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Dokumentets syfte 
Denna strategi beskriver hur Nacka kommun aktivt skall jobba för tidig upptäckt av 
ungdomar och unga vuxna i riskzon för att hamna i våldsbejakande extremism och 
annat extremt våld. Den ska säkerställa att kommunen höjer kompetensnivån hos 
medarbetare och medborgare, ökar tidig upptäckt av personer som riskerar att radi-
kaliseras och att personer i behov av stöd får rätt insatser från kommunen.  Den skall 
även öka kunskapen kring hur vi upptäcker extremistiska miljöer och säkrar att inte 
några sådana miljöer förekommer inom kommunen och dess verksamheter. 
 
Dokumentet gäller för 
All kommunalt finansierad verksamhet 
 
 
 
Våldsbejakande extrema miljöer utgör ett hot mot samhällets grundläggande struktur 
och värdegrund, dess styrelseskick och de politiska företrädarna på olika nivåer. 
Våldsbejakande extremistiska grupper utgör ett allvarligt hot mot medborgares möj-
ligheter att utöva sina demokratiska rättigheter. 
 
 
 
Styrningen i Nacka utgår från kommunens vision om öppenhet och mångfald och den grundläggande 
värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras 
vilja att ta ansvar. Varje nämnd ska styra sin verksamhet så att de av kommunfullmäktige beslu-
tade fyra övergripande målen för hela Nacka kommun uppfylls. Resultatstyrning innebär att kom-
munen i tertial- och årsbokslut följer upp att verksamheten ger det resultat för medborgarna som 
kommunfullmäktige har beslutat om genom målen. 
 
• Visionen om öppenhet och mångfald innebär att Nacka kommun i sitt arbete 

mot våldsbejakande extremism och extremt våld eftersträvar jämlika levnadsvill-
kor. Det är en grundförutsättning för att personer inte skall dras till våldsbeja-
kande extremism. 
 

• Kommunens grundläggande värdering innebär att kommunens arbete mot 
våldsbejakande extremism och extremt våld fokuserar på själva våldshandlingen, 
inte att styra eller kontrollera rättigheterna till åsikts- och yttrandefrihet.  
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Strategiska inriktningar för kommunens arbete mot vålds-
bejakande extremism och extremt våld 

 
1. Arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt våld utgår ifrån forsk-

ningsrön, beprövad erfarenhet och aktuella problembilder.  
2. Medarbetare i all kommunalt finansierad verksamhet ska ha kunskap för att 

kunna bedöma om verksamheter eller ungdomsmiljöer är extremistiska eller 
misstänks kunna odla extremistiska åsikter. 

3. Medarbetare i all kommunalt finansierad verksamhet har ansvar för att föra 
samtal kring våldsbejakande värderingar och demokratiska grunder. 

4. Enskilda personer ska få stöd och hjälp för att förhindra att radikaliseras och 
anhöriga ska erbjudas råd och stöd. Detta skall ske genom befintliga struk-
turer. 

5. Ett framgångsrikt arbete förutsätter god samverkan inom kommunen, med 
andra myndigheter och med civilsamhället. 

6. Arbetet ska följas upp och utvärderas årligen.  
 

De strategiska inriktningarna bygger på  

• förebyggande insatser 
• ökad kunskap och kompetens 
• samordning och samverkan 
• uppföljning och utvärdering 

 

1. Förebyggande insatser 

Inom ramen för det ordinarie kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i kom-
munen ska även problembilder kring våldsbejakande extremism inrymmas. Problem-
bilder ska tas fram i samverkan med polisen och säkerhetspolisen men även med öv-
riga representanter inom kommunen och civilsamhället ska involveras.  
 
Arbete mot våldsbejakande extremism och extremt våld ska ske inom ramen för det 
ordinarie arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna. Redan befintliga strukturer 
för samordning och samarbete mellan offentliga aktörer och civilsamhället ska an-
vändas. 
 
Det förebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat, byggd på forskning och beprö-
vad erfarenhet. Det förebyggande arbetet bygger på a) social prevention och b) situ-
ationell prevention genom främjande av stödjande miljöer. 
 

