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Planen utgår från en lokal nulägesbild och grundar sig bland annat på regeringens nationella strategi 

mot terrorism (1) som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område. Den 

nationella strategins syfte är att skapa en tydlig struktur för det arbetet som krävs för att förebygga 

våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet. Den lokala planen utgörs av Mölndals 

stads lokala nulägesbild framtagen i december 2019. 

 

Syfte 
 Att tydliggöra ansvarsfördelning inom planens område 

 Att påvisa vikten av förebyggande arbete och samverkan 

 Koordinering av samverkansaktörer 

 Stöd till de olika verksamheterna i staden som berörs av frågan i sitt yrkesutövande genom 

kunskapsinhämtning, utbildning m.m. 

Bakgrund 
Mölndals stads tidigare handlingsplan mot våldsbejakande extremism skapades utifrån några av de 

rekommendationer som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram i juni 2016, 

”Nationella strategin mot våldsbejakande extremism” (2). För att förtydliga hur vi arbetar med 

våldsbejakande extremism redogör planen 2020 för hur Mölndals stad förhåller sig till de olika 

rekommendationerna som arbetades fram av den Nationella samordnaren ”Tolv rekommendationer vid 

upprättandet av en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism” (bilaga 2). 

Kunskapsinhämtning har därutöver skett från bland annat Göteborgs Stad, Säkerhetspolisen samt 

Lokalpolisområde Storgöteborg syd.  

 

Planen är uppbyggd att förtydliga dokumentets utgångspunkt, Mölndals stads lokala nulägesbild. Ett 

tillägg har gjorts i form av en rutin för anställda i staden vid misstanke/upptäckt av våldsbejakande 

extremism. Förtydligande av ansvar och öka förståelsen för arbetet mot våldsbejakande extremism.  

 

En viktig förändring på nationell nivå är det permanenta inrättandet av Center mot våldsbejakande 

extremism (www.cve.se), som ska stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i 

Sverige, och ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. ”Strategin har tre 

dimensioner – främjande, förebyggande och förhindrande. Den främjande dimensionen innebär ett 

inkluderande demokratistärkande arbete för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Den 

förebyggande dimensionen riktas mot grupper och individer som är mottagliga för rekrytering till 

våldsbejakande extremism. Den förhindrande dimensionen är inriktad på åtgärder gentemot individer 

som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer samt anhöriga till dessa” (2). 

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. I 

ett demokratiskt samhälle är extrema ideologier och tankar tillåtna, demokratin hotas först när våld 

bejakas eller brukas i syfte att förverkliga dem (2) (3). Den våldsbejakande extremismen i Sverige har 

tre huvudriktningar: vänster-, höger- och islamistisk extremism. Det finns många olikheter mellan 

dem, men också likheter. En av dessa likheter är våld som metod för samhällsförändring. En annan 

gemensam nämnare är att våldsbejakande extremister ur alla miljöer ägnar sig åt otillåten påverkan, 

exempelvis genom olaga hot och hat som utrycks på olika sätt, exempelvis som en legitim väg att 

http://www.cve.se/
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uppnå förändring för ett politiskt eller ideologiskt syfte. Miljöerna påverkar varandra och närs av ökad 

polarisering i samhället som också kan påverka de ensamagerande (3) (2). Med våldsbejakande 

extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande 

vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. Även 

fenomenet ”ensamvargar” (2)
 
(6) kan appliceras på denna plan (7) (4) (8). 

 

För att förebygga våldsbejakande extremism krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan 

de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Medborgarnas förtroende för den offentliga 

verksamheten är grunden för ett demokratiskt samhälle. Goda relationer mellan offentliga institutioner 

och det civila samhället bidrar till att skapa en solid grund för aktivt medborgarskap och delaktighet i 

lokalsamhället. Närvaro och aktivitet lägger grunden för en social sammanhållning och motverkar 

polarisering (2).   

Den lokala nulägesbilden för Mölndals stad 
Nulägesbilden fastställdes i december 2019 och visar på att de personer som kan klassas som 

våldsbejakande extremister och är bosatta i Mölndals stad är väldigt få till antalet och det handlar här i 

första hand om personer i den högerextremistiska ”vit makt” -miljön.  

