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Remissvar av betänkandet Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism — Nationell samordning och
kommunernas ansvar, (SOU 2016:92)
Länsstyrelsen i Jämtlands län delar utredarens bedömning att länsstyrelserna redan i dag
hanterar en rad olika nätverk samt har erfarenhet och kunskap från områden som är
kopplade till våldbejakande extremism. Förutom sakområdet krisberedskap som nämns i
utredningen vill Länsstyrelsen även lyfta det nya Brottsförebyggande uppdraget. Nämnas
bör även det alkohol-, narkotika- och drogförebyggande arbetet samt uppdraget att verka
mot våld i nära relationer inklusive prostitution och människohandel. Samtliga
kännetecknas, precis som våldbejakande extremism, av manlighetsskapande ideal. Detta
är ett av flera kunskapsområden inom jämställdhetspolitiken, där länsstyrelserna också har
ett regionalt samordningsuppdrag.
Länsstyrelserna har, inom ovan nämnda områden, en tät kontakt med och god kännedom
om länets kommuner. Extra viktig är Länsstyrelsens stödjande roll i de små kommunerna.
Jämtlands län består av 8 kommuner varav en kommun utgör hälften av länets befolkning.
Övriga sju kommuner har extra stort behov av råd och stöd inte bara på grund av mindre
resurser utan även med anledning av sin socioekonomiska struktur. Därför måste det
säkerställas att det finns medel att arbeta mot våldsbejakande extremism i länet under
överskådlig tid då arbetet till stora delar handlar om ett långsiktigt förebyggande arbete.
Länsstyrelsen ser även att det behövs en nationell samordning och översyn mellan flera
olika uppdrag och pågående utredningar som berör länsstyrelserna. Detta för att undvika
målkonflikter mellan uppdragen, men även för öka möjligheterna till synergieffekter.
Extra viktigt är detta i kontakterna med en lokal nivå. En översyn bör ske mellan
rubricerat förslag, det nu fleråriga uppdraget Föräldrastödssamordning, det nyligen
beslutade Brottsförebyggande uppdraget samt SOU 2017:4, För en god och jämlik hälsa.
Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av arbetet med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism?
Länsstyrelsen förväntas ge kommunerna vägledning och råd inom området. En
förutsättning för uppdraget är att det sker kunskapshöjande insatser från den nationella
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samordningsfunktionen. De kompetenshöjande insatserna bör kännetecknas av en stor
bredd samt en samordning av flera sakområden. Syftet är att uppnå synergieffekter mellan
länsstyrelsernas olika uppdrag enligt beskrivningen ovan. Utvecklingsarbetet förutsätter
både god kunskap kring våldsbejakande extremism och bra insikter om ansatserna i ett
framgångsrikt förebyggande arbete.
Länsstyrelsen ser även att det finns behov av ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat
metodstöd i arbetet med att stödja kommunerna i deras arbete med framtagandet av
lägesbilder och handlingsplaner. Detta bör utarbetas av den nationella
samordningsfunktionen i samverkan med länsstyrelserna.
Utifrån dessa behov, vilken myndighet, inklusive myndigheter som inte har behandlats
av utredningen, anser ni är mest lämplig att tilldelas uppdraget som nationell
samordnare och varför?
Länsstyrelsen anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den
myndighet som lämpar sig bäst för detta uppdrag. MSB besitter redan en god kunskap om
länsstyrelsernas roll på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom finns ett redan
etablerat och väl fungerande samarbete.
Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Susanna Löfgren efter föredragning av
biträdande enhetschef Lillemor Landsten. I den slutliga handläggningen deltog även
enhetschef Magnus Lindow.
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Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