A. Social prevention 

Kommunen ska i den ordinarie verksamheten skapa tillit, och delaktighet med fokus 
på demokratiutveckling och mänskliga rättigheter (primär prevention). 
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Kommunen ska höja kunskapen om hur man kan upptäcka signaler på när ungdomar 
och unga vuxna är på väg att dras in i extremistiska miljöer (sekundär prevention). 
Det innebär att det i all kommunalt finansierad verksamhet ska finnas kunskap om  

• beteenden som indikerar radikalisering och isolering från det etablerade sam-
hällets värderingar, normer och arenor 

• de vanligaste symbolerna för extremism 
• kunskap om var man skall vända sig när man misstänker att en ungdom håller 

på att radikaliseras 
 
Det ska finnas en kunskap om vart man kan vända sig och vilket stöd man kan få när 
en ungdom har radikaliserats (tertiär prevention). Syftet är att individen ska få stöd 
att komma ur en pågående radikalisering och inte återfalla. 
 

B. Situationell prevention genom främjande av stödjande miljöer 

Kommunalt finansierade ungdomsverksamheter ska genomsyras av samhällets nor-
mer och värderingar. Det ska finnas en tillräcklig vuxenkontroll tillgänglig för att sä-
kerställa detta (primär prevention).  
 
Det ska finnas en kunskap att identifiera miljöer/ungdomsverksamheter där våldsbe-
jakande extremism och extremt våld kan misstänkas odlas (sekundär prevention). 
Indikatorer på att sådana odlas är 

• homogena ungdomsgrupper (kön, ålder, etnicitet, etc) 
• avsaknad av vuxna som är närvarande (vertikal social kontroll)  
• osäkerhet kring vilka normer och värderingar som genomsyrar verksamheten 

 
All kommunal verksamhet ska ha kunskap om vilka indikatorer som identifierar mil-
jöer där våldsbejakande extremism och extremt våld förekommer (tertiär prevent-
ion). 
 

2. Ökad kunskap och kompetens 

Kommunen ska sprida kunskap i all kommunalt finansierad verksamhet om hur man 
förebygger att extremistiska miljöer uppstår och hur man identifierar existerande ex-
tremistiska miljöer. Verksamheter som finansieras av Nacka kommun och de delar av 
civilsamhället som jobbar med barn, ungdomar och unga vuxna ska erbjudas kompe-
tensinsatser kring våldsbejakande extremism/extremt våld och stöd till anhöriga. Att 
ha kunskap om indikatorer på att personer riskerar att radikaliseras ska bidra till att 
fler personer i riskzon identifieras och vid behov fångas upp. Kommunen ska följa 
utvecklingen av preventiva metoder och säkerställa att effektiva metoder används. 
Kommunens hemsida är en viktig kanal för information och kunskapsspridning samt 
kunskapsdelning. Där ska finnas relevant information, kunskapskällor, länkar och in-
formation om vart man kan vända sig i olika frågor. 
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3. Samordning och samverkan 

 
Nacka kommuns arbete mot våldsbejakande extremism och extremt våld bygger på 
samverkan inom kommunen och med andra aktörer i samhället såsom polis, säker-
hetspolis och civilsamhälle. Redan befintlig samverkan inom ramen för det brotts-
förebyggande arbetet och samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis 
utgör grunden för samverkan.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna arbetet mot våldsbejakande 
extremism genom det brottsförebyggande rådet. Säkerhetsfunktionen under kom-
munstyrelsen har det samordnande uppdraget. I det ingår: 
 

• Stödja och stimulera samverkan inom kommunen, med andra myndigheter 
och med civilsamhället. 

• I samverkan med polis och säkerhetspolis tillse att det finns aktuella lägesbil-
der. 

• Genom deltagande i relevanta nätverk verka för omvärldsbevakning och in-
formationsspridning inom kunskapsområdet. 

• Verka för att förtroendevalda, chefer och medarbetare har relevant kunskap 
och kompetens. 

• Verka för att det finns tydlig och saklig information och kommunikation.  
• Följa upp och utvärdera arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt 

våld 

Uppföljning 
Brottsförebyggande rådets roll är att fastställa verksamhetsmål, stödja arbetet samt 
följa upp vilka resultat som nås. Årligen görs en utvärdering av genomförda insatser. 
Utifrån den och den aktuella problembilden fastställs sedan verksamhetsmål för 
kommande arbete. Resultat av arbetet redovisas årligen till kommunstyrelsen. 
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