 

För att arbeta effektivt mot våldsbejakande extremism inom Mölndals stad måste vi utgå från 

kunskapen om vilka extremistiska miljöer som finns eller verkar inom kommunen (4). Den lokala 

nulägesbilden är framtagen under hösten 2019, genom samverkan med säkerhetspolisen, 

Lokalpolisområde Storgöteborg syd, närliggande kommuner, trossamfund och olika samverkans 

forum med lokala aktörer samt förvaltningsöverskridande samverkan. Resultatet av nulägesbilden är 

att Mölndals stad i dagsläget inte vidtar några särskilda insatser inom våldsbejakande extremism. 

Därför föreslås det att planen tar sikte på det som redan görs i staden. Fortsatt främjande och 

förebyggande insatser och regelbundet följa upp lägesbilden i staden.  

 

Genom bland annat förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism via 

skolan, fritidsverksamhet och fältverksamheten samt individ- och familjeomsorgen. De tre 

verksamheternas samlade arbete kan tillsammans leda till minskad risk för radikalisering och 

våldsbejakande extremism. Dock är det även av vikt att andra verksamheter i Mölndals stad är 

involverade i arbetet. Flera av de insatser som är viktiga att vidta ligger inom grunduppdraget för olika 

verksamheter. Det gäller främjande, förebyggande och riktade insatser på både grupp- och individnivå. 

Det är också viktigt att involvera andra myndigheter och organisationer inom civilsamhället (2) (5). 

 

Mölndals stads främjande och förebyggande insatser 
Inom staden pågår många insatser som har främjande och förebyggande syfte. Exempel är arbetet för 

integration, föräldraskapsstöd och fältgruppens arbete. Några specifika insatser beskrivs nedan. 

 

Insatser för att främja närvaro i skolan  
Närvaro i skolan kan ses som en skyddsfaktor för ett gott liv. När skolan inte är avklarad stängs en rad 

dörrar utbildningsmässigt. Frånvaron kan leda till en isolerad tillvaro som gör att elevens sociala liv 

riskerar att bli lidande. I Mölndal stads grundskolor är elevnärvaron relativt hög, kring 92 procent 

(2018). I vissa skolor är frånvaron mycket liten medan andra behöver arbeta mer aktivt med att skapa 

möjligheter för alla att fullfölja sin skolgång. Arbetet bygger på en gemensam plan. Den fastslår bland 

annat att det är centralt att läraren noterar frånvaro, kontaktar hemmet och är aktiv i det förebyggande 
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arbetet. Planen innehåller även konkreta åtgärder när en elevs frånvaro överstiger 20 procent under två 

månader. Den ger dessutom vägledning kring hur skolan ska agera när eleven kommer tillbaka. 

 

Stöd till unga vuxna som inte studerar eller arbetar 
Studier från Sveriges kommuner och regioner och Uppsala universitet visar att risken för långvarigt 

utanförskap är stor för ungdomar som inte har gymnasieexamen. Det kommunala aktivitetsansvaret 

innebär att hemkommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar 16-20 år som inte går 

i skolan har för sysselsättning och erbjuda sysselsättning om de inte har någon. Mölndals stad samlar 

genom utbildningsförvaltningen in data genom förvaltningsövergripande samarbete samt även med 

arbetsförmedlingen. För att nå ut används olika kontaktytor, vilket skapar förutsättningar för fler 

ungdomar att etablera kontakt med personal som arbetar med unga inom kommunen. Åtgärderna 

syftar till att tidigt kunna bistå med förebyggande stöd och ge unga möjlighet att ingå i samhällslivet 

och inte hamna i utanförskap.    

 

Samhällsarbete i bostadsområden 
Mölndals stad arbetar med samhällsarbete i fyra bostadsområden: Bifrost (start 1997), Åby (2005), 

Lindome (2006) och Kållered (2009). Varje område har en samordnare anställd på heltid. Gemensamt 

mål är att öka känslan av trivsel, trygghet och delaktighet för de boende i respektive område. 

Samhällsarbetet bygger på samverkan mellan olika förvaltningar i staden samt externa parter som 

exempelvis föreningsliv, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, studieförbund, polis och trossamfund. 

