Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2017-04-04

§ 92
Remissvar – Värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
(AU § 81) KS 2017-71
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända nedanstående till Kulturdepartementet som Falkenbergs kommuns
remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-23
Socialnämnden 2017-03-22, § 36
Kulturdepartementet, Värna demokratin mot våldsbejakande extremism, 2017-02-06
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts yttra sig över Kulturdepartementets remiss Värna
demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92). I korthet handlar betänkandet
om att föreslå vilken myndighet som ska ta över Samordnaren mot våldsbejakande
extremisms uppgifter från och med 2018. Betänkandet föreslår Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Vidare är uppdraget att utreda kommunernas ansvar
för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, eftersom det ofta är unga
människor i lokalsamhället som attraheras av miljöer som består i våld och extremism. Det
är sedan tidigare konstaterat att även kommuner har ett ansvar för ett strukturerat och
konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande
grupper. Exempel från betänkandet är att det ska finnas en kommunal samordnare, att det
ska tas fram en kommunal lägesbild om den våldsbejakande extremismens omfattning och
struktur, samt formulera en kommunal handlingsplan mot extremism utifrån lägesbilden.
Socialnämnden har för kommunstyrelsen ombetts inkomma med yttrande över
Kulturdepartementets remiss. Socialnämndens bedömning är att MSB utgör en väl avvägd
och lämplig kandidat till att överta det nationella samordningsuppdraget. Vidare framhåller
nämnden vikten av att den aktör som övertar det nationella samordningsuppdraget bör vara
vägledande för kommunerna i arbetet med att motverka våldsbejakande extremism,
eftersom den främsta spetskompetensen inom området förutsätts vara placerad inom det
nationella samordningsuppdraget. I övrigt har socialnämnden inga synpunkter på remissen.
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Forts § 92
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga utöver socialnämndens mening
och föreslår därmed att paragrafen ska översändas till Kulturdepartementet som
Falkenbergs kommuns remissvar.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2017-04-07 och anslaget 2017-04-07.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kulturdepartementet
Socialnämnden
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