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Länsstyrelsen i Södermanlands län har beretts möjlighet att yttra sig över remissen.
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92). Nationell samordning
och kommunens ansvar

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen tillstyrker den Nationella samordnarens slutsatser i allt väsentligt.
Länsstyrelsen har inte annan åsikt än samordnaren vad gäller frågan om lämplig
myndighet.
Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen vill dock lyfta fram följande synpunkter:


Länsstyrelsen har svårt att bedöma behoven i ett regionalt perspektiv och även
omfattning på kommande arbete. Länsstyrelsen ser också ett kompetensbehov inom
området våldsbejakande extremism.



Delar av arbetet kan komma ligga på samhällskydd och beredskap, men merparten av det
förebyggande arbete som bör ske är snarare kopplat till social hållbarhet än
krisberedskap. Detta bör beaktas i det kommande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Det är av vikt att det sker en nationell samordning mellan arbetet med
våldsbejakande extremism och det brottsförebyggande arbetet så att det inte blir två
olika samordningsinsatser för samma målgrupp hos kommunerna.



Ser man våldsbejakande extremism som en del av krisberedskapen kan MSB:s medel
utnyttjas för kommunal samordning och bör då specificeras som uppgift i nästa
kommunöverenskommelse mellan MSB och SKL. Resurser bör tillföras för att inte
undantränga annan krisberedskap. Här kan det uppstå en svårighet att särskilja detta
arbete mot vanligt brottsförebyggande arbete, vilket inte finansieras av MSB.
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Länsstyrelsen ser inget behov av att förtydliga i förordning (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion. Länsstyrelsen menar att om det ses som en del av
krisberedskapen ryms det i punkt 8 (sid 32).



Länsstyrelsen vill betona vikten av att nya uppgifter åtföljs av finansiering.

Beslut om detta yttrande har fattats av landshövding Liselott Hagberg, med länsråd
Claudia Gardberg Morner med tf samhällsbyggandschef Åke Johansson och
välfärdsfunktionens chef Eva Aalbu som deltagande och beredskapsdirektör Tomas
Birgegård som föredragande.
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