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Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Revidering av tidigare version
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Vid nämndsammanträdet den 21 september antog stadsdelsnämnden
förvaltningens förslag till handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. På grund av den mänskliga faktorn presenterades en
tidigare version av skrivning och inte den slutgiltiga. Texten under
rubrikerna Våldsbejakande religiös extremism och Uppföljning ska
ha en annan ordalydelse. Misstaget har i och med detta
tjänsteutlåtande korrigerats.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering
Ärendet
Stockholms stad beslutade i maj 2016 om stadsövergripande
riktlinjer mot våldsbejakande extremism. En av åtgärderna i
riktlinjerna är att stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder ska
utarbeta lokala handlingsplaner. Stadsdelsförvaltningen har tagit
fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism vilken
antogs vid nämndsammanträdet den 21 september. På grund av den
mänskliga faktorn presenterades en tidigare version av skrivning
och inte den slutgiltiga. Texten under rubrikerna Våldsbejakande
religiös extremism och Uppföljning ska ha en annan ordalydelse.
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Under våldsbejakande religiös extremism ska texten vara:
Den svenska våldsbejakande islamistiska miljön inspireras
övergripande av en salafistisk-jihadisk ideologi. Detta ideologiska
paraply förenar både al-Qaida och Islamiska Staten (IS). IS är en
utbrytarorganisation från al-Qaida och skillnaden dem emellan
ligger närmast i att IS har en mer extrem syn på vilka de uppfattar
som fienden. Enligt IS är alla som inte delar deras ideologi att
betrakta som motståndare, vilket innebär att även muslimer som inte
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överensstämmer med gruppens övertygelser utmålas som fiender
och utgör legitima måltavlor.
Gemensamt för dem båda är dock att ideologin motiverar attentat
mot civila, dels enligt deras egen logik som svar på ockupation av
muslimska länder och våld mot muslimer, dels som ett svar på
upplevda kränkningar av islam. Målet som beskrivs är att genom
våld införa ett islamiskt styre (sharia) inom ramen för en
domedagsprofetia. De västerländska demokratiska styrelseidealen,
kolonialismen och förhållanden som tillskrivs västvärlden anses ha
fördärvat islam. Västvärldens sekularisering och sätt att leva görs då
även till mål för angrepp från miljöns extremister.
I samband med inbördeskriget i Syrien och de spridningseffekter
som följde i närliggande länder har IS skickligt profiterat på det
maktvakuum som uppstod. Genom propaganda i social medier
attraherade gruppen många anhängare, och när de utropade sitt
kalifat i juni 2014 ökade tillströmningen till en nivå som saknar
historisk jämförelse. Idag beräknar säkerhetstjänster att drygt 5000
individer rest från Europa för att ansluta sig till gruppen.
IS har även uppmuntrat till att anhängare bör utföra attentat i sina
hemländer – med de vapen de har att tillgå. Många av de
terrorattentat som drabbat Europa sedan 2014 kan härledas till IS antingen genom attentatspersoner som har haft direkt kontakt med
terrororganisationen, eller som på något sett inspirerats av dess
upprop och ideologi.
Under uppföljning ska texten vara:
Enligt stadens riktlinjer ska handlingsplanen behandlas av ansvarig
nämnd och godkännas av kommunstyrelsen. Handlingsplanen ska
följas upp årligen inom ramen för ordinarie styrning under målet om
att Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar. En
första uppföljning av vidtagna åtgärder görs i samband med årets
verksamhetsberättelse. Uppföljning sker även löpande i olika
forum, exempelvis inom ramen för samverkan med lokalpolisen.
Handlingsplanen revideras årligen utifrån aktuell lägesbild.
Lägesbilden tas fram tillsammans med andra berörda nämnder samt
i samarbete med polisen. Nästa revidering sker i samband med
tertialrapport 1 2018. I revideringen ska status på föregående års
vidtagna åtgärder framgå.
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Under rubriken Inledning har texten kompletterats med:

Utövande av våldsbejakande extremism är en form av kriminalitet
som utöver lidandet för de direkt drabbade, skapar rädsla och
otrygghet i samhället i stort. I det brottsförebyggande arbetet har
motverkandet av våldsbejakande extremism hög prioritet.
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Förvaltningens synpunkter och bedömning
Förvaltningen önskar härmed korrigera sitt misstag och föreslår att
stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
Bilagor
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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