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Inledning 
Arbetet med att värna demokratin och därigenom förebygga våldsbejakande extremism är en 
av de grundläggande delarna i kampen mot terrorism och dess grogrunder. 
 
I rollen som demokratifrämjande har kommunen ett stort ansvar, exempelvis inom skolans 
verksamheter och i möte med och bemötande av invånarna. Kommunens uppdrag är att i 
största mån stötta invånarna i utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Det är tydligt att 
kommunen arbetar med att i största möjliga mån förhindra utanförskap, som i sig ses som den 
största faktorn för rekrytering av medlemmar till våldsbejakande extremistiska grupper. 
 
Denna handlingsplan är framtagen av kommunledningsförvaltningen i samråd med andra 
förvaltningar inom kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen, detta efter nationella 
riktlinjer om kommuners behov av en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
 

Handlingsplanens fokus 
Forskning visar att jämlika levnadsvillkor är en grundförutsättning för att personer inte ska 
dras till våldsbejakande extremistmiljöer.  Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet 
sker brett och med fokus på att alla barn och unga ska få en bra uppväxt, förutsättningar till 
bra resultat i skolan, god fritid och senare i livet vidareutbildning och sysselsättning. Det 
handlar om att skapa tillit och delaktighet med fokus på demokratiutveckling och mänskliga 
rättigheter 
 
Handlingsplanen ska utgöra ett stöd i arbetet med att förebygga och förhindra uppkomst av 
våldsbejakande extremism och i arbetet med att värna demokratin. En tydlig struktur 
presenteras där fokus ligger på hur arbetet kan integreras i befintliga strukturer.  
 
Kopplat till handlingsplanen behöver verksamheterna (enskilt och i samverkan) ta fram 
rutiner för hur konkreta ärenden ska hanteras. Det kan till exempel handla om hur och vilka 
som ska agera vid misstanke om att enskild håller på att radikaliseras eller hur avhoppare 
hanteras. 
 

Definition av våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, miljöer och övertygelser som 
motsätter sig en demokratisk samhällsordning och är beredda att ta till våld för att uppnå sina 
ideologiska mål.  
 
Idag bedöms det finnas tre kategorier av våldsbejakande extremism: Den våldsbejakande 
högerextrema miljön; Den våldsbejakande vänsterautonoma miljön; Den våldsbejakande 
islamistiska miljön. 
 
Det är viktigt att skilja på våldsbejakande extremism och extrema åsikter, som i ett 
demokratiskt samhälle är tillåtna. 
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Lägesbild 
Det är av stor vikt att kommunen arbetar för att ha en uppdaterad lägesbild. Samtidigt är det 
viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att få en fullständig bild i och med att det 
ligger i problemets natur att till viss del hålla verksamheten dold från myndigheter. 
 
Arbetet med lägesbilden måste ske kontinuerligt i vardagen och i de befintliga nätverk och 
samverkansforum som presenteras i handlingsplan för att vi ska kunna agera tidigt mot 
uppkomsten av våldsbejakande extremism. 
 
Vi har, som det ser ut idag, inga belägg för att det förekommer våldsbejakande extremism i 
Ljungby kommun. Det är dock inget vi med säkerhet kan fastställa.  
 
I arbetet ingår även att bevaka och följa utvecklingen regionalt, nationellt och internationellt 
inom området. Ljungby kommun ingår i SKL:s nationella nätverk och får via den en 
kontinuerlig uppdatering av läget i andra deltagande kommuner och i riket. Den bild vi har 
idag pekar på att det främst finns en oro för en ökad rekrytering till våldsbejakande 
högerextrema miljöer. 
 

Rekommenderad struktur för arbetet 
Kommunens ansvar när det gäller arbete mot våldsbejakande extremism är att främja 
demokratin, förebygga exkludering och förhindra radikalisering. Den nationella samordnaren 
mot våldsbejakande extremism rekommenderar därför att arbetet bedrivs på flera nivåer: 
generella åtgärder riktade mot hela samhället, specifika åtgärder riktade mot särskilda grupper 
och individinriktade åtgärder mot enskilda.  

 
De generella åtgärderna är övergripande och har fokus på att främja demokratin, mänskliga 
rättigheter samt stärka inkludering i samhället. 
 
De specifika åtgärderna riktade mot särskilda grupper innefattar information, stöd, samverkan 
mellan myndigheter för att förebygga exkludering och våldsbejakande beteende. 
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De specifika åtgärderna är riktade mot individer och är inriktade på att förhindra 
radikalisering och stödja avhopp. 
 

Integrering av arbetet i befintlig struktur 
Flera befintliga verksamheter i Ljungby kommun arbetar idag med främjande och tidigt 
förebyggande arbete för att ungdomar inte ska hamna i utanförskap, kriminalitet och droger. 
Det finns också flertal nätverk inom kommunen, mellan olika verksamheter samt mot andra 
myndigheter och organisationer, som samverkar kring unga och deras mående.  
 
