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Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-04-25, § 74.

1. Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är a och o i det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
Vi ska fortsätta vårt arbete i respektive kommuns brottsförebyggande arbete
inom ramen för det brottsförebyggande rådet, Brå. Där ingår beredskapssamordnare och chefer inom kommunorganisationen, polisen och gymnasieskolan.
Vi ska även fortsätta med våra möten med Migrationsverket och representanter
för asylboenden i kommunen.
Vi bör även hitta metoder för kontinuerliga mötesplatser med civilsamhället och
trossamfunden.
2. Samverkan i befintliga strukturer
Förutom samverkan inom Brå ska ett långsiktligt arbete bedrivas inom existerande strukturer mellan exempelvis grund- och gymnasieskola, socialtjänst och
polis. Vi ska även inkludera vårt trygghetsarbete, genom till exempel trygghetsvandringar. Det brottsförebyggande rådet är dock grunden för arbetet. Brå bör
träffas minst fyra gånger per år.
Frågan om ett gemensamt Brå mellan kommunerna bör diskuteras. Vi har ställt
frågan huruvida Skinnskattebergs kommun är intresserad av medverkan. Svaret är
tillsvidare nej.
3. Nödvändiga samverkansaktörer
Det är nödvändigt att aktörer på samtliga preventionsnivåer såsom skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens säkerhetsfunktion och polis deltar. Landstinget kan också vara en viktig samverkanspartner. Kontinuerlig dialog med länsstyrelsen är också att rekommendera.
4. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild
En aktuell och bred lägesbild av situationen beträffande våldsbejakande extremism i kommunen bör tas fram inom respektive kommuns Brottsförebyggande
råd. I detta arbete har Polismyndighetens representanter en central roll. En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Lägesbilden ska innehålla information om våldsbejakande högerextremism, den s.k.
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vit makt-miljön, våldsbejakande vänsterextremism, den s.k. autonoma miljön och
den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, dess närvaro och aktiviteter.
5. Tydlig ansvarsfördelning
Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet mot våldsbejakande extremism är
organiserat utifrån ansvar och roller. Det bör tydliggöras vem som ansvarar för
arbetet mot våldsbejakande extremism.
6. Glöm inte det civila samhället
Att föra kontinuerlig dialog med det civila samhällets organisationer om våldsbejakande extremism är viktigt. Det kan exempelvis röra sig om lokala idrottsföreningar, trossamfund eller andra ideella organisationer. Rädda Barnen har öppnat
en stödtelefon med nummer 020-100 200. Syftet med stödtelefonen är att stödja
de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in i våldsbejakande extremism. Vi ska sprida information om denna telefontjänst.
7. Se individerna, inte enbart de ideologier som dessa förespråkar
Det arbete som sker på individnivå i samverkansgruppen bör fokusera på vilka
preventiva åtgärder som kan genomföras för att skapa sammanhang och mening
för just den person ärendet gäller. Vi bör där ta hjälp av den nationella samordnarens utbildningsmaterial Samtalskompassen i detta arbete. Utbildningsmaterialet
finns på:
www.samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se. Vi bör även delta i länsgemensamma utbildningar.
8. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna
Den lokala lägesbilden avgör vilka åtgärder vi bör genomföra. Vid framtagandet
av konkreta åtgärder spelar genusperspektivet en mycket viktig roll eftersom de
våldsbejakande extremistiska grupperna i huvudsak utgörs av pojkar och män
som av ideologiska skäl kan motsätta sig jämställdhet och flickors och kvinnors
lika rättigheter. Gemensamt för alla grupper är att de kan hylla en aggressiv maskulinitet. Med detta i åtanke bör åtgärderna målgruppsanpassas.
Dessa aspekter är viktiga att beakta, dels utifrån deras uppenbara relevans men
även som en del i jämställdhetsintegreringen och dels som ett sätt att komma bort
från ett utpekande av vissa grupper som ”roten till allt ont”. Ett sätt att inkludera
dessa perspektiv i arbetet mot våldsbejakande extremism skulle kunna vara att
beakta nödvändiga samverkansaktörer som skola, socialtjänst och fritidsverksamhet, eftersom det troligtvis i grund och botten handlar om ett arbete med normkritik.
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9. Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt
Det är viktigt att ha en god uppföljning av det lokala förebyggande arbetet för att
finkalibrera insatserna. Uppföljningen bör ske som en naturlig del av kommunens
ordinarie uppföljningsarbete. På så sätt ökar effektiviteten i det förebyggande arbetet.
––-

Ansvarig: Kommunkansliet
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Antagen: KF 2016-04-25, § 74
Uppföljning: Tillsvidare

