
Linköpings kommun 

linkoping.se 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Våldsbejakande extremism                                      

Policy                                       

Linköpings kommun 
 

 

 

 

 

 

 

Antaget av:          Kommunfullmäktige 

Status:                  Antagen 2017-06-13 kf § 181 

Giltighetstid:        tills vidare 

 

  

 



  

 

 

2 (5) 
 

  

 

Sekretess: Öppen 

Diarienummer: Ks 2015-1020 

  

Dokumentansvarig: Adm. Direktör, 

Säkerhetschefen 

  

Adresserat till:    

Tidpunkt för aktualitetsprövning:    

Tidpunkt för senaste revidering:   

Relaterade styrdokument: 

Instruktion/handlingsplan våldsbejakande 

extremism, åtgärdsplan våldsbejakande 

extremism. 

  

Sökord: Våldsbejakande extremism   
 



 

 

1 Giltighet 

Denna policy avseende våldsbejakande extremism är fastställd av Linköpings 

kommunfullmäktige 2017-06-13 enligt § 181 Dnr 2017-364, för att gälla tills vidare. 

2 Inledning 

Denna policy är Linköpings kommuns övergripande dokument avseende arbete mot 

våldsbejakande extremism.  

3 Syfte 

Syftet med policyn är att tydliggöra övergripande inriktning, ansvarsfördelning och 

uppgifter för Linköpings kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.  

4 Målsättning  

Linköpings kommuns policy avseende våldsbejakande extremism har tagits fram av 

kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunens trygghets och 

demokratiutskott. Framtagandet har skett med utgångspunkt från redan framtagna 

strategidokument och i samråd med berörda aktörer inom och utanför Linköpings 

kommuns organisation. Policyn följer den nationella övergripande avgränsning och 

definitioner av målgrupper och åtgärdsområden.  

 

Kommunstyrelsen ska årligen följa upp policyn och kommunens samlade arbete mot 

våldsbejakande extremism. 

Allt säkerhetsarbete skall ingå som en aktiv del i Linköpings kommuns 

kvalitetsarbete jämlikt Linköpings kommuns överordnade säkerhetspolicy. 

5 Omfattning 

Den våldsbejakande extremismen är en rörelse som inte accepterar en demokratisk 

samhällsordning.  

Definition1av våldsbejakande extremism kan delas in i tre områden (våldsbejakande 

extremistiska miljöer i Sverige), enligt följande: våldsbejakande vänsterextremism, 

våldsbejakande högerextremism och våldsbejakande islamistisk extremism. 

Därutöver finns ensamagerande extremister som motiveras till våldshandlingar av 

olika ideologier, men som inte tillhör nämnda grupper eller nätverk.   

                                                 

1 Nationella samordnarens definition av våldsbejakande extremism 



 

 

Säkerhetspolisen2 använder våldsbejakande extremism som ett samlingsnamn för 

icke-demokratiska uttryck där våld och hot används eller förespråkas som ett medel 

att uppnå politiska mål. 

Den Svenska regeringen definierar3 våldsbejakande extremism som ideologier, 

rörelser och miljöer som bejakar och legitimerar våld som medel för att förverkliga 

extrema ideologiska åsikter och idéer.  

Arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har hög prioritet på 

både nationell och lokal nivå. Regeringen har givit nationella uppdrag att utveckla 

arbetet mot våldsbejakande extremism genom att förbättra samverkan mellan 

myndigheter, polisen, kommuner och organisationer. Detta inbegriper även att 

utbilda personer som möter ungdomar om våldsbejakande extremism och hur det kan 

förebyggas. 

Linköpings kommun och kommunstyrelsen har en viktig roll att inom ramen för 

säkerhetsarbetet tidigt följa hur problembilden förändras i olika delar av kommunen.  

Arbetet avseende våldsbejakande extremism ska konkretiseras genom följande; 

 

- Det demokratiska samhället ska värnas, i kommunen ska våldsbejakande 

extremism ska alltid bekämpas. 

 

- Kunskapen om våldsbejakande extremism ska öka i Linköpings geografiska 

område (kunskap/utbildning). 

 

- Ökad myndighetssamverkan, såväl lokalt som nationellt. 

 

- För att samordna det interna arbetet mot våldsbejakande extremism finns en 

samordningsfunktion i kommunen.  

 

- För det operativa arbetet avseende våldsbejakande extremism finns det 

framtagna säkerhetsinstruktioner (instruktioner/åtgärdsplaner), där 

förebyggande insatser från kommunen framgå, de ska vara individanpassade 

samt omhänderta insatser som avradikalisering och anhörigstöd. 

 
 
 

                                                 

2 Säkerhetspolisens definition av våldsbejakande extremism. 
3 Regeringens skrivelse, Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande 

extremism (2014/15:144).   



 

 

6 Ansvar 

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen                                                                                     

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande styrdokument och 

policyn för våldsbejakande extremism är ett av dessa. Kommunstyrelsen har det 

yttersta ansvaret för allt säkerhetsarbete.  

Kommunstyrelsen utövar genom kommundirektören, administrativa 

utvecklingschefen och säkerhetschefen fortlöpande tillsyn, uppföljning samt ger råd- 

och direktiv inom säkerhetsområdet, så även inom detta område. 

Samordnare – Våldsbejakande extremism i Linköpings kommun                                                         
Säkerhetschefen utser samordnare avseende våldsbejakande extremism samt tillser 

att denne är säkerhetsklarerad. Samordnaren har i uppgift att tillse verksamheternas 

behov av stöd och hjälp samt att omvärldsbevaka frågorna kring våldsbejakande 

extremism. Vidare skapa förutsättningar för att implementera – som beskriver hur 

policy, instruktioner/handlingsplan samt åtgärdsplan görs känd i kommunen och följa 

upp det förebyggande arbetet kontinuerligt.  

 

Chefer/Medarbetare  

Samtliga chefer/medarbetare har ansvar för att inhämta nödvändig information och 

kunskap för att följa denna policys, instruktion/handlingsplan samt rapportera 

risker/avvikelser inom området i enlighet med framtagen åtgärdsplan. I ansvaret ingår 

även att samråda med samordnaren vid informationsinhämtning, utbildning och eller 

oklarheter. 

 

 

 


