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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Dronjak (M) om kommunens arbete mot våldsbejakande 
extremism.   
 

De senaste åren har vi kunnat bevittna flera terrorhändelser där radikaliserade 
personer har agerat mot det demokratiska systemets grundläggande funktioner. 
Även i Huddinge har vi sett en ökande extremistisk närvaro, med bland annat 
högerextrem propaganda som har delats ut på Södertörns Högskola och en 
nazistflagga som höjts på en flaggstång utanför vårt kommunhus. Detta är 
oacceptabelt. 
 
Terrorism och våldsbejakande extremism utgör ett stort hot mot samhället men 
också mot enskilda personers demokratiska rättigheter. Det är viktigt att alla 
Sveriges kommuner tar ett ansvar för att förebygga och förhindra att personer 
dras in i såväl politiska som religiösa sammanhang där det är legitimt att utföra 
den här typen av handlingar.  
 
Extremism är ett gift som förgiftar den enskilde individen men också hela 
samhället. När en individ radikaliseras måste omgivningen agera tidigt och 
kraftfullt. Det är också av stor vikt att ett förebyggande arbete bedrivs mot de 
krafter som försöker skada vår demokratiska ordning. Vi socialdemokrater är 
övertygade om att det är möjligt. 
 
Många kommuner i landet har arbetat mycket aktivt mot våldsbejakande 
extremism med fokus på insatser långt innan de individuella och samhälleliga 
katastroferna inträffat. Kommuner som Stockholm, Göteborg, Örebro och 
Jönköping har kommit långt i arbetet med att förebygga våldsbejakande 
extremism. I dessa kommuner har man exempelvis både tagit fram en lägesbild 
och en konkret handlingsplan. Man har även utsett samordnare och tillsatt lokala 
team.  
 
I den mål och budget som beslutades av kommunfullmäktige under 2015 framgår 
det att kommunen skulle ta fram en plan för arbetet med att motverka 
våldsbejakande extremism. Planen skulle gälla för hela kommunen och beskriva 



hur arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera radikalisering ska ske. 
Eftersom denna plan ännu inte var på plats under första halvan av 2016 
interpellerade vi socialdemokrater dig i egenskap av kommunstyrelsens 
ordförande och frågade hur arbetet fortlöpte. Vi fick då till svar att ett politiskt 
beslut om en plan mot våldsbejakande extremism skulle kunna fattas omkring 
årsskiftet 16/17. Trots att det nu har gått över ett år sen handlingsplanen skulle 
ha beslutats om har kommunen fortfarande ingen handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism. Det är oroande. 
 
Det är nödvändigt och en angelägenhet för hela kommunen att Huddinge ökar 
tempot i sitt arbete mot våldsbejakande extremism. Kommunen har framförallt 
en förebyggande roll. Vi ser gärna ett samarbete i de här frågorna mellan 
partierna men också mellan kommunen och andra aktörer som finns i Huddinge. 
Det handlar om den lokala polisen, Huddinges föreningsliv, företag och 
kommunens egna verksamheter. Huddinge blir tryggare när vi håller ihop.  
 
Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga följande 

1. Varför har Huddinge fortfarande ingen handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism?  

2. När kommer Huddinge att ha en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism?  

3. Delar du vårt engagemang i frågan och är du beredd att öka tempot i 
arbetet mot våldsbejakande extremism?  
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