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Syfte och mål 

Österåker ska vara en kommun där människor känner trygghet och där 

mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsvariation, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och etnisk eller 

religiös tillhörighet. Kommunen ska verka för ett samhälle utan våld och 

förtryck.  

Målet för kommunens våldspreventiva arbete är att:  

 Österåker ska ha en trygg miljö, fri från våld 

 motverka all typ av våldsbejakande extremism (VBE) i Österåkers 

kommun 

Strategin omfattar all typ av våldsbejakande extremism.  

Utgångspunkt 

Denna strategi tar utgångspunkt i den nationella strategin mot våldsbejakande 

extremism som togs fram 2016 av den nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism.  

 

Definition 
Våldsbejakande extremism definieras som ideologier som legitimerar och 

brukar 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.  

Våldsbejakande extremistiska grupper kan utgöra ett allvarligt hot mot 

medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter.  

I Sverige består våldsbejakande extremism i huvudsak av tre identifierade 

riktningar:  

 högerextremism  

 vänsterextremism 

 islamistisk extremism 
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Strategi mot våldsbejakande extremism  

Det övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism ska ske centralt på 

strategisk nivå och vara långsiktigt.  

Österåkers kommun ska ha en funktion på övergripande strategisk nivå som 

ansvarar för samordningen av arbetet mot våldsbejakande extremism.  

Berörda förvaltningar och enheter i kommunen har ansvar att utveckla rutiner 

och implementera arbetet i verksamheten.  

Berörda tjänstemän i kommunen ska inneha adekvat kunskap och kompetens 

för att förebygga, upptäcka samt erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta med 

betoning på särskilt utsatta grupper och barn.  

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska inkluderas i det förebyggande 

arbetet och utgå från lokal kartläggning och aktuell lägesbild.   

Ökad kunskap och systematiskt arbete ger verktyg för tidig upptäckt av 

individer som riskerar eller är på väg in i våldsbejakande extremism (miljöer) 

samt uppmärksamma tecken på våldsbejakande extremism (aktiviteter) i 

kommunen, exempelvis klotter, flygblad och demonstrationer.  

 

 

Uppföljning 

Strategin ska följas upp årligen och vid behov revideras. 