Det syftar till att engagera och involvera boende i området, öka den sociala gemenskapen och stärka 

demokratiska processer i lokalsamhället.  

 

År 2005 anställdes för första gången lokala gymnasieungdomar, tre timmar i veckan, för att arbeta 

med målen ökad trygghet, trivsel och känsla av delaktighet i bostadsområdet. Sedan 2009 har 

Mölndals stad 40 anställda gymnasieungdomar som bor och arbetar i sina respektive områden. Deras 

arbetsuppgifter innefattar bland annat att tillsammans med samordnaren skapa aktiviteter och 

mötesplatser med/för de boende i området. Arbetet ger de unga ökad kunskap om samhället och 

demokratin. Det bidrar också till inkludering. Exempel på detta kan vara områdesdagar, 

trygghetsvandringar, miljöarbete, workshops och annan öppen verksamhet. 

 

Specifikt riktad insats - Toleransprojektet 
Det är av stor vikt att arbeta förebyggande mot grupper och individer som är mottagliga för rekrytering 

till våldsbejakande extremism. Åtgärderna riktas mot grupper eller individer som befinner sig i en 

riskmiljö och visat tecken på beteenden som kan leda till våldsbejakande extremism. Exempel på 

sådana beteenden kan vara glorifierande av våld, nedsättande attityder eller förhärligande av 

antidemokratiska handlingar och ideologier. 

Toleransprojektet 

Toleransprojektet bygger på en riktad insats för att möta de ungdomar och grupper i skolan som det 

finns social oro kring. Ungdomar får i Toleransprojektet reflektera över etiska dilemman, personligt 

ansvar och människovärde samt träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i en 

historisk kontext. Gruppen har med tiden utvecklats till att omfatta elever som också är trygga och 

högpresterande i syfte att få en så bra dynamik i gruppen som möjligt. Toleransprojektet 

implementerades i Mölndal 2013. För närvarande ingår Almåsskolan, Sinntorpsskolan och 

Streteredskolan.   
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Ansvarsfördelningen inom Mölndals stad 
Mölndals stad är en av flera aktörer som har ett ansvar i arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Arbetet är beroende av samverkan mellan olika aktörer och myndigheter.  

 

Generellt kan arbetet mot våldsbejakande extremism delas in i tre områden utifrån modellen (2) nedan 

som presenteras genom att lyfta det främjande och förebyggandeperspektiven först med fokus på den 

inriktning som Mölndals stad bör ha vid arbetet inom detta område: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överst på figuren utgörs av generella främjande insatser som når många individer och som syftar till 

att stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande ideologier vilket bland annat rör sig om 

demokratifrämjande insatser, lägesbilder, civila råd, samlad samordning och samverkan, utbildning 

mm. (2).  

 

Mittendelen handlar om att förebygga och att identifiera individer eller grupper som kan befinna sig i 

riskzonen för att ansluta sig till våldsbejakande miljöer samt att påbörja insatser. I detta fält ingår 

exempelvis informationsdelning, nätverk av experter och stöd till anhöriga. Målet är att individer inte 

ska ansluta sig till en våldsbejakande ideologi (2).   

 

Nederst handlar det om att förhindra, vilket utgörs av de individer som har anslutit sig och kanske 

även begått brottsliga handlingar inom ramen för våldsbejakande extremism. Vilket innebär repressiva 

åtgärder i form av lagföring, men också insatser som kan få individerna att lämna våldsbejakande 

miljöer, stöd till avhoppare och stödtelefon. Målet på nationell nivå är att förhindra att individer begår 

ideologiskt motiverade våldshandlingar och att främja att de lämnar den våldsbejakande miljön (2).  

 

I de olika delarna har olika aktörer mer eller mindre ansvar. Mölndals stad ligger primärt i de två övre 

delarna. Det handlar dels om att arbeta med demokratistärkande strukturer, dels om att mobilisera 

insatser för individer och deras anhöriga när det finns en risk för våldsbejakande extremism i 

mittendelen. Även polisen har ett ansvar i mittendelen, bland annat genom att med nuvarande 

terrorlagstiftning förhindra rekrytering av individer till terrorbrott. I den nedersta delen av figuren är 

det primärt polis och rättsväsende som har huvudansvar. Polisen ska i grunden utreda och lagföra 

brott, de har även en egen plan mot våldsbejakande extremism, se bilaga 1. Även Mölndals stad har ett 

ansvar för insatser som leder till att individer lämnar våldsbejakande rörelser. Utöver kommunen, polis 

och rättsväsende finns fler aktörer som också fyller viktiga roller. Bilden syftar till att synliggöra hur 

arbetet måste ske i en sammanhängande kedja där ansvarsfördelningen ser olika ut (2).  

