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Inledning 

Polisområde Skaraborg och Säkerhetspolisen har inlett ett samarbete mot våldsbejakande 
extremism med samtliga 15 kommuner i Skaraborg, Migrationsverket och Kriminalvården. Den 
lokala arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism i Hjo Kommun har utarbetat en lokal 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

Bakgrund 

Idag finns det personer i Sverige som stödjer terrorism i olika delar av världen. Det finns också 
personer som reser utomlands för att delta i träning kopplad till terrorism och andra olagliga 
våldshandlingar. Attentatshotet från våldsbejakande extremism kommer dels från personer som 
återvänder från resor utomlands med erfarenheter och kunskaper om våldsutövande, dels från 
personer som befinner sig i Sverige och som kan agera på uppmaningar till attentat. I Sverige 
finns även ett attentatshot från den autonoma miljön och vit makt-miljön. Utöver extremister 
kopplade till etablerade nätverk, finns personer som kan utgöra hot mot demokratin genom att 
agera på egen hand. 

Det behövs en mängd åtgärder för att verka mot våldsbejakande radikalisering. Utbildning och 
spridande av kunskap, dialog och samverkan mellan olika aktörer i samhället är nödvändigt för 
att förebygga, och på olika sätt motverka att den våldsbejakande extremismen får fäste i Hjo 
kommun.  

Definition 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsgrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 
mål. 

Syfte 

Det övergripandet syftet med kommunens arbete utifrån denna handlingsplan är att värna och 
stärka demokratin och göra samhället motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism över 
tid.  

Detta genom att arbeta långsiktigt för att förebygga att individer rekryteras och radikaliseras till 
våldsbejakande extremiströrelser och för att hjälpa individer att lämna sådana rörelser. 

Nulägesbild inom Hjo kommun 

I jämförelse med vissa storstäder där en mängd unga personer har sympatiserat med 
jihadistgrupper och rest ut till främst Syrien för att delta i krig eller där andra höger eller 
vänsterextrema grupper utfört våldshandlingar, så har lägesbilden i Hjo kommun hittills varit 
betydligt mindre dramatisk. Även om inte direkta våldsdåd, kopplat till extremistiska åsikter i 
nuläget kunnat registreras, så har vissa fall av radikalisering kunnat ses och fått motverkas 
genom återkommande samtal och andra integrerande samt förebyggande åtgärder. Det har 
även framkommit tecken på radikala åsikter genom klotter och andra uttrycksätt. Med detta 
som bakgrund så finns det anledning att ta allt sådant på allvar och än mer rusta kommunens 
och samhällets olika verksamhetsgrenar, för att fortsättningsvis kunna stävja, förebygga och 
motverka alla former att extremism som kan komma att leda till våldshandlingar och 
segregation inom kommunen. För att detta ska vara möjligt krävs ett genomgripande samarbete 
och en uttalad plan för hur arbetsgången inom kommunen mot all form av extremism bör se ut.  
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Metod i Hjo kommun – att samverka genom befintliga strukturer 

Den befintliga lokala samverkansgruppen mot våldsbejakande extremism fungerar som en 
stödfunktion för kommunverksamheterna i detta arbete. 
Samverkansgruppen består av representanter från verksamheter där man kommer i direkt eller 
indirekt kontakt med ungdomar och vuxna i de åldersgrupper där riskerna för radikalisering är 
som störst: Säkerhetssamordnare, rektor Komvux och SFI, klassföreståndare för 
integrationsassistentutbildningen vid Hjo Folkhögskola, utvecklingschef barn och utbildning samt 
samordnare på öppenvården. Samverkansgruppens uppgift är främst att förebygga radikalisering 
genom samverkan och informationsutbyte mellan de ovan nämnda verksamheterna, att verka 
för integration mellan samhällets olika grupper samt att inhämta och vidarebefordra relevant 
information till berörda parter från de regionala träffarna som regelbundet hålls mellan de 
närmaste kommunerna, polisen och SÄPO.   

Respektive verksamhetschef inventerar nuläget och identifierar behov av insatser. Detta 
dokumenteras som en för verksamheten anpassad handlingsplan som varje verksamhetschef tar 
fram med stöd av förebyggargruppen. 

- Använd i första hand befintliga samverkansstrukturer inom respektive verksamhet och vid 
behov utveckla nya. 

- Bygg upp en bank, av för aktuell verksamhet, relevanta förhållningssätt och metoder. 

- Direkta åtgärder vid tydliga tecken på radikalisering: kontakta respektive verksamhetschef 
alternativt vid akuta fall även polisen i Skövde eller SÄPO. 

- Exempel på åtgärder för att hjälpa individer att lämna våldsbejakande extremiströrelser 
och grupper: 
Exitverksamhet, Polisen, och SÄPO samt genom stöd till familj och närstående som är 
oroliga för en person som har anslutit sig eller ämnar att ansluta sig till våldsbejakande 
extremistiska rörelser i Sverige eller utomlands. Till hjälp finns bl.a. Röda korsets 
stödtelefon 020-100 200 vilken är bemannad mellan kl. 09.00-15.00 på vardagar och där 
kan man tala både svenska, arabiska, kurdiska och engelska.  

- Uppföljning/redovisning lämnas av respektive verksamhetschef halvårsvis till kansliet i slutet 
av januari respektive juni månad, vilken sammanställer materialet till en aktuell 
lägesbeskrivning som redovisas till kommunstyrelsen. 
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Bilaga 1: Stödmaterial med tips, råd och information till handlingsplan 

mot extremism i Hjo kommun 

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism: 
http://www.samordnarenmotextremism.se/ 

Expo:  
http://expo.se/ 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), skrift ”Lokala insatser mot våldsbeakande 
extremism”, PDF:  
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-591-3.pdf 

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Regeringen 2011) 
http://www.regeringen.se/contentassets/441d6f98b4e340d3a1a975d66c3e81f6/handlingsplan-
for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism-skr.-20111244 

 

Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå – Exempel och lärdomar från Sverige 
och Europa (Försvarshögskolan 2015) 
http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/F%C3%B6reby
ggande%20av%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20p%C3%A5%20lokal%20niv%C3%A5.
pdf 

 

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 
(Regeringens skrivelse 2014/15:144) 
http://www.regeringen.se/contentassets/0ab9597659f24c05a918caa7916b6048/skrivelse-
141514400webb.pdf 

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 
http://skma.se/ 

 

Forum för levande historia 
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen 
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