Regeringsbeslut

I:5

2017-11-23
Ku2017/02470/D

Kulturdepartementet

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
att översätta och sprida en vägledning för hur kommuner kan
samverka med organisationer för att förebygga våldsbejakande
extremism

Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) i uppdrag att göra en engelsk översättning av materialet Knäck
koden! – en vägledning för hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta
tillsammans mot våldsbejakande extremism. Myndigheten ska sprida det
översatta materialet i relevanta nationella och internationella fora.
För uppdragets genomförande får MUCF använda 120 000 kronor på
utgiftsområde 1, anslag 6:1, anslagspost 20 Värna demokratin – del till
Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till
Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018. En
ekonomisk redovisning ska lämnas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 1 april 2018 och vid samma tidpunkt ska
även medel som inte har utnyttjats återbetalas till Kammarkollegiet.
Rekvisition, återbetalning och ekonomisk redovisning ska hänvisa till det
diarienummer som detta beslut har.
Skäl för regeringens beslut

MUCF är regeringens expertmyndighet för ungdomspolitiken och politiken
för det civila samhället. Båda dessa områden är sektorsövergripande och
involverar statliga och kommunala aktörer och det civila samhällets
organisationer. Sedan 2011 administrerar myndigheten utbetalningen av
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statsbidrag för verksamheter som värnar demokratin enligt förordning
2011:1508. Syftet med statsbidraget är att minska antalet aktiva inom
våldsbejakande extremistmiljöer. Både organisationer och kommuner kan
söka detta bidrag. Det fanns ett behov att ta fram en vägledning för hur
samverkan kunde utvecklas mellan dessa aktörer.
Under 2017 fick därför MUCF i uppdrag att ta fram en vägledning om hur
kommuner och det civila samhällets organisationer kan samverka för att
förebygga extremism. Uppdraget redovisades den 29 september 2017.
Vägledningen bygger på etablerade riktlinjer när det gäller samverkan inom
politiken för det civila samhället. Den utgår även från Europarådets material,
Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.
Inom EU diskuteras sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter
som en nyckelfaktor för att kunna förebygga våldsbejakande extremism. Det
finns en strävan att inkludera organisationer och trossamfund i detta arbete,
men det finns brist på vägledning i hur detta kan göras. Genom att översätta
materialet kan den vägledning som MUCF har tagit fram bli ett viktigt bidrag
till det pågående kunskaps- och erfarenhetsutbytet som pågår inom EU för
att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, t.ex.
inom Radicalisation Awareness Network (RAN) och andra relevanta fora.
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Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (Ju 2014:18)
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att
förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
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