  

FRÄMJA 

FÖREBYGGA 

FÖRHINDRA 

Åtgärder för att värna demokratin, 

alla människors lika värde och 

rättigheter 
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Mölndals stads ansvar 
Den brottsförebyggande samordnaren ansvarar för att samordna det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism och är kontaktperson.  

 

1. Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer i det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism 

Brottsförebyggande samordnaren ska arbeta med lägesbilden och hålla den uppdaterad lokalt, 

nationellt och när så bedöms relevant eller minst en gång per år förmedla den till det lokala 

brottsförebyggande rådet (brå). 

 

Kommunicera ut planen samt följa upp planen och revidera vid behov inom ramen för brå. 

 

Vara kontaktperson med CVE (Center mot våldsbejakande extremism) och samarbeta 

regionalt med andra kommuner. 

 

2. Samverkan i befintliga strukturer 

Ambitionen är att det långsiktiga arbetet mot våldsbejakande extremism ska bedrivas inom 

existerande strukturer i kommunen. Tanken är att inte skapa nya samverkansorgan utan att 

utgå från de redan väl fungerande upparbetade strukturer och samarbeten som finns i 

Mölndals stad.  

 

Framgångsrik lokal samverkan mot våldsbejakande extremism ska bygga på eller införlivas i 

de redan befintliga strukturer som finns för det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet. Långsiktighet är en nyckelfaktor för framgång i det förebyggande arbetet. Vid behov 

lyfts relaterade frågor i samverkansorgan för skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). 

Frågan om förekomst av våldsbejakande extremism ställs på varje SSPF möte. 

 

Brottsförebyggande samordnaren deltar på mötena samhällsarbete i bostadsområdena för ökad 

lokalkännedom. Gruppens syfte är att deltagarna utifrån respektive arbetsområde bevakar 

frågan och på så vis bidrar till en gemensam lägesbild. 

 

3. Nödvändiga samverkansaktörer 

Det är nödvändigt att aktörer på samtliga preventionsnivåer såsom skola, socialtjänst, 

fritidsverksamhet, säkerhetssamordnare, center mot våldsbejakande extremism och polis 

(säkerhetspolisen) deltar. Samverkan med civilsamhället är en viktig del, så även sjukvården. 

Kontinuerlig samverkan sker med länsstyrelsen. 

 

4. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild 

En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. 

Lägesbilden ska innehålla information om våldsbejakande högerextremism, den s.k. vit makt-

miljön, våldsbejakande vänsterextremism den s.k. autonoma miljön och den våldsbejakande 

islamistiska extremistmiljön, dess närvaro och aktiviteter i kommunen. En aktuell och bred 

lägesbild av situationen beträffande våldsbejakande extremism i Mölndals stad arbetas fram i 

befintliga strukturer.  

 

I detta arbete har kommunpolisen och Säkerhetspolisen en viktig roll. Andra lokala aktörer 

som behöver vara med i samverkan är: Länsstyrelsen, Immigrationsverket, socialtjänsten, 

Överförmyndare i kommunen, Fältgruppen, SSPF-koordinator, ungdomsföljare för det 

kommunala aktivitetsansvaret, fritidsverksamhet, skola, bostadsbolag, samordnarna för 

samhällsarbete i bostadsområdena, trossamfund och säkerhetssamordnare. 
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5. Tydlig ansvarsfördelning 

Kommunens verksamheter ska ha kännedom om planen. 

