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Yttrande över betänkandet Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism - Nationell samordning och
kommunernas ansvar
Kommunstyrelsen anför följande.
Sammanfattning
Uppsala kommun tillstyrker förslagen att myndigheten för samhällskydd och beredskap
fortsätter den nuvarande samordnarens uppdrag och att länsstyrelserna får ansvar för regional
samordning. Kommunen anser dock att den föreslagna förordningen bör kompletteras.
Uppsalas arbete mot våldsbejakande extremism
Kommunfullmäktige antog i september 2016 Uppsalas handlingsplan mot våldsbejakande
extremism som utgår från den nationella samordnarens rekommendationer. Planen anger sju
mål och 18 åtgärder för åren 2016 – 18 inom tre områden:
1. Styrning, organisering, samordning
2. Kunskap, information och stöd till verksamheter
3. Situations- och behovsanpassade insatser
Kommunledningskontoret har en samordnare för arbetet. En arbetsgrupp arbetar med den
aktuella lägesbilden som rapporteras i det lokala brottsförebyggande rådet.
Rapporteringen sker till kommunstyrelsens utskott för sociala frågor.
Allmänt
Uppsala kommun saknar polisens viktiga ansvar även för förebyggande arbete i utredningens
beskrivningar av situationen och samhällets ansvar. Utredningens fokus har varit
kommunernas roll och ansvar. Uppsala kommun anser att ett väl fungerande lokalt samarbete
mellan kommunerna och polismyndigheten är grundläggande för ett framgångsrikt arbete mot
våldsbejakande extremism.
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Författningsförslagen
Utredningens förslag till förordning om samordning mot våldsbejakande extremism inleds
med att den ”reglerar samhällets samordning för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism”. Utredning saknar ett avsnitt med en författningskommentar varför
bakomliggande resonemang saknas. Uppsala kommun ser gärna att formuleringen vidgas till
att värna ”demokratin och mänskliga rättigheter mot våldsbejakande extremism”
6. Den nationella samordningen
Uppsala kommun tillstyrker förslaget att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
övertar rollen som nationell samordnare. Kommunen vill dock framhålla att det kräver att
myndigheten har kompetens att stödja kommunerna inom områden som socialtjänst och skola
som är mycket viktiga i det förebyggande arbete och där myndigheten i dag har liten
erfarenhet.
Nationell samordning är viktigt då det understryker vikten av frågan vilket blir ett stöd för den
lokala samordnarens arbete. Den nationella samordnaren ska bidra till forskning på områden,
sammanställa och kvalitetssäkra den. En viktig fråga är en samordnande metod i hur man tar
fram lägesbilden
6.6 Länsstyrelsens ansvar
Uppsala kommun tillstyrker vidare att länsstyrelsen får ett regionalt samordningsansvar. Det
är angeläget att länsstyrelserna ges resurser för att kunna ta det nya ansvaret även om
kommunerna genom egen samverkan kommer att få en viktig roll.
7 och 8. Kommunernas ansvar
Uppsala kommun instämmer i utredningens resonemang att det för närvarande inte finns
något behov att författningsreglera någon del av kommunernas ansvar i arbetet. Uppsalas
erfarenheter är att mycket kan göras inom ramen för gällande författningar.
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