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Borås Stads remissyttrande över betänkande
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar. (SOU 2016:92)
(Ert Dnr: Ku2017/00232/D)
Kommunstyrelsen har som underlag till detta yttrande inhämtat synpunkter från
Stadsledningskansliets avdelning CKS, Centrum för kunskap och säkerhet, som ansvarar för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Borås Stad.

Sammanfattning
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över vilken myndighet som bedöms lämplig
att nationellt samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. Bedömningen ska utgå från de behov som Borås Stad har av en nationell samordning av
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Den nationella samordnaren är viktig och av central betydelse för Borås Stads förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Det utgår från den nationella samordnarens tolv rekommendationer för att motverka våldsbejakande extremism. I det
förebyggande arbetet används även informations- och utbildningsmaterial som tagits
fram av den nationella samordnaren.
Med bakgrund och hänsyn till de behov Borås Stad har av en nationell samordning
anser Borås Stad att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den
myndighet som är lämplig att tilldelas uppdraget som nationell samordnare. Skälen till
detta är att MSB har en förmåga och erfarenhet att hantera frågor nationellt, regionalt
och lokalt. Den nationella samordningen av våldsbejakande extremism är enligt Borås
Stads mening i paritet med MSB:s uppdrag.
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Yttrandet i sin helhet
Bakgrund

Den 10 december 2015 träffade regeringen och allianspartierna en överenskommelse
kring åtgärder mot terrorism. Det finns en enighet om att det arbete som den nuvarande Samordnaren genomför måste fortsätta i någon form efter det att uppdraget
upphör. Till det kommer att regeringen på senare år gett en rad myndigheter i uppdrag att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att ta fram metodstöd för
att underlätta arbetet mot sådan extremism.
Det är bakgrunden till uppdraget att föreslå vilken myndighet som skall ta över Samordnarens uppgifter att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
I betänkandets huvudförslag, när det gäller vilken myndighet som bör samordna arbetet mot våldsbejakande extremism, är bedömningen att förslaget inte är tillräckligt
analyserat. Det gäller vilka myndigheter som kan vara aktuella och skälen till detta.
Ärendet

Regeringskansliet, Kulturdepartementet har vänt sig till remissinstanserna för att ytterligare belysa frågan om lämplig myndighet för den nationella samordningen mot
våldsbejakande extremism utifrån frågeställningarna;


Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av arbetet
med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism?



Utifrån dessa behov, vilken myndighet, inklusive myndigheter som inte har
behandlats av utredningen, anser ni är mest lämpliga att tilldelas uppdraget
och varför?

Synpunkter

Borås Stad har den 30 maj 2016 beslutat om Borås Stads Plan för att motverka våldsbejakande extremism. Planen utgår från den nationella samordnarens tolv rekommendationer för det lokala förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Det strukturerade arbetet mot våldsbejakande extremism i Borås Stad påbörjades 1
februari 2016. En verksamhetsutvecklare med inriktning våldsbejakande extremism
avdelades att tillsammans med säkerhetschefen arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism i Borås Stad. Sedan den 1 september 2016 har arbetet involverats i uppbyggnaden av Stadsledningskansliets nya avdelning, Centrum för kunskap
och säkerhet (CKS) och sedan 1 januari 2017 organiserats i CKS.
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet har tillsammans
med berörda nämnder ansvaret för genomförandet av planen. Den 26 januari 2017
har uppföljning, redovisning och planeringen för det fortsatta arbetet redovisats till
Kommunstyrelsen.
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Den nationella samordnaren har, som nämnts tidigare, stor betydelse för Borås Stads
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. De behov som Borås Stad har
av en nationell samordning kan sammanfattas i behovet av;






Ett nationellt enhetligt och regelbundet uppdaterat utbildnings- och informationsmaterial för det förebyggande arbetet.
En nationell kommunikationskanal för frågor som rör våldsbejakande extremism
Nationella analyser samt hot och riskbedömningar som rör våldsbejakande
extremism
Generator och initiativtagare för olika nationella och regionala samverkansforum och nätverk.
Omvärldsbevakning och framtidsorienterade analyser.

Borås Stad menar, utifrån ovanstående behov, att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) är den myndighet som är mest lämplig att tilldelas uppdraget som
nationell samordnare.
Skälen till detta är främst att det i MSB:s uppdrag ingår att följa händelser i Sverige
och världen, att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och
mänskliga fri- och rättigheter. Uppdraget, som MSB redan har, harmoniserar väldigt
bra med det uppdrag som den nationella samordnaren har mot våldsbejakande extremism.
Dessutom har MSB erfarenhet och förmåga att sprida och generera kunskap i ett nationellt perspektiv, t.ex. i krisberedskapsarbetet nationellt, regionalt och lokalt. MSB
har även i sitt uppdrag att utgöra ett stöd för andra ansvariga när en olycka eller kris
inträffar.
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