 

6. Anhöriga som centrala aktörer 

Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande extremistmiljöer behöver ofta stöd 

vid en pågående radikaliseringsprocess. I Mölndals stad erbjuder Socialtjänsten stöd till barn 

och unga samt till deras anhöriga efter individuell bedömning. Om oro finns för att barn under 

18 år far illa, antingen misstanke om den unges egen radikalisering eller att ett barn indirekt 

påverkas, hänvisas till socialtjänsten. Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far 

illa. Alla som arbetar med barn och ungdomar, samt inom myndigheter, har en skyldighet 

enligt lag att anmäla oro för att barn far illa. Vid misstänkt fara att en person avser resa för att 

ansluta till terrorist organisation tas kontakt med kommunpolisen eller via 114 14. Polisen tar i 

sin tur kontakt med SÄPO som gör en bedömning av ärendet. Vid en akut händelse, så som att 

någon är på väg att resa iväg för att strida, genomföra ett terrordåd eller annan kriminell 

handling, tas kontakt via 112. 

 

7. 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 så som Rödakorset.  

 

8. Se individerna, inte enbart de ideologier som dessa förespråkar 

Det arbete som sker på individnivå i samverkansgruppen SSPF bör fokusera på vilka 

preventiva åtgärder som kan genomföras för att skapa sammanhang och mening för just den 

person ärendet gäller. Deltagande bör även ske i länsgemensamma utbildningar och 

föreläsningar. 

 

9. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna 

I arbetet med framtagande av lägesbild mot våldsbejakande extremism beaktar vi 

genusperspektivet.  

 

10. Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt 

Det är viktigt att ha en god uppföljning av det lokala förebyggande arbetet för att rikta 

insatserna där de bäst behövs. Uppföljningen bör ske som en naturlig del av kommunens 

ordinarie uppföljningsarbete (via den lokala samverkansöverenskommelsen). På så sätt ökar 

effektiviteten i det förebyggande arbetet. 

 

Rapportering ska ske till kommunstyrelsen 2 gånger/mandatperiod. 

 

Kunskapen ska vidarebefordras Vidarebefordra kunskap till stadens nämnder/förvaltningar, 

som alla har ansvar för att inom ramen för sin verksamhet värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism. Detta innebär att respektive nämnd ansvarar för att rutinen sprids 

inom verksamheterna. 
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Rutin för anställda i Mölndals stad 

Som anställd i Mölndals stad ska du informera den brottsförebyggande samordnaren om du misstänker 

eller får kännedom om någon person, oavsett ålder, som befinner sig i våldsbejakande miljöer. Alla 

som arbetar med barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Du följer då stadens ordinarie rutin för orosanmälan 

till socialtjänsten även i det fall du misstänker att en person befinner sig i eller på väg in i en 

våldsbejakande miljö.  

 

Uppkommer situationer eller information som berör planen ska samordnaren informeras så fort som 

möjligt. Om du som anställd önskar mer kunskap i ämnet kan du på internet se aktuell information via 

CVE, center mot våldsbejakande extremism: https://www.cve.se/  

 

Rutin för misstanke om våldsbejakande extremism 

För att öppna internet länkar, håll in Ctrl och klicka på länken. Nedanstående rutin finns även som 

sista sida i dokumentet (bilaga 3), vid utskrift kan med fördel den sista sidan rivas ut och sättas upp på 

lämplig plats.  

 

1. Är det fara för någons liv, ring 112 

2. Om personen i fråga är ett barn, gör en orosanmälan till socialtjänsten,  

Tel; 031-315 10 00 växel  

Epost; socialarbetsmarknad@molndal.se  

https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-

och-unga/misstanke-om-barn-som-far-illa.html 

3. Kontakta stadens Brottsförebyggande samordnare;  

Epost: helena.soderberg@molndal.se  

Tel: 031-315 12 58 

4. Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med 

kopplingar till extremism, kontakta polisen 114 14 (man kan vara anonym). 

5. För stöd till anhöriga, tipsa om Rädda Barnen; https://www.raddabarnen.se/rad-och-

kunskap/foralder/om-ett-barn-far-illa/  

6. CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma  

Telefon: 08-527 44 290 

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00 (helgfria vardagar) 

  

https://www.cve.se/
mailto:socialarbetsmarknad@molndal.se
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga/misstanke-om-barn-som-far-illa.html
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga/misstanke-om-barn-som-far-illa.html
mailto:helena.soderberg@molndal.se
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/om-ett-barn-far-illa/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/om-ett-barn-far-illa/
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Lokalpolisområde Storgöteborg syd 

Paula Grevstad 

 

 

Lokal handlingsplan  

Våldsbejakande extremism och radikalisering, lokalpolisområde syd  

 

Syfte 

- Motverka att individer och grupper radikaliseras och att våldsbejakande extremistiska 

miljöer får fäste i lokalsamhället. 

