1 (4)

Riktlinjer för Lidingö stads
förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism

Beslutad av:
Kommunstyrelsen

Beslutsdatum:
2018-12-03
Senast reviderad:
-

Giltighet:
Diarienummer:
Fr.o.m 2018-12-06 och KS/2017:319
tills vidare

Dokumenttyp:
Riktlinjer

Ansvarig verksamhet: Rätt att revidera:
Stadsledningskontoret -

Eventuell sekretess:
Nej

2 (4)

1. Inledning
Våldsbejakande extremism är ett allvarligt hot mot demokratin. Regeringen har
konstaterat att samhället behöver bli mer motståndskraftigt mot radikalisering och
våldsbejakande extremism1.
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en lokal lägesbild
gällande eventuell förekomst av våldsbejakande extremism på Lidingö.2 Utifrån
lägesbilden har förslag på förebyggande åtgärder tagits fram.

2. Förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism
2.1 Funktion för samordning
Lidingö stad ska ha en utpekad funktion som ansvarar för samordning av det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Samordning är viktigt för att
övriga åtgärder enligt riktlinjerna ska kunna uppfyllas och för att skapa långsiktighet i
det brottsförebyggande arbetet.
2.1.1 Ansvarig förvaltning
Stadsledningskontoret har ett övergripande ansvar för Lidingö stads förebyggande
arbete mot våldsbejakande extremism. Omsorgs- och socialförvaltningen ansvarar för
att driva stadens operativa förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. I
ansvaret ingår att samordna förvaltningarnas arbete, ta initiativ till förebyggande
åtgärder, samordna och medverka i utbildningsinsatser samt att medverka i att ta fram
lägesbilder och handlingsplaner. Omsorgs- och socialförvaltningens arbete ska ske i
samråd med stadsledningskontoret.
2.2 Funktion för samverkan och informationsdelning
Lidingö stad ska samverka med relevanta aktörer i syfte att identifiera, förebygga och
förhindra förekomsten av våldsbejakande extremism på Lidingö. Staden ska verka för
att aktörerna kan dela information som är viktig inom det förebyggande arbetet.
Arbetet med att förebygga och förhindra förekomsten av våldsbejakande extremism ska
i största utsträckning integreras i stadens övriga brottsförebyggande arbete. Stadens
brottsförebyggande arbete bedrivs i nära samverkan mellan stadens förvaltningar,
Polismyndigheten, räddningstjänsten, bevakningsföretag och övriga aktörer.
Ansvarig förvaltning
Omsorgs- och socialförvaltningen, som vid behov ska samråda med stadsledningskontoret.
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2.3 Lägesbilder och metodutveckling
Lidingö staden ska implementera en beprövad metod för att ta fram och analysera lokala
lägesbilder. Framtagande och uppföljning av lägesbilder över förekomsten av våldsbejakande extremism ska ingå som en del i stadens övriga brottsförebyggande arbete.
Ansvarig förvaltning
Omsorgs- och socialförvaltningen, som vid behov ska samråda med stadsledningskontoret.
2.4 Omvärldsbevakning
Lidingö stad ska bedriva omvärldsbevakning för att få kunskap om
händelseutvecklingen och kunna dra nytta av de samlade kunskaper och samordnande
insatser som genomförs i Sverige. Som del i omvärldsbevakningen och det
kunskapsuppbyggande arbetet ska staden delta vid de seminarier som Länsstyrelsen
arrangerar inom området. Vidare ska staden ingå och delta aktivt i det regionala nätverk
som finns kring våldsbejakande extremism i syfte att vara uppdaterad om förekomsten
av våldsbejakande extremism inom länet och kring det förebyggande arbete som bedrivs
på länsnivå och bland länets övriga kommuner.
Ansvarig förvaltning
Omsorgs- och socialförvaltningen.
2.5 Förebyggande arbete
Lidingö stad ska inom ramen för befintlig lagstiftning och styrande dokument ansvara
för att motverka att personer inträder i brottslighet, underlätta för utträde ut brottslighet
och arbete med det demokratifrämjande uppdraget.
Omsorgs- och socialförvaltningen samt lärande- och kulturförvaltningen ska fortsätta
utveckla samverkan med Polismyndigheten i enlighet med staden och polisens
samverkansöverenskommelse.
Ansvarig förvaltning
Respektive förvaltning, som vid behov ska samråda med omsorgs- och
socialförvaltningen.
2.6 Utbildning av och information till medarbetare
Lidingö stad ska inventera vilka personalkategorier som bedöms ha störst behov av
riktade utbildningsinsatser samt erbjuda dessa personer grundläggande utbildning inom
området.
Stadens medarbetare ska vidare erbjudas ökade kunskaper inom området genom
information på stadens intranät. Staden ska också underlätta för medarbetare att hitta
relevant information samt stöd- och utbildningsmaterial inom området.
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Ansvarig förvaltning
Respektive förvaltning ansvarar för att identifiera berörda medarbetare samt inventera
deras kunskapsbehov och kompetensutvecklingsbehov inom området.
Omsorgs- och socialförvaltningen ansvarar för framtagande av relevant information till
stadens intranät, i samråd med stadsledningskontoret.
Omsorgs- och socialförvaltningen ska vid behov samordna förvaltningarnas
utbildningar.
2.7 Information till allmänheten och stöd till anhöriga
Lidingö stad ska publicera information på hemsidan om våldsbejakande extremism samt
var man kan vända sig för att få hjälp och stöd i frågor som rör radikalisering.
Ansvarig förvaltning
Omsorgs- och socialförvaltningen, som vid behov ska samråda med stadsledningskontoret.
2.8 Motverka finansiering och annat stöd till våldsbejakande extremistiska
organisationer
Lidingö stad ska ha ändamålsenliga interna kontrollrutiner för att inte medvetet
medverka till att finansiellt, eller på annat sätt, stödja våldsbejakande extremistiska
organisationer. Det gäller bland annat vid utbetalning av kommunala föreningsbidrag
eller vid andra typer av föreningsstöd, vid uthyrning av stadens lokaler och vid
upphandlingar och inköp etcetera.
Ansvarig förvaltning
Respektive förvaltning ansvarar för att det finns interna kontrollrutiner inom de
verksamheter som berörs.
Stadsledningskontoret ansvarar för att det finns interna kontrollrutiner i samband med
centrala upphandlingar och inköp.

3. Uppföljning
Omsorgs- och socialförvaltningen ska i samråd med stadsledningskontoret följa upp
stadens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

4. Rutiner
Varje förvaltning får besluta om förvaltningsinterna rutiner för tillämpning av dessa
rutiner. Stadsdirektören får vid behov besluta om stadsövergripande rutiner för stadens
arbete med att förebygga våldsbejakande extremism.