Denna struktur är väl etablerad och inarbetad och kan med fördel användas även i arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Se figur och beskrivning av respektive grupp nedan. 
  

 
 
 
Grupp/nätverk Uppdrag Deltagare 
Demokratiberedning Att utveckla demokratifrågorna i 

kommunen. 
Valda politiker 

Brottsförebyggande 
rådet 

Samverkan kring 
brottsförebyggande åtgärder i 
samhället 

Representanter från nämnder 
och förvaltningar samt 
företagare och polis 

Allas barn Fokus på informationsdelning och 
samverkan för förebyggande arbete 
i samhället 

Representanter från KLF, 
SOC, BUN, KOF, 
Smålandsidrotten, Rädda 
Barnen och studieförbunden 

Skolsamverkan Fokus på informationsdelning och 
samverkan kring aktuell situation 
kopplade grupper 

Socialsekreterare, kuratorer, 
rektorer, fritidsledare, 
folkhälsosamordnare polis 

Chefsgrupp Fokus på samverkan och beslut om 
åtgärder kring aktuell situation 

Rektorer och chefer från 
socialförvaltningen 

 

 
Individstöd: 

Sociala Insatsgrupper SIG 

 
Förebyggande arbete riktat mot riskgrupper: 

Chefsgrupp 
Skolsamverkan 

Allas barn 

Främjande arbete riktat till  alla i Ljungby kommun. 
Allas barn 

Brottsförebyggande rådet 
Demokratiberedningen 
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kopplad till grupper (träffas vid 
behov) 

Sociala insatsgrupper 
SIG 

Fokus på samverkan och insatser 
mot individer 

Socialsekreterare, skola och 
polis 
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Aktiviteter 
I kommunen sker redan i dag en rad aktiviteter som syftar till att främja demokratin och 
motverka utanförskap. Det är viktigt att arbetet mot våldsbejakande extremism integreras i 
den ordinarie verksamheten och inte ses som en enskild insats.  
 
Därför behöver varje verksamhet, grupp, nätverk själva ta fram de åtgärder som ska 
genomföras. Viktigt är att även kartlägga det som redan görs. 
 
Nedan finns dock exempel på vad kommunen gör idag och vad som planeras inom det 
närmsta året. 
 
 
 
Nivå: Främjande arbete riktat till alla i Ljungby kommun 
 
Aktivitet/åtgärd Målgrupp Syfte/mål Tidsplan Ansvarig 
Framtidsdag Elever i åk 7 Öka förståelse 

kring vad 
demokrati innebär 

Årligen Demokratiberedningen 

Sunnerboskoj Barn 10-16 
år 

Ge meningsfull 
vardag för att 
förebygga 
utanförskap 

Sommar 
2017 

Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Inflytandedagar Elever på 
högstadiet 
och 
gymnasiet 

Kunskap kring 
mångfald  

Årligen Ungdomsrådet 

Värdegrundsarbete 
i skolan 

All 
skolpersonal 

Ökad tolerans Löpande Barn- och utbildnings-
förvaltningen 

Föräldrastöds-
program 

Föräldrar Stärka 
föräldrarollen 

Löpande Familjecentralen, 
socialförvaltningens 
öppenvård 

Mötesplats 
Godsmagasinet 

Alla 
daglediga 

Mötesplats för 
gemenskap, 
information, 
vägledning, 
föreningsaktiviteter 

2017-
2018 

Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
och kommunlednings-
förvaltningen. 

 
 
Nivå: Förebyggande arbete riktat mot riskgrupper 
 
Aktivitet/åtgärd Målgrupp Syfte/mål Tidsplan Ansvarig 
Hälsosamtal  Elever i åk 4, 

7 och 1 på 
gymnasiet 

Fånga upp 
elevers 
psykiska 

Varje läsår Skolsköterska  
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hälsa 
Utbildning i 
motiverande samtal 

Kuratorer, 
skolsköterskor
, SYV och 
fritidsgårds-
personal 

Samtals-
metod för att 
påverka 
ungdomar 

Om anslag 
beviljas från 
sociala 
investerings-
fonden 

Chef för central 
elevhälsa 

Sommarskola Elever med ej 
godkända 
betyg 

Hjälpa 
eleverna att 
få godkända 
betyg och 
därmed 
förebygga 
utanförskap 

Sommar 
2017 

Barn- och 
utbildnings-
förvaltningen 

 
Nivå: Individstöd 
Aktivitet/åtgärd Målgrupp Syfte/mål Tidsplan Ansvarig 
Rutin för 
verksamheter 
som möter barn 
och ungdomar i 
riskzon 

Personal Tydlig 
arbetsgång 

 Samordnare 

Studiebesök SIG-grupp Öka kunskapen 
i SIG gällande 
våldsbejakande 
extremism 

Våren 2017 Socialförvaltningen 
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