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Inledning 
Österåker ska vara en plats utan inslag av våldsbejakande extremism, 
rasism, intolerans och andra inslag som kan skada trygga 
mellanmänskliga relationer. 

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. 

En strategi mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen att höja 
kunskapsnivån hos personal och medborgare samt ökar möjligheten till 
tidig upptäckt av personer i riskzon. 

I Österåkers kommun finns det sedan många år en struktur och 
målsättning för det generellt trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet. Arbetet leds och samordnas av Trygg i Österåker som ansvarar 
för det kommunövergrip ande trygghetsarbetet. 

Trygg i Österåkers struktur innefattar upparbetade samarbetsformer som 
innefattar kommunala förvaltningarna, berörda myndigheter samt 
föreningar och företagare i kommunen. I dessa forum samordnas såväl 
det strategiska som det operativa brottsförebyggande arbetet. Funktionen 
som utsedd samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism ingår i 
Trygg i Österåker. 
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Syfte 
Strategin syftar till att motverka uppkomsten av våldsbejakande 
extremism. 

Om våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism handlar om 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 de politiska företrädarna 
på olika nivåer. Vidare utgör våldsbejakande extremistiska grupper ett 
allvarligt hot mot medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska 
rättigheter. 

Österåkers kommuns strategiska arbete mot våldsbejakande 
extremism 
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 utlands födda 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. 

Österåkers kommun operativa arbete mot våldsbejakande 
extremism 
Kontinuerlig omvärldsbevakning ligger till grund för det operativa 
arbetet. 
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Inom ramen för Trygg i Österåker genomförs en kartläggning och analys 
av lägesbilden. Lägesbilden ska innehålla information om den 
våldsbejakande högerextremistiska vit maktmiljön, den våldsbejakande 
vänsterextremistiska autonoma miljön, den våldsbejakande religiösa 
extremistmiljön och den ensamagerande personen, dess närvaro och 
aktiviteter. Kartläggningen ska också innehålla en analys av förekomst av 
hedersrelaterat våld. 
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