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Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Österåkers 

kommun 2021-2025 

 
 

Sammanfattning 
I juni 2014 tillsattes en nationell samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism med 

huvuduppdrag att kartlägga behov och samordna kommunernas arbete mot våldsbejakande 

extremism. 2018 inrättades Center mot Våldsbejakande extremism (CVE) som placerades inom 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Alla kommuner i Sverige ska enligt den nationella strategin för 

våldsbejakande ha styrdokument som stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism.  

Österåkers kommun fattade år 2016 beslut om att anta strategi och handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism. Handlingsplanen utgick från den dåvarande lägesbilden i kommunen. I 

strategin och handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ingick tidigare begreppet 

Hedersrelaterat våld och förtryck. Dagens kunskap och omvärldsbevakning visar att begreppet 

Hedersrelaterat våld och förtryck bättre hör hemma i styrdokument riktade mot våld i nära 

relationer.  

 

Beslutsförslag 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

 
Anta Strategi mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 
Anta handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025 
under förutsättning att Kommunfullmäktige antar strategi mot våldsbejakande extremism för 
Österåkers kommun 2021-2025. 
 
 

Bakgrund 
Våldsbejakande extremism innebär att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema 
ideologiska åsikter och idéer. Våldsbejakande extremism kan utgöra ett hot mot samhällets 
grundläggande struktur, dess styrelseskick eller politiska företrädare på olika nivåer.  

Vidare utgör våldsbejakande extremistiska grupper ett allvarligt hot mot medborgares möjligheter att 
utöva sina demokratiska rättigheter. För närvarande finns, i enlighet med den nationella 
samordnarens definition, i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige: den 
högerextrema miljön, den vänsterextrema miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön.  
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I den kartläggning som är gjord i kommunen när det gäller förekomst av våldsbejakande extremism 
framgår att de tecken som uppmärksammats i kommunen berör främst den högerextrema miljön. 
Skolorna, kultur och fritid och vård- och omsorg är de förvaltningar som ser och möter flest tecken 
för våldsbejakande extremism. Kompetensen ser olika ut inom kommunens förvaltningar. Inkomna 
rapporter visar också att medarbetare i kommunen tenderar att upptäcka mer och rapporterar in fler 
händelser efter att kompetenshöjande insatser genomförts.  

Aktiviteterna i kommunens tidigare handlingsplan mot våldsbejakande extremism har genomförts, 
varför det är lämpligt att revidera antagna styrdokument och utifrån lägesbilden uppdatera 
styrdokumenten. Den föreslagna strategin följer den nationella strategin i större utsträckning än 
tidigare.  

Förvaltningens slutsatser 

Utifrån det nationellt övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism - som Center mot 
våldsbejakande extremism (CVE) vidareutvecklat - finns behov av att i kommunen anta en ny, 
övergripande strategi som  följer den nationella strategin i större utsträckning.  
 
Åtgärderna i den tidigare antagna handlingsplanen har genomförts. I och med att det finns en ny 
strategi och att ny lägesbild tas fram finns även ett behov av att uppdatera och revidera 
handlingsplanen.  
 
Den nya strategin och handlingsplanen har arbetats fram gemensamt av berörda förvaltningar. 
Dokumenten har även behandlats på kommunens styrgrupp för trygghet och säkerhets möte den 28 
februari 2021. 
 
Eventuella ekonomiska konsekvenser av handlingsplanen hanteras inom respektive förvaltnings ram.  

Bilagor 
1. Strategi mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025 
2. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025 
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