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Kungälvs kommun har tagit del av förslaget och delar utredningens syn på att arbetet mot
våldsbejakande extremism. Kommunen ser positivt på att MSB samt Länsstyrelse har övergripande
samordningsansvar samt agerar stödfunktioner. Då utredningen konstaterar att problemet uppstår,
kan identifieras, samt motverkas lokalt, är det kommunerna som har möjlighet att tidigt påverka en
ogynnsam utveckling på individ, grupp och lokalsamhällesnivå. Vi ser därför det fortsatta arbetet mot
våldsbejakande extremism som en naturlig del i kommunens arbete och har inga invändningar mot
utredningens förslag som helhet.

Nationell samordning
Kungälv är positiv till att MSB samt Länsstyrelse har övergripande samordningsansvar samt agerar
stödfunktioner. Utifrån kommunens arbete med risk och sårbarhetsanalys finns det, som
utredningen konstaterar, ett strukturerat arbete med att identifiera sociala risker, där
våldsbejakande extremism blir en del.

Kommunen stärker demokratin samt motverkar inträde och underlättar
utträde
Kungälv delar utredningens slutsats att det är kommunen som har möjlighet att tidigt påverka en
ogynnsam utveckling på individ, grupp och lokalsamhällesnivå. Den nödvändiga samverkan och
samarbetet med civilsamhället sker också på lokal nivå och där är kommunen en viktig del. Vi vill
särskilt framhålla det förebyggande arbetet.
De tre delarna som utredningen lyfter fram i kommunens arbete är mycket relevanta för arbetet med
att motverka våldsbejakande extremism.



Demokratistärkande åtgärder mot våldsbejakande extremism.
Insatser för att motverka inträde till våldsbejakande extremism (familjestöd till anhöriga,
samverkan med polis, hälso- och sjukvård etc.).



Insatser för att underlätta utträde ur sådana miljöer (socialtjänst, frivilligorganisationer,
ungdomsvård, kriminalvård etc.).

I Kungälvs plan för att motverka våldsbejakande extremism konstateras att ”utövande av
ideologiskt och/eller religiöst motiverat våld kan inte kan förklaringsmässigt reduceras enbart till
ideologiska uttrycksformer utan måste förstås i ett socialt sammanhang där en kombination av
social marginalisering, generationsöverförda föreställningar om rasism, utanförskap och
samhällelig alienation bidragit till formerandet av varaktiga och våldspotenta sociala strukturer.
Det innebär att arbete med att motverka droger och kriminalitet är viktigt för att motverka
rekrytering till bl.a. terrorgrupper. Däremot är kunskap om ideologiska drivkrafter av avgörande
betydelse för de som skall arbeta preventivt mot dessa våldsmiljöer. Detta för att hjälpa dem att
förstå skillnaden mellan vad som är orsaker i ett fall kan vara förklaringar i ett annat och tvärt om.
Men dessa kunskaper krävs också för att få tillträde och vara trovärdig i det preventiva arbetet
med individer i riskzon”.
Det är viktigt att det fortsatta arbetet stödjer de demokratiska processerna och arbetet med social
hållbarhet. Kunskap från framgångsrikt socialpedagogiskt arbete, som Toleransprojektet i
Kungälv, behöver tas tillvara och utvecklas. Metoder kring social mobiliserande arbete behöver
också utvecklas. Detta är en viktig för utvecklingen av det fortsatta arbetet kring att motverka
våldsbejakande extremism.

