor med flera. Utifrån Länsstyrelsens perspektiv är det
viktigt med ändamålsenlig nationell samordning mellan myndigheter och
de olika perspektiven i arbetet.
Länsstyrelsen kan som regional aktör stödja samordningen på regional
nivå för att få ut den bästa effekten av det arbete som sker nationellt och
för att information och kunskap ska nå till kommunerna och övriga
berörda aktörer i länet. Det nationella arbetet behöver hållas samman på
ett bra sätt för att sedan kunna kanaliseras ut på regional och lokal nivå.
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9.2 Kostnadsberäkning för nationell och regional samordning
Länsstyrelsen i Västmanland vill poängtera att en förutsättning för att
arbetet ska kunna genomföras är att Länsstyrelsen tillförs medel i enlighet
med Samordnarens förslag. Länsstyrelsen instämmer med förslaget om att
finansieringen av uppdraget ska ske snarlikt uppdraget kring samordning
av brottsförebyggande arbete. Länsstyrelserna har fått uppdrag att inrätta
regionala brottsförebyggande samordnare och för insatsen avsätter
regeringen 25 miljoner kronor årligen. Länsstyrelsen anser att det är en bra
ansats för att aktivt kunna arbeta med uppdraget samt för att verka för
långsiktighet och uthållighet i arbetet.
Länsstyrelsen ser även behov av resursförstärkning redan under 2017 i
syfte att förbereda och bygga upp verksamheten för att kunna ta över och
starta uppdraget fullt ut från och med 1 januari 2018.

Beslut
Beslutet i detta ärende har fattats av landshövding Minoo Akhtarzand
efter föredragning av utredare Sanela Cerimagic. I beslutets beredning har
även länsrådet Ulrica Gradin samt avdelningschef Ulrika Nilsson deltagit.
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