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Länsstyrelsen i Stockholms län yttrar sig över utredningens förslag till framtida
samordning och organisering av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism.
Sammanfattning
Länsstyrelsen delar inte utredningens förslag. Vi ställer oss positiva till att
utgångspunkten i förslaget är det förebyggande perspektivet och att motverka
befintliga push- och pullfaktorer för att dras in i våldsbejakande extremism.
Länsstyrelsen vill dock poängtera vikten av att det förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism samordnas med övrigt förebyggande arbete både
lokalt, regionalt och nationellt.
Länsstyrelsen instämmer i att det är kommunerna som har, och bör ha, ansvar för
det konkreta och löpande arbetet med förebyggande insatser. Vi anser också,
liksom utredningen, att den regionala och nationella nivån är viktig för det
samordnande och kunskapsspridande arbetet. Länsstyrelsen instämmer inte i
bedömningen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den
myndighet som passar bäst att ha ansvar på nationell nivå. Länsstyrelsen i
Stockholms län anser att den nationella samordningen bör ligga på länsstyrelserna
i storstadslänen (Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län).
Länsstyrelsen i Stockholms län har idag rollen som nationell samordnare kopplat
till bl a prostitution och människohandel. Länsstyrelsen har därmed en bra struktur
och erfarenhet av att bedriva arbete kring komplexa frågor såsom förebyggande
och samordning kring våldsbejakande extremism. Inom området krisberedskap
har länsstyrelsen även ett väl utvecklat nätverk, med ett nära samarbete med
kommunerna kring förebyggande arbete för att upprätthålla samhällets
funktionalitet även vid en krissituation.
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har starka kopplingar till
länsstyrelsernas nya uppdrag i det brottsförebyggande arbetet som syftar till att
samordna och stödja kommunerna i deras lokala brottsförebyggande arbete.
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Kommunens roll och ansvar

Länsstyrelsen instämmer i att det är kommunerna som har, och bör ha, ansvar för
det löpande praktiska arbetet med förebyggande insatser. Vi instämmer även i
bedömningen att arbetet bör fokusera på att ta fram lokala lägesbilder och därefter
konkreta handlingsplaner samt att respektive kommun har en samordnare med
ansvar för kontakten till den regionala och nationella nivån. Länsstyrelsen
bedömning är dock att det är viktigt att kommunernas förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism samordnas med annat trygghetsskapande och
demokratifrämjande arbete för att därigenom undvika risken med
”stuprörsarbete”.
Konsekvensutredningar, kostnadsberäkningar och
konsekvensbeskrivningar

Länsstyrelsen instämmer i utredningens bedömning att särskilda medel bör
tillföras länsstyrelserna för arbetet mot våldsbejakande extremism, samt att frågan
bör hänföras till arbetet med krisberedskap och social hållbarhet.
I utredningen nämns inget beträffande medelsfördelning till kommunerna,
däremot konstateras i utredningen att kommunerna för all möjlig brottslighet
saknar kommunerna ett ansvar, en skyldighet att motverka, men med några
undantag som inryms inom socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har
kommunen ett ansvar för unga som befinner sig i ett risksammanhang, samt för
brottsoffer generellt. Framför allt kopplar detta till de hälsomässiga och social
sidorna av brottsligheten.
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Magdalena Bosson, efter
föredragning av krisberedskapshandläggare Eva Hamberg, Enheten för
samhällsskydd och beredskap. I den slutliga handläggningen har även Patrik
Åhnberg, Samhällsbyggnadsdirektör Samhällsplaneringsavdelningen deltagit.
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