- Ett gemensamt och långsiktigt och handlingskraftigt förebyggande och ingripande 

arbete gentemot våldsbejakande extremism. 

- Aktivera en beredskap att kunna möta och hantera frågor och problem som uppstår 

avseende extremism. 

- Värna en demokratisk samhällsordning och demokratiska fri- och rättigheter. 

Mål 

- Skapa konkreta åtgärder att vidta för att kunna arbeta förebyggande och ingripande 

avseende. 

- Öka samverkan, informationsutbyte och handlingsutrymme inom och mellan 

samverkanparternas respektive organisation. 

- Öka den generella kunskapsnivån, förståelsen och medvetenheten avseende 

våldsbejakande extremism och radikalisering. 

- Motverka och minska utvecklingen av främlingsfientliga krafter och polarisering i 

lokalsamhället, samt minska rädsla och okunskap kring etnicitet och religion.  

 

Metod 

- Var samarbetsparts organisation ansvarar för att inhämta kunskap inom ämnet och att 

samtliga anställda i var sektor erhåller en god grundkunskap i ämnet. Kunskap och 

förståelse är en grundbult för att skapa verksamma åtgärder och metoder inom 

området. 

- Bifogad aktivitetsplan fungerar förslagsvis som en mall för var samarbetspart/sektor 

för att upprätta arbetet med våldsbejakande extremism. 

 

 

 

Bilaga 1      2020-02-26 
 

Lokalpolisområde Storgöteborg syd 

Paula Grevstad, juni 2019 
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Bilaga 2      2020-03-02 

 

Den nationella samordnarens tolv rekommendationer vid upprättandet av en lokal plan mot 

våldsbejakande extremism 

 

1. Insatser på flera preventionsnivåer. Det är viktigt att de förebyggande insatser som definieras i 

kommunens plan mot våldsbejakande extremism befinner sig på tre olika preventionsnivåer: 

generella förebyggande insatser, specifika förebyggande insatser och individinriktade 

förebyggande insatser.  

 

Generella förebyggande insatser är breda insatser som omfattar samhällets alla medborgare, 

framförallt barn och ungdomar. Det kan gälla hälsovård, utveckling av social och kognitiv 

kompetens på förskolan, skolans kunskaps och demokratiuppdrag. Ett brett spektrum av 

yrkesverksamma inom till exempel skola, fritids- och ungdomsverksamhet, hälsovård och 

föreningar bedriver ett generellt förebyggande arbete.  

 

Specifika förebyggande insatser riktas mot specifika problem eller unga i riskgrupper. 

Skolpersonal, socialarbetare, poliser och andra som samverkar lokalt verkar på denna nivå.  

 

Individinriktade förebyggande insatser utgörs av insatser som riktar sig mot den enskilda 

individen med riskbeteende. Insatsen går ofta hand i hand med förebyggande insatser mot 

riskgrupper och kan handla om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som till exempel 

mentorer, stödpersoner, undervisningsstöd, praktikplats eller arbete. Pedagoger, socialarbetare, 

mentorer, personal inom psykiatri och sjukvård är exempel på yrkesgrupper som arbetar med 

enskilda unga på denna preventionsnivå.  

 

2. Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är a och o i det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Identifiering av de samarbetspartners som är avgörande för det 

förebyggande arbetet bör ske i ett tidigt skede för att öka medvetenheten och kunskapen om den 

lokala lägesbilden såväl som potentiella lösningar, samt möjliggöra förberedelser och uppföljning. 

 

3. Samverkan i befintliga strukturer. Framgångsrik samverkan mot våldsbejakande extremism ska 

bygga på eller införlivas i redan befintliga strukturer som exempelvis Brottsförebyggande råd 

(Brå), Skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) eller liknande samverkansforum och bör inte bestå 

av ad hoc-lösningar på projektbasis. Långsiktighet är en nyckelfaktor för framgång i det 

förebyggande arbetet.  

