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Svar på interpellation från Fransisco Centreras (V) - Hur motverkar vi 
våldsbejakande högerextremism i Österåker? 

Fransisco Contreras ställer mot bakgrund av att han uppfattar högerextrema och främlings fientliga 
grupperingar vara på frammarsch i kommunen en interpellation till undertecknad med två konkreta 
frågor. 

Hur ämnar kommunen agera för att motverka nazism och högerextremism? 

Hur arbetar kommunen med den av fullmäktige antagna handlingsplanen för att 
motverka våldsbejakande högerextremism? 

Svar 

Kommunfullmäktige har hittills antagit en strategi som omfattar all form av extremism; vänster-, 
höger- samt religiös extremism. Detta under samlingsnamn Strategi för motverkande av 
våldsbejakande extremism.(KF:s beslut 2016-04-25, §8) 

I strategin hänvisas till att en handlingsplan skall utarbetas. Det arbetet påbörjas efter en 
utbildningsdag som hålls den 31 oktober. Handlingsplanen beräknas vara klar för att gå ut på remiss 
i slutet av december. 

Att förebygga uppkomsten av Våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra 
att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och 
långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både 
offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och 
säkerhetspolis samt det civila samhällets aktörer såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer 
och religiösa samfund. 
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En av de enskilt viktigaste faktorerna för att långsiktigt förebygga radikalisering handlar om att bryta 
det nya utanförskapet som vi ser växa fram och som synes drabba unga och utlandsfödda särskilt 
hårt. Trygg i Österåker har kontinuerliga möten som avser generellt förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism. I uppdraget ingår att omvärldsbevaka och analysera den aktuella 
lägesbilden, samt initiera lämpliga åtgärder i en handlingsplan. 
Utsedd samordnare bevakar och deltar i lokala, regionala och nationella nätverk och utbildningar om 
våldsbejakande extremism. Ett nära samarbete sker med polisen. 

Kontinuerlig omvärlds bevakning ligger till grund för det opera dva arbetet. Inom ramen för Trygg i 
Österåker genomförs en kartläggning och analys av lägesbiJden. Lägesbilden ska innehålla 
informadon om den våldsbejakande högerextremistiska vit maktmiljön, den våldsbejakande 
vänsterextremisdska autonoma miljön, den våldsbejakande religiösa extremistmiljön och den 
ensamagerande personen, dess närvaro och aktiviteter. Kardäggningen ska också innehålla en analys 
av förekomst av hedersrelaterat våld. 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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