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Inom Skövde kommuns olika verksamheter ska följande förhållningssätt gälla för arbetet mot
våldsbejakande extremism:

Genom förebyggande arbete och tidiga insatser ska risken för att någon invånare kommer i kontakt
med miljöer som kännetecknas av våldsbejakande extremism minimeras. Det förebyggande arbetet
tar sin utgångspunkt i att värna och utveckla det demokratiska samhället.
Stöd ska erbjudas till invånare i riskzon och till deras anhöriga samt till de som behöver hjälp att ta
sig ur våldsbejakande miljöer. Kommunen ska även erbjuda allmänheten visst stöd vid oro. Arbetet
ska ske i nära samverkan med andra aktörer i samhället.

Syfte och målsättning med policyn
Syfte med policyn är att tydliggöra kommunens förhållningssätt för arbetet mot våldsbejakande
extremism. Policyn gäller samtliga verksamheter inom Skövde kommun inklusive majoritetsägda
bolag.
Målsättningen är att minska risken för våld, både i Skövde och på andra platser, kopplat till
extremism.

Definitioner
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.
Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den
våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska
extremistmiljön.

Nationellt och regionalt arbete
Det finns en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism som arbetar för att förbättra
samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå
för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka
kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.
Inom Skaraborg finns ett samarbete mellan de femton kommunerna, Migrationsverket,
Kriminalvården, Polisen och SÄPO. Arbetet går ut på att identifiera riskgrupper och att anpassa de
strategier och metoder som tas fram på nationell nivå till de lokala förutsättningarna.
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