
 

Skrivelse om att upprätta en lokal handlingsplan för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
 
Vi behöver uppvisa en ny beslutsamhet i arbetet mot den otrygghet och intolerans 
som följer i spåren av våldsbejakande extremism. Extremismen tar sig olika uttryck 
men förenas i att den tar till våld för att gripa makt. Olika extremistiska rörelser göder 
varandra och är beroende av varandra. Deras chans att kullkasta samhällsordningen 
är att andra också gör det, så man kan göra upp med våld istället för val. Vi behöver 
säkra och upprätthålla förtroendet för demokratiska spelregler och samhällets 
institutioner. 
 
Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
har sammanställt en promemoria av slutsatser från sina kommunbesök (Ju 2014:18, 
PM 150924). Promemorian innehåller tolv medskick till kommuners upprättande av 
lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. 
 
En av slutsatserna är att arbetet mot våldsbejakande extremism ska införlivas i 
befintliga strukturer och inte bedrivas på projektbasis. Polisen och skolan lyfts fram i 
breda ordalag, men också mer specifika insatser så som sociala insatsgrupper inom 
socialtjänsten. Från och med 2016 permanenteras Arbete och välfärds sociala 
insatsgrupper. 
 
Handlingsplanen behöver enligt den nationella samordnaren ta sin utgångspunkt i en 
lokal lägesbild som hålls a jour. Samordnaren framhåller att det som ska vara fokus 
är våldet, som den gemensamma nämnaren för vit makt-miljön, den autonoma miljön 
och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön (se ovan nämnd PM). En sådan 
bör tas fram i samverkan med berörda myndigheter. 
 
I det lokala arbetet är flera delar betydande. Socialtjänstens utåtriktade arbete och 
skolans dagliga verksamhet är centrala för att motverka spridningen av 
våldsbejakande extremism. Att personalen får uppdaterad kännedom om symboler 
för och tecken på närvaro av olika extremistiska strömningar är en åtgärd som bör 
vidtas. Ett exempel från samordnaren är personal i vaktmästeri eller lokalvård på 
skolorna, som kanske hinner ta ner en klisterlapp och inte identifierar att den bär på 
en mindre känd symbol förknippad med vit makt-rörelsen. 
 
Sammanhållning och fortsatt arbete för att pressa tillbaka utanförskap med kunskap 
och jobb är långsiktigt de främsta redskapen i arbetet för att hindra framväxt av 
våldsbejakande extremism. Den uppgiften tar vi på största allvar, samtidigt behövs 
också höjd ambitionsnivå här och nu. 
 
Vi föreslår därför 
att Kommunchefen ges i uppdrag att bereda en lokal handlingsplan för att 

värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 
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