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Inledning 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 

accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 

mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-

miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande 

islamistiska extremistmiljön.  

Laholms kommun ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. 

TAFA (taktiskt förebyggande arbete barn och unga) har fått i uppdrag av styrgruppen för barn 

och unga arbetet att vara ansvarig för området och ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism. Handlingsplanen gäller för socialnämnden, kultur och utvecklingsnämnden, barn och 

ungdomsnämnden samt kommunstyrelsen. Socialnämnden är ansvarig för att handlingsplanen 

hålls aktuell.  

Handlingsplanen innehåller följande områden:  
 

 Samverkan med andra aktörer  

 Civilsamhället  

 Metodutveckling och omvärldsanalys 

 Organisering av det förebyggande arbetet. 

 Kompetensutveckling   

 Stöd till anhöriga  

 Stöd till individer 

Syfte och mål 

Det övergripandet syftet är att värna och stärka demokratin och göra samhället motståndskraftigt 

mot våldsbejakande extremism.  

Mål  
 

 Ökad kunskap och förståelse för problembilden kring våldsbejakande extremism för 

samtliga samverkande aktörer i Laholms kommun. 

 

 Ökad samverkan mellan Laholms kommun, civilsamhälle, polis, kriminalvården samt 

SÄPO.  

 

 Arbeta för att förebygga att individer rekryteras och radikaliseras till våldsbejakande 

extremiströrelser och för att hjälpa individer att lämna sådana rörelser. 
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Samverkan med andra aktörer 
Erfarenheter visar att samverkan i befintliga strukturer är en framgångsfaktor.  Framgångsrik 

lokal samverkan mot våldsbejakande extremism ska bygga på eller införlivas i redan befintliga 

strukturer. Långsiktighet är en nyckelfaktor för framgång i det förebyggande arbetet. 

Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är viktiga framgångsfaktorer i det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.  

 

Identifiering av de samarbetspartners som är avgörande för det förebyggande arbetet bör ske i ett 

tidigt skede för att öka medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden. Det gäller 

såväl att hitta lösningar, samt möjliggöra förberedelser och uppföljning TAFA med skola, 

socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, fritid och räddningstjänst är därför en naturlig 

samverkans forum med nödvändiga samverkansaktörer. SIG (sociala insatsgruppen) kommer att 

användas som arbetsgrupp och arbeta samordnat med individer som riskerar eller har blivit 

radikaliserade. SIG består av representanter från socialtjänst, arbetsmarknadsinsatser, skola, polis 

och frivården. 

Civilsamhället 
Dialog ska föras med religiösa samfund i det förebyggande arbetet mot religiöst präglad 

våldsbejakande extremism. I övrigt ska det ske en bred samverkan och dialog med 

civilsamhället. Det kan exempelvis röra sig om lokala idrottsföreningar, trossamfund eller andra 

ideella organisationer. Precis som med annan samverkan har det visat sig att det är en fördel att 

dialogen förs inom ramen för en befintlig struktur. Att inkludera många aktörer gynnar arbetet 

eftersom alla sitter på specifik kompetens och ett möjligt positivt engagemang som är viktigt i 

arbetet mot våldsbejakande extremism.  

Metodutveckling och omvärldsanalys 
Kombinationen av kompetensutveckling, informationsinsatser, utveckling av 

samverkansstruktur, erfarenhetsutbyte, och omvärldsbevakning kommer resultera i en gemensam 

metodutveckling. Det är viktigt att följa utvecklingen av preventiva metoder och säkerställa att 

rätta metoder används för nå resultat i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

En stor del av rekryteringen till våldsbejakande extremism sker via sociala medier. Det är svårt 

att kontrollera och agera emot. Även i detta fall är kunskap genom omvärldsbevakning viktigt för 

att följa utvecklingen, men också samverkan med den nationella samordnaren, polismyndigheten 

och Säpo. 

Organisering av det förebyggande arbetet 
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ska befinna sig på tre olika 

preventionsnivåer.  

 

Generella förebyggande insatser är breda insatser som omfattar samhällets alla medborgare, 

framförallt barn och ungdomar. Det kan gälla exempelvis utbildning för yrkesverksamma inom 

skola, fritid- och ungdomsverksamhet. Insatser som stärker barn och ungas tro om ett 

demokratiskt samhälle kan också vara en insats som omfattar samhället i stort.   

 

Specifika förebyggande insatser riktas mot specifika problem eller unga i riskgrupper. Här 

handlar det om att rikta insatserna mot riskgruppen med exempelvis informationsinsatser, 

aktiviteter och utbildning m.m.  
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Individinriktade förebyggande insatser utgörs av insatser som riktar sig mot den enskilda 

individen med riskbeteende. Insatsen går ofta hand i hand med förebyggande insatser mot 

riskgrupper och kan handla om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som till exempel 

mentorer, stödpersoner, undervisningsstöd, praktikplats eller arbete. Sociala insatsgruppen är ett 

samverkansorgan som arbetar förebyggande på denna nivå.  

 

Kompetensutveckling 
Inom kommunen finns många olika verksamhetsområden som på olika sätt berörs av 

våldsbejakande extremism Det kan handla om situationer som uppstår i skolmiljö, på 

fritidsgårdar eller i andra sammanhang. Kompetensutveckling ska ges till verksamheter för att 

öka den generella kunskapsnivån. Genom arbetet mot våldsbejakande extremism ska 

kompetenshöjande insatser ges till verksamheter och andra aktörer för att dessa ska kunna 

orientera sig i sitt ansvar och se över lämpliga insatser och hitta lämpliga lösningar. Genom ökad 

kunskap och utbildning av berörda verksamheter och funktioner kan riskfaktorer lättare 

uppmärksammas och fler individer fångas upp. Inledningsvis kommer utsedda nyckelpersoner 

inom kommunen få särskild kompetenshöjande utbildning inom området.  

Stöd till individer 
Stöd till individer som har radikaliserats och eller vill lämna dessa miljöer kan ges på olika sätt. 

Det finns specifika avhopparverksamheter riktat till personer som vill lämna högerextrema 

grupperingar. Där fungerar tidigare avhoppare som ledargestalter och förebilder. När det gäller 

våldsbejakande islamistiska extremistmiljön finns mindre kunskap och liten utvecklad 

avhopparverksamhet och därmed få ledargestalter som är beredda att arbeta med att underlätta 

avhopp. Inom ramen för den nationella samordningen mot våldsbejakande extremism har det 

tagits fram ett metodstöd som kan användas. Metodstödet innehåller olika övningar så att 

individerna får möjlighet att reflektera över sina ställningstagande och föreställningar. 

Samtalsstödet bygger på MI (motiverande samtal), en metod som ofta används inom socialt 

arbete.  Insatser som ges till individer som har eller är på väg att bli radikaliserade ska samordnas 

genom SIG (sociala insatsgruppen). Att involvera anhöriga och civilsamhället är viktigt i arbetet 

kring individen. 

Stöd till anhöriga 
Oroliga anhöriga eller närstående ska enkelt kunna ta del av information om stöd från 

kommunen. På Laholms kommuns hemsida finns det aktuell information och telefonnummer till 

en hjälptelefon men anhörigstödet måste utvecklas vidare. Samverkan med ideella organisationer 

är viktig i detta sammanhang. Anhörigas erfarenheter ska även användas och tas tillvara i 

metodutvecklingen.  

 

Uppföljning 
Handlingsplanen är ett övergripande styrdokument. Handlingsplanen konkretiseras i en aktivitets 

och handlingsplan. TAFA ansvarar för att det sker en regelbunden uppföljning av 

handlingsplanen.  

 

 


