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Program mot våldsbejakande extremism
Bakgrund
Under 2014 inrättade regeringen en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism,
vars huvuduppdrag består i att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att utveckla det
förebyggande arbetet. Samordnaren har uppmanat Sveriges kommuner att ta fram lokala
handlingsplaner mot våldsbejakande extremism.
I Haninge har kommunfullmäktige antagit en struktur för styrande dokument. Det innebär
bland annat att övergripande dokument vars syfte är att vara inriktande inom ett visst område
eller verksamhet för att nå kommunfullmäktiges övergripande mål benämns som program.
Det innebär att Program mot våldsbejakande extremism motsvarar samordnarens
efterfrågade dokument, Handlingsplan mot våldsbevakande extremism. Ett dokument som
definierar specifika aktiviteter samt fördelning av ansvar för sagda aktiviteter ska tas fram av
kommunstyrelsen som då också äger rätten att fördela dessa till andra nämnder.

Definition
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett
ideologiskt mål såsom:


våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön



den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön



den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön

Strategiska inriktningar för kommunens arbete mot våldsbejakande
extremism och extremt våld
1. Arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt våld utgår ifrån forskningsrön,
beprövad erfarenhet och aktuella problembilder.
2. Medarbetare i all kommunalt finansierad verksamhet ska ha kunskap för att kunna
bedöma om verksamheter eller ungdomsmiljöer är extremistiska eller misstänks
kunna odla extremistiska åsikter.
3. Medarbetare i all kommunalt finansierad verksamhet har ansvar för att föra samtal
kring våldsbejakande värderingar och demokratiska grunder.
4. Enskilda personer ska få stöd och hjälp för att förhindra att radikaliseras och
anhöriga ska erbjudas råd och stöd. Detta ska ske genom befintliga strukturer.
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5. Ett framgångsrikt arbete förutsätter god samverkan inom kommunen, med andra
myndigheter och med civilsamhället.
6. Arbetet ska följas upp och utvärderas årligen.

Implementering av program mot våldsbejakande extremism
Varje nämnd ansvarar för att göra programmets syfte och innehåll känt. Kommunstyrelsen
har av kommunfullmäktige ett utpekat övergripande ansvar för säkerhetsfrågor, vilket
framgår av kommunstyrelsens reglemente. I detta ingår även möjligheten att inom ramen för
detta ålägga nämnder uppdrag. Kommunstyrelsen ansvarar för att baserat på detta dokument
ta fram en handlingsplan samt baserat på denna fördela ansvar till övriga nämnder.

Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism
För att motverka att människor väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska grupper
måste förebyggande åtgärder bedrivas på flera olika preventionsnivåer.
Generella förebyggande insatser

Generella förebyggande insatser är breda insatser som riktas till samtliga kommuninvånare,
med ett särskilt fokus på barn och ungdomar. Syftet är att främja och stärka utvecklingen av
sociala färdigheter, kritiskt tänkande och kunskap om demokratiska rättigheter och
skyldigheter. Kommunen har en viktig roll i att lägga grunden för en god miljö och uppväxt
för barn och ungdomar som gör samhället motståndskraftigt mot angrepp på demokratin.
Haninge kommuns generella förebyggande insatser är en del av det dagliga arbetet i skolan, i
förskolan samt i olika ungdomsverksamheter och fokus ligger på frågor som rör demokrati
och delaktighet.
Specifika förebyggande insatser

Specifika förebyggande insatser vänder sig till sårbara grupper eller individer som löper en
risk för att radikaliseras eller rekryteras till våldsbejakande extremistiska miljöer. Insatserna
fokuserar på att stärka individer i riskgrupper samt att motverka problem och utanförskap.
Genom kunskap om radikalisering och våldsbejakande extremism så kan personal inom
kommunens förvaltningar uppmärksamma grupper som befinner sig i en riskzon och därmed
förebygga att individer ansluter sig till en våldsbejakande extremistisk miljö.
Individinriktade förebyggande insatser

Individinriktade förebyggande insatser riktas till enskilda individer med riskbeteende eller
som är aktiva i våldsbejakande extremism. Insatserna kan handla om att på olika sätt ge stöd
och hjälp för att få individen att undvika våldsbejakande extremistiska miljöer.
Kommunen ska höja kunskapen om hur man kan upptäcka signaler på när ungdomar och
unga vuxna är på väg att dras in i extremistiska miljöer. Det innebär att det i all kommunalt
finansierad verksamhet ska finnas kunskap om var man ska vända sig när man misstänker att
en ungdom håller på att radikaliseras. Syftet är att individen ska få stöd att komma ur en
pågående radikalisering och inte återfalla.

Samordning och samverkan
Arbete mot våldsbejakande extremism och extremt våld bygger på samverkan inom
kommunen och med andra aktörer i samhället såsom polis, säkerhetspolis och civilsamhälle.
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Redan befintlig samverkan inom ramen för det brottsförebyggande arbetet och
samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis utgör grunden för samverkan.

Uppföljning
En översyn av programmet mot våldsbejakande extremism ska göras varje år och en
revidering sker vid behov. Ansvaret för detta ligger på kommunstyrelsen. Kommunens
arbete enligt handlingsplanen följs upp och återrapporteras två gånger per år inom ramen för
den ordinarie trygghetsorganisationen.
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