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Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande 
betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.  
 
För att förebygga detta krävs ett långsiktigt samarbete mellan de olika aktörer 
som  berörs av frågan. Det handlar om att inkludera aktörer på samtliga 
preventionsnivåer såsom skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens 
säkerhetsfunktion, polis, räddningstjänst, företrädare för föreningslivet, 
bostadsbolag och religiösa samfund som finns i Täby. 
 
En handlingsplan mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen att höja 
kunskapsnivån hos medarbetarna och ökar möjligheten till tidig upptäckt av 
personer i riskzon. 
 
I Täby kommun finns sedan 2001 en strategi, struktur och målsättning för det 
brotts- och drogförebyggande arbetet. Redan existerande nätverk inom Täby 
kommun bland andra Trygg i Täby rådet, operativ samverkan, Ungt Focus, 
säkerhetsgrupp, Täby Centrumgruppen samt lokala Trygghetsgrupper i 
Gribbylund och Täby kyrkby ska ses som resurser i arbetet. Det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism ska inte vara en isolerad verksamhet, 
utan vara integrerat i det ordinarie arbetet. 
 
I Trygg i Täby-rådet samordnas såväl det strategiska som det operativa 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Funktionen som 
kontaktperson mot våldsbejakande extremism ingår i Trygg i Täby. 
 
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat tolv 
rekommendationer för hur ett fungerande lokalt arbete bör organiseras1. Täby 
kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism utgår från de tolv 
rekommendationerna, men har anpassats till lokal nivå utifrån de behov som 
finns i Täby. 

 
 
 
 

 

 

                                                           

1 PM 2015-12-03 -Tolv rekommendationer vid upprättandet av en lokal handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism; Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism (Ju 2014:18). 
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Mål och syfte 
Täby kommuns målsättning ska vara att verka aktivt mot våldsbejakande 

extremism genom att koppla det till det till det ordinarie förebyggande arbetet 

samt att; 

 
 Ta fram en gemensam lägesbild om förekomsten av eventuell 

våldsbejakande extremism i kommunen 

 Ta fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning i Täby kommun mot 
våldsbejakande extremism 

 Utbilda chefer och medarbetare i Täby kommun 

 
…i syfte att: 

 Förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremism 

 Tidigt upptäcka eventuell förekomst av våldsbejakande extremism  

 Effektivt hantera situationen om någon form av våldsbejakande extremism 
upptäcks 

 
Omfattning av det som benämns våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå extrema ideologiska 
mål, åsikter eller idéer genom användning av våld eller genom att understödja att 
andra använder våld. 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, 
ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan 
främjar våld för att uppnå ideologiska mål. 
 
En individ eller organisation som ägnar sig åt våldsbejakande extremism kan 
vara våldsbenägen, men kan också undvika att själv använda våld och 
koncentrera sig på att andra gör det och stödja sådana aktiviteter. Våldet anses 
vara en legitim metod för att påverka samhället och demokratiska lösningar 
förkastas. 
 
Våldsbejakande extremism i det svenska samhället kan delas in i följande 
grupperingar: 

 Politisk extremism, s.k. höger- (vit makt-miljöer) och vänsterextremism 

 Religiös extremism, dvs. islamistisk extremism 

 Autonoma grupper, t ex. djurrättsaktivister  
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Genomförande av handlingsplanens intentioner 
 
Arbetet mot våldsbejakande extremism ska primärt utföras i ordinarie verksamhet 
och i de samverkansstrukturer som gäller för Täby kommuns trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbete. Kontinuerlig samverkan mellan berörda aktörer 
är av största vikt i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.  
I den utsedda samverkansgruppen ingår utvalda nyckelpersoner från social 
omsorg, kultur och fritid, säkerhetschef, Trygg i Täbys kansli, polis samt 
Storstockholms brandförsvar. 
 
Följande förebyggande insatser ska genomföras: 
 

 Täby kommun ska ha en aktuell lägesbild 

 Efter behov ska medarbetare i Täby få utbildning och fortlöpande 
information om våldsbejakande extremism 

 En fungerande samverkansgrupp mot våldsbejakande extremism ska 
finnas och verksamheterna ska veta hur arbetet mot våldsbejakande 
extremism är organiserat utifrån ansvar och roller 

 Samverkansgruppen tar fram tydliga rutiner  

 Uppföljning av rutiner och lägesbild genomförs årligen 

 Civilsamhället ska delta i arbetet mot våldsbejakande extremism 

 Kontaktperson på Trygg i Täbys kansli sammankallar 
samverkansgruppen och deltar i lokala, regionala och nationella nätverk 

 
 

Täby kommun är en av flera aktörer som har ett ansvar i arbetet mot 
våldsbejakande extremist. Det förebyggande arbetet ska utföras i befintliga 
samverkansstrukturer. Ett framgångrikt arbete förutsätter en god samverkan 
mellan alla berörda parter. 


