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Borgholms kommuns 
handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

1. Inledning 

Grunden i det svenska folkstyret är fri åsiktsbildning och en allmän och lika 
rösträtt. Det är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska 
system och respekt för allas lika värde. Det är därför viktigt att ha en bered-
skap mot krafter som på olika sätt vill påverka dessa grundläggande 
värderingar i vårt samhälle. 

Det är med utgångspunkt från detta som Borgholms kommun formar denna 
lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen 
utgår från av Regeringen antagen nationell strategi mot våldsbejakande 
extremism.  

 

1.1 Definition av begreppet våldsbejakande extremism 

”Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld 
som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer”  
(Ur samtalskompassen, ett vägledande material från Regeringen om 
våldsbejakande extremism.) 

Begreppet handlar om personer och grupper som vill skada eller sätta det 
demokratiska systemet ur spel, och som inte drar sig för att använda våld 
för att uppnå sina syften. 

Både material och handlingar kan sägas vara våldsbejakande. I begreppet 
ryms därför inte bara öppet våld. Det kan också handla om hot om våld, 
handlingar som uppmanar till våld och andra metoder som syftar till att 
skrämma till exempel politiker till tystnad och där den underliggande 
ideologin kommer från antidemokratisk tankevärld.  

 

1.2. De våldsbejakande miljöerna 

Schematiskt kan hoten delas upp i tre huvudgrupper; dels extremer på 
höger- respektive vänsterkant och dels religiösa extremister. Till detta bör 
också läggas till ”Den ensamme tyste” som kan återfinnas i alla tre 
grupperna och som nästan obemärkt kan sitta vid sin dator och 
radikalisera. 
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2. Övergripande utgångspunkter 

Följande övergripande inriktning ska känneteckna Borgholms kommuns 
agerande för att motverka våldsbejakande extremism  

●  det demokratiska samhället ska värnas. 

● kunskapen om våldsbejakande extremism ska öka. 

● samordningen ska stärkas och den lokala samverkan ska öka. 

● utveckla samverkan och samarbete med civilsamhället.  

2.1  Mål 

Borgholms kommun ska vara en plats utan inslag av våldsbejakande 
extremism, rasism, intolerans och andra uttryck som hotar och begränsar 
demokratiska möjligheter och rättigheter.  

2.2  Övergripande ansvar 

Att upprätthålla ett tillåtande klimat är ett gemensamt ansvar för alla som 
bor och verkar i kommunen. Ansvaret gäller även föreningar, trossamfund, 
organisationer och olika sammanslutningar.  

Att värna demokratin är en skyldighet. 

2.2.1  Medborgaransvar 

Medborgare bör reagera och agera när de får kännedom om våldsbejakan-
de extremism genom att exempelvis informera polisen. 

2.2.2  Anställd 

Anställd inom Borgholms kommun ska informera närmaste chef samt 
säkerhetssamordnaren om hen uppmärksammar tecken på våldsbejakande 
extremism. Detta för att förebygga och förhindra att personer rekryteras till 
extremistiska grupperingar.  

2.2.2  Chef 

Chef inom Borgholms kommun är skyldig att känna till den nationella 
strategin mot våldsbejakande extremisms syfte och implementera och 
regelbundet informera om strategins syfte och mål i den verksamhet hen är 
ansvarig för. Chefen är skyldig att agera när anställda eller andra 
uppmärksammat att det finns en risk för att personer kan rekryteras till 
extremisitiska grupper.  

_ _ _ _ _ _ _ 


