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Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2016, yrkat att fullmäktige beslutar att;
- Upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.
- Formalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en bro till
personer som riskerar hamna i islamistisk extremism.
- Inrätta ett centrum som jobbar med avhopparverksamhet och anhörigstöd.
- Införa en kontaktpunkt (hjälplinje) dit man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras.
- Ytterligare formalisera SSP-samverkan (Socialtjänst, Skola, Polis), och även involvera
fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete.
- Utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, identifiera
och förhindra radikalisering.
- Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i
arbetet med att motverka islamistisk extremism.
Motionen bilägges.
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Föredragning
Parallellt med detta ärende behandlar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Uppsala
kommuns plan mot våldsbejakande extremism. Genom planen tillgodoses i allt väsentligt
motionens intentioner.
Arbetet med planen påbörjades under hösten 2015. Redan i början av året hade frågan
aktualiserats i kommunen då utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism träffade Uppsala kommun. Frågan har därefter varit en
stående punkt på brottsförebyggande rådets möten.
Flera av den nationella samordnarens rekommendationer ingår i de grunduppdrag som
verksamheterna redan har samt satsningar som redan pågår i kommunen. Ett arbete för att
utöka kunskaperna i frågan påbörjades under 2015. Bland annat startades en arbetsgrupp och
en utbildningsdag anordnades, där även den nationella samordnaren deltog.
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism samlar kommunens insatser och innefattar
åtgärder och insatser för tidsperioden 2016-2018. Den utgår från den nationella samordnarens
rekommendationer med anpassningar utifrån lokala behov. Handlingsplanen utgör grunden
för ett samlat och övergripande förbättringsarbete. Den ska säkerställa arbetet i de kommunala
verksamheterna samt att samverkan sker med andra aktörer och civilsamhället. Arbetet mot
våldsbejakande extremism ingår i det ansvar som nämnderna har i sitt grunduppdrag med
tydlig koppling till styrdokument och riktlinjer på lokal och nationell nivå.
Planen innehåller 13 uppdrag och anger ansvarigt organ för genomförandet. Bland annat har
kommunstyrelsen ansvaret för att öka samarbete med föreningar och religiösa samfund. När
det gäller tillgång till stöd för anhöriga till personer som berörs av våldsbejakande extremism
har socialnämnden redan ett ansvar. Röda korset har en nationell hjälptelefon för information,
råd och stöd om våldsbejakande extremism. Här kan anhöriga kan få tips och råd om vad de
kan göra för att hindra att anhöriga dras in våldsbejakande extremistisk rörelse, vilken
kommunen länkar till på Uppsala.se.
I motionen föreslås att samverkan socialtjänst, skola, och polisen formaliseras ytterligare och
involverar fritidsgårdar och säkerhetspolisen. SSP (skola, socialtjänst och polis) är väl
fungerande och har utökats under 2016.
En checklista till stöd för personal inom skola och fritid för att stödja och vägleda det
förebyggande arbetet är under utarbetande. Ansvar för att identifiera personer åvilar polisen
medan kommunens ansvar är att arbeta förebyggande. Det handlar om att värna demokratin
och därigenom förebygga våldsbejakande extremism, vilket är en av de grundläggande
delarna i kampen mot terrorism och dess grogrunder
Kommunen deltar i SKLs brottsförebyggande nätverk där våldsbejakande extremism
regelbundet lyfts. SKL har även ett intranätverk kring våldsbejakande extremism. Kommunen
delges vidare erfarenheter internationellt och nationellt genom den nationella samordnarens
nyhetsbrev.
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I Europa har allt fler städer, kommuner och regioner utarbetat konkreta strategier för hur
islamistisk extremism ska motverkas. I Sverige har frågan i regel inte prioriterats i samma
utsträckning, där bl.a. Uppsala kommun saknar en handlingsplan för hur personer som
riskerar att radikaliseras ska fångas upp.
Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, har i flera
sammanhang understrukit vikten av det förebyggande arbetet. Det är helt avgörande att i ett
tidigt skede arbeta med personer som är i riskzonen och som på sikt kan utgöra ett hot för
samhället. Enligt Säkerhetspolisen har så många som upp till 300 personer lämnat Sverige för
att ansluta sig till IS eller andra islamistiska terrorgrupper. Hur många som sympatiserar med
dem men som stannar kvar i Sverige är osäkert. Däremot vet man att de som radikaliseras ofta
är unga män med multikriminell bakgrund från segregerade miljöer utanför storstäderna.
Kristdemokraterna vill att Uppsala kommun vidtar konkreta åtgärder för att motverka
islamistisk extremism. Till att börja med krävs en genomarbetad strategi, en handlingsplan,
för hur kommunen ska arbeta. Vi kan med fördel ta lärdom av de städer i Europa som har
utvecklat ett väl fungerande förebyggande arbete, till exempel danska Århus, där 31 män
lämnade staden för att strida med IS under 2013, en siffra som efter aktiva insatser minskade
till en enda person 2014. Ett annat förslag är att inrätta en exit-verksamhet för islamistiska
extremister, för att bidra till att fler personer lämnar våldsbejakande organisationer och
miljöer. Uppsala kommun bör även inrätta en särskild kontaktpunkt (hjälplinje) dit anhöriga
och vänner till personer som har radikaliserats kan vända sig för råd, stöd och hjälp.
För att stoppa den utmaning våldsbejakande extremism utgör krävs ett samordnat samarbete
av alla aktörer. Ett särskilt samverkansorgan, där bland annat skola, polis och socialtjänst
utbyter information kan bidra till ett mer samlat och kraftfullt agerande. Uppsala kommun kan
genom ett strategiskt och långsiktigt arbete bidra till att färre personer ansluter sig till extrema
miljöer. Att så är fallet visar erfarenheterna från de Europeiska städer som i dagsläget arbetar
strukturerat med frågan. Det är därför hög tid att Uppsala kommun agerar för att hindra
rekryteringen av ytterligare extremister.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande
extremism.

att

Formalisera samverkan med mosk&r och islamska organisationer som kan
innebära en bro till personer som riskerar hamna i islamistisk extremism.

att

Inrätta ett centrum som jobbar med avhopparverksamhet och anhörigstöd.

att

Införa en kontaktpunkt (hjälplinje) dit man kan vända sig om en anhörig eller
vän radikaliseras.

Kristdemokraterna
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att

Ytterligare formalisera SSP-samverkan (Socialtjänst, Skola, Polis), och även
involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete.

att

Utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan
förebygga, identifiera och förhindra radikalisering.

att

Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har
kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism.

Uppsala kommun den 25 januari 2016

Jonas Segersam

Kristdemokraterna

