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1 Bakgrund
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. Att förebygga uppkomsten och
förekomsten av våldsbejakande extremism är av väsentlig betydelse för att
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. Därför krävs ett
långsiktigt och väl fungerande samarbete mellan de aktörer som på något vis
berörs av frågan. Tyresö kommun ska verka aktivt mot all form av
våldsbejakande extremism.
Kommunfullmäktige beslutar om handlingsplanen mot våldsbejakande
extremism.
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att arbetet mot våldsbejakande
extremism bedrivs på ett samordnat sätt inom kommunen.
Handlingsplanen omfattar alla verksamheter som på något sätt kan komma i
kontakt med våldsbejakande extremism och/eller berörs av förebyggande arbete
mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.
Samverkan ska ske med andra berörda verksamheter inom kommunens
verksamheter och berörda aktörer utanför den kommunala organisationen.

1.1

Handlingsplanens syfte
 att öka kunskapen om våldsbejakande extremism
 att tydliggöra ansvarsfördelning
 att möjliggöra för verksamheter att agera tidigt

1.2

Mål
 att minimera riskerna för att personer hamnar i våldsbejakande grupper
eller organisationer
 att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande
extremism ska bedrivas inom Tyresö kommuns ansvarsområden
 att höja kunskapsnivån kring våldsbejakande extremism och samhällets
grundläggande värderingar för att verka för ökad trygghet i Tyresö

2 Utgångspunkter
Personer som deltagit i våldsbejakande extremistiska handlingar och/eller är
aktiva i en våldsbejakande extremistisk miljö ska i första hand hanteras av
Säkerhetspolisen och Polisen.
Kommunen ansvarar för att arbeta det förebyggande och verkar för insatser
som värnar det demokratiska samhället och som motverkar uppkomsten av
radikalisering och våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer.
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3 Inriktning av det förebyggande arbetet
Handlingsplanen delas in i tre områden för ett långsiktigt och hållbart arbete
mot våldsbejakande extremism;
1. Generella och övergripande förebyggande insatser
2. Selektiva och specifika förebyggande insatser
3. Indikerade och individinriktade insatser

3.1

Generella förebyggande insatser

De generella förebyggande insatserna ska riktas mot samtliga invånare i Tyresö
kommun. Arbetet ska fokuseras på att stärka skyddsfaktorer i det förebyggande
arbetet. Det kan bland annat gälla hälsovård och skolans demokrati- och
kunskapsuppdrag. Exempel på yrkesverksamma grupper är fritids- och
ungdomsverksamhet, hälsovård, skolan, trossamfund samt andra föreningar
som bedriver ett förebyggande arbete.

3.2

Specifika förebyggande insatser

Specifika förebyggande insatser innefattar målinriktade insatser mot riskgrupper
eller specifika problem. Socialarbetare, polis och skolpersonal arbetar på denna
nivå.

3.3

Individinriktade förebyggande insatser

De individinriktade förebyggande insatserna riktar sig mot enskilda individer
som har ett uppvisat riskbeteende, som är aktiva i en extremistisk miljö eller har
för avsikt att lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering. Yrkesgrupper
som arbetar med enskilda unga, däribland pedagoger, mentorer, socialarbetare,
polisen samt personal inom psykiatri och sjukvård, verkar på denna nivå.

4 Samverkan och samordning
I arbetet med att förhindra radikalisering och våldsbejakande extremism är ett
nära samarbete mellan myndigheter, organisationer och civilsamhället viktigt.
Redan befintliga samverkansstrukturer ska i möjligaste mån utveckla och ses
som en resurs i arbetet.
Nödvändiga samverkansaktörer, på alla preventionsnivåer, vilka bör inkluderas
är socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, kommunens säkerhetsfunktion samt
polis. Därutöver tillkommer andra berörda externa aktörer, däribland
civilsamhället, trossamfund och ideella organisationer.
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5 Utbildning
En förutsättning för att arbetet mot våldsbejakande extremism ska bli
framgångsrikt är att kunskapsnivån, för de verksamheter i Tyresö kommun som
på något sätt kan komma i kontakt med och/eller kan beröras av
våldsbejakande extremism, höjs. Genom ökad kunskap och utbildning kan fler
individer fångas upp i ett tidigt stadium och våldsbejakande extremism
förebyggas.

6 Insatser vid oro
Vid misstanke om att barn och unga far illa eller oro för barn och ungas hälsa
och välmående, genom egen radikalisering eller att indirekt påverkas, erbjuder
socialtjänsten stöd till den unge och dess anhöriga.
Vid oro ska Polisen kontaktas för vidare bedömning. Vid en akut händelse tas
kontakt direkt via 112.

7 Stöd till anhöriga
De anhörigstöd som kan erbjudas nationellt ska i möjligaste mån brukas.
Tyresö kommun ska även kunna erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

8 Stöd till berörda verksamheter
Berörda förvaltningar, verksamheter och enheter ska få kompetensutveckling
som stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism.

9 Tyresö kommuns nätverk och kontakter
Arbetet mot våldsbejakande extremism ska bevakas och utvecklingen ska följas
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Tyresö kommun har ett nära samarbete med andra kommuner, nätverk och
aktörer för utbyte av erfarenheter och kunskapsbyggande.

10 Metodutveckling
Tyresö kommun ska följa utvecklingen av preventiva insatser och metoder för
att säkerställa att de insatser som används fungerar, är evidensbaserade och har
för avsikt att nå önskvärda resultat.
Den lokala lägesbilden ska avgöra vilka insatser som Tyresö kommun bör vidta i
det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Insatser som
genomförs ska därför alltid beakta målgruppsanpassning och genusperspektiv.

11 Riktlinjer och rutiner
För de delar där det inte redan finns riktlinjer och rutiner kommer sådana att
arbetas fram eller kompletteras i befintliga styrdokument. Det lokala
brottsförebyggande rådet initierar arbetsgrupper för utformning av
styrdokumenten samt utbildning till medarbetare och förtroendevalda.
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Det brottsförebyggande rådet ansvarar dessutom för kontinuerlig uppföljning
och utvärdering av det lokala förebyggande arbetet för att öka effektiviteten.