 

4. Nödvändiga samverkansaktörer. Samverkansgruppen bör inkludera aktörer på samtliga 

preventionsnivåer såsom skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens säkerhetsfunktion och 

polis. Landstinget är också en mycket viktig samverkanspartner. Därtill kommer företrädare för 

exempelvis bostadsbolag, räddningstjänst m.fl. Kontinuerlig dialog med länsstyrelsen är också att 

rekommendera.  

 

5. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild. En aktuell och bred lägesbild av situationen 

beträffande våldsbejakande extremism i kommunen bör tas fram i samverkansgruppen. I detta 

arbete har Polismyndighetens representanter i samverkansgruppen en central roll. En uppdaterad 

lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Lägesbilden ska innehålla 

information om våldsbejakande högerextremism, den s.k. vit makt-miljön, våldsbejakande 

vänsterextremism, den s.k. autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, 
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dess närvaro och aktiviteter.  

 

6. Tydlig ansvarsfördelning. Det är viktigt att kommunen har en utsedd funktion som ansvarar för 

arbetet mot våldsbejakande extremism. Denna funktion ska ha ett tydligt mandat att sammankalla 

samverkansgruppen. Denna funktion kan med fördel också initiera det förebyggande arbetet och 

vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov.  

 

7. Anhöriga som centrala aktörer. Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande 

extremistmiljöer behöver ofta stöd vid en pågående radikaliseringsprocess men kan också spela en 

central roll i att hindra och motverka radikalisering. Planen bör därför ta anhöriga i beaktan.  

 

8. Involvera det civila samhällets organisationer. 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. Dialogen kan med 

fördel föras inom ramen för en befintlig struktur, exempelvis ett interreligiöst råd eller annan lokal 

samverkansöverenskommelse med det civila samhället. I de fall där sådan struktur saknas kan den 

upprättas och kontinuerliga, regelbundna möten inrättas. Inkludera hellre fler än färre aktörer 

eftersom alla sitter på en specifik kompetens och ett potentiellt positivt engagemang som gynnar 

arbetet. Det civila samhällets aktörer kan söka medel för projekt som syftar till att förebygga 

uppkomsten av våldsbejakande extremism hos Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor eller Allmänna arvsfonden.  

 

9. Involvera även kritiska aktörer. Det är viktigt att dialogen med det civila samhällets organisationer 

är öppen och tillåter hög takhöjd. Samtal ska inte bara föras mellan aktörer i samförstånd. Genom 

att involvera även kritiska aktörer vidgas samverkansperspektivet.  

 

10. 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. Demokratifrämjande 

samtal av prestigelös karaktär kräver både tålamod och kunskap.  

 

11. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna. Den lokala lägesbilden avgör vilka åtgärder 

kommunen bör vidta i sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 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. 

  

12. Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt. Det är viktigt att ha en god uppföljning av det 

lokala förebyggande arbetet för att finkalibrera insatserna. Med jämna mellanrum bör det 

genomföras någon form av utvärdering. På så sätt ökar effektiviteten i det förebyggande arbetet. 
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Rutin för misstanke om våldsbejakande extremism 

För att öppna internet länkar, håll in Ctrl och klicka på länken. 

 

1. Är det fara för någons liv, ring 112 

 

2. Om personen i fråga är ett barn, gör en orosanmälan till 

socialtjänsten,  

Tel; 031-315 10 00 växel  

Epost; socialarbetsmarknad@molndal.se  

Webb; https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-

hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-

unga/misstanke-om-barn-som-far-illa.html 

 

3. Kontakta stadens Brottsförebyggande samordnare;  

Epost: helena.soderberg@molndal.se  

Tel: 031-315 12 58 

 

4. Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller 

kan komma att hända med kopplingar till extremism, 

kontakta polisen 114 14 (man kan vara anonym). 

 

5. För stöd till anhöriga, tipsa om Rädda Barnen; 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-

kunskap/foralder/om-ett-barn-far-illa/  

 

6. CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma 

Telefon: 08-527 44 290 

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00 (helgfria 

vardagar) 

Bilaga 3      Uppdaterad 2020-02-26 
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