KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation om förebyggande arbete mot terrorism
Simon Alm (SD) har i en interpellation ställt frågor avseende Uppsala kommuns
förebyggande arbete mot terrorism.
Uppsala kommun har en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (VBE) och det är ett aktiverande styrdokument för att säkerställa arbetet i de
kommunala verksamheterna samt att samverkan sker med andra aktörer och civilsamhälle.
Handlingsplanen bygger på rekommendationer från den nationella samordnaren mot VBE.
Uppsala kommun har en utsedd samordnare med ansvar för frågan och det finns en
arbetsgrupp med representanter från skola, socialtjänst, arbetsmarknad, fritid,
säkerhetsavdelningen och polis som aktivt bevakar och hanterar aktuella frågor kring VBE.
Den nationella samordnaren trycker på vikten av det främjande, förebyggande och
förhindrande arbetet samt att det är särskilt viktigt att stärka demokratin. Dessa områden ingår
i det grunduppdrag nämnder har men har även utvecklats utifrån ett kunskapsbaserat arbetet
kring VBE.
För att ytterligare öka kunskapen kring VBE i Uppsala kommun finns ca 85 utsedda
kontakpersoner i verksamheter som berör barn, unga och unga vuxna. De får regelbundet
uppdaterade kunskaper kring våldsbejakande extremism och är en kanal för
kunskapsförmedling till övriga kolleger.
Hur många våldsbejakande islamistiska extremister finns i Uppsala?
Flera gånger per år uppdaterar Uppsala kommun lägesbilden och den har i stort varit
oförändrad. Den visar att det förekommer extremism från tre grupper: vit makt-rörelsen, den
autonoma miljön samt den våldsbejakande islamistiska miljön.
• Personer inom vit makt finns i kommunen men agerar främst i andra städer eller
tillsammans med hitresande likasinnade. Det finns tecken på aktiviteter från vit maktrörelsen via Internet och i den nationella lägesbilden.
• Den autonoma rörelsen är etablerad och agerar i mindre omfattningen genom bland
annat skadegörelse.
• Det finns enligt SÄPO ”ett fåtal” islamistiska extremister i Uppsala. Det saknas
bekräftade uppgifter på att någon har rest till terrorgruppen IS eller att någon ska ha
återvänt från den miljön till Uppsala.
Det finns en risk för att den politiska extremismen kommer att märkas i Uppsala inför valet
och den lokala lägesbilden behöver därför även fortsättningsvis noga följas.
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Har Uppsala kommun utbyte av information med Säkerhetspolisen angående våldsbejakande
extremism?
Lägesbilden tas regelbundet fram genom inhämtade av information från:
- SÄPO och polis.
o Information från SÄPO sker via polisen; den nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism VBE har beslutat att det ska ske i den ordningen.
Polisen har då möjlighet utifrån deras kännedom att fylla på med information.
- Kommunledningskontorets säkerhetsexperter
- Arbetsgrupp Våldsbejakande Extremism
- Lokala Brottsförebyggande rådet
o representeras av politiker, säkerhets- och beredskapsenheten, räddningstjänst,
grund- och gymnasieskola (inkl friskola gymnasium), fritidsverksamheten,
socialtjänst, åklagare, polis och Uppsala Citysamverkan
- Socialtjänstens samordnare för samverkan skola-socialtjänst-polis SSP ställer
regelbundet frågan om förekomst av våldsbejakande extremism till total 20 olika
aktörer i fem olika områden
- Representanter för civilsamhälle och religiösa samfund
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