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Remissvar avseende Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism - Nationell samordning
och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)
Säkerhetspolisens huvuduppgift i arbetet mot terrorism är att förhindra att
det begås terroristattentat i Sverige. Säkerhetspolisen delar den beskrivning
som finns i betänkandet av Säkerhetspolisens roll i förhållande till det
förebyggande arbetet. Att förebygga våldsbejakande extremism genom att
stärka demokratin, motverka inträde och underlätta utträde ur
våldsbejakande extremism är uppgifter som i stor utsträckning måste
hanteras av andra aktörer med en effektiv samordning. Det förebyggande
arbetet är dock mycket viktigt för att terrorhotet ska minska på sikt.
Säkerhetspolisen har därmed ett stort behov av att den nationella
samordningen av arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism fungerar väl.
Säkerhetspolisen har, genom vårt deltagande i referensgruppen, haft en
löpande dialog med Samordnaren och fått möjlighet att lämna synpunkter
på förslag som redovisas i betänkandet. Säkerhetspolisen delar i stor
utsträckning Samordnarens slutsatser om vilka behov samordningen bör
kunna tillgodose. Säkerhetspolisen ser i och för sig, utifrån vad som
framkommit i betänkandet, inte skäl att ifrågasätta Samordnarens slutsats att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den bäst lämpade
myndigheten, inom befintlig myndighetsstruktur, att få uppdraget som
nationell samordnare. Säkerhetspolisen vill dock framföra några synpunkter
som bör beaktas i detta val.
Säkerhetspolisen anser att ansvarsfördelningen mellan den nationella
samordningen och den länsvisa samordningen bör förtydligas. Av
betänkandet framgår exempelvis inte tydligt vilken av dessa nivåer som ska
stå för den konkreta rådgivningen gentemot kommunerna. Vems ansvar det
ska vara torde påverka valet av nationell samordnare. Ju mindre lokala
kontakter den nationella samordningen ska ha, desto mindre vikt torde
behöva läggas vid den nationella samordningens lokala förankring.
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Säkerhetspolisen anser vidare att det inte framgår tydligt i betänkandet hur
de länsvisa lägesbilderna ska tas fram, om de ska utgöra en sammanställning
av de kommunala lägesbilder som finns i länet eller om de ska tas fram i
samverkan med andra aktörer länsvis. För Säkerhetspolisens del är det
viktigt att myndighetens delgivning av information även fortsatt kan ske just
till Polismyndigheten och att vidareutveckling av denna delgivning kan ske
inom ramen för befintliga kanaler.
I övrigt har Säkerhetspolisen inte några synpunkter med anledning av
förslagen i betänkandet.
Detta yttrande har beslutats av Säkerhetspolischefen Anders Thornberg. I
den slutliga beredningen har även biträdande säkerhetspolischefen Johan
Sjöö, chefen för avdelningen för verksamhetsstöd Mattias Dejke, chefen för
inhämtningsavdelningen Anders Kassman, chefen för säkerhetsavdelningen
Magnus Krumlinde, chefen för säkerhetsunderrättelseavdelningen Johan
Olsson, stabschefen Christina Weihe, säkerhetschefen Kjell Vikström och
chefsjuristen Per Lagerud deltagit. Verksjuristen Petra Mellberg har varit
föredragande.
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