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Granskningen av stadens arbete mot 
våldbejakande extremism (rapport 2019:2) 

Stadsrevisionen har granskat om staden bedriver ett strukturerat 

arbetet för att motverka våldsbejakande extremism. Kommun-

styrelsen, socialnämnden och stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-

Vantör, Skärholmen samt Spånga-Tensta har ingått i granskningen.  

 

Bedömning 

 Granskningen visar att staden organiserat arbetet inom ramen för 

ordinarie verksamhet och att arbetet utförs i enlighet med 

intentionerna i budget och stadens riktlinjer för arbetet.  

 Stadens insatser och aktiviteter utgår från de tre åtgärdsområden 

som specificeras i stadens riktlinjer för arbetet. Arbetet omfattar 

bl.a. lotsfunktion, avhopparverksamhet och stöd till anhöriga. 

Handlingsplaner har upprättats som innehåller aktiviteter för att 

vidareutveckla arbetet. 

 Utvecklingsområden som identifierats avser att utveckla rappor-

tering av arbetet till kommunstyrelse och stadsdelsnämnder. 

Stadsdelsnämnderna behöver säkerställa att stadens medarbetare 

fullföljer stadens webbaserade grundutbildning. Det behöver 

också tydliggöras hur samverkan med civilsamhället ska 

utvecklas i enlighet med stadens riktlinjer mot våldsbejakande 

extremism.  

Rekommendationer 

Kommunstyrelsen: 

 Utveckla rapporteringen till kommunstyrelsen avseende 

stadens samlade arbete mot våldbejakande extremism.  

 Utforma en vägledning för hur nämndernas samverkan med 

civilsamhället ska utvecklas.  

 

Socialnämnden  

 Säkerställ att berörda medarbetare fullföljer stadens 

webbaserade utbildning om våldbejakande extremism.   
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Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och 

Spånga-Tensta: 

 Säkerställ att berörda medarbetare fullföljer stadens 

webbaserade utbildning om våldbejakande extremism.  

 Utveckla rapporteringen till nämnden kring uppföljningen 

av aktiviteter i handlingsplanerna och en samlad analys av 

arbetet.  

 Förtydliga hur samverkan med civilsamhället i arbetet mot 

våldbejakande extremism ska utvecklas.   

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 19 november 2019 att 

överlämna rapporten till kommunstyrelsen, socialnämnden och 

stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen samt 

Spånga-Tensta. Yttrandet har begärts in till revisorsgrupp 1 senast 

den 28 februari2020. 

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Amanj Mala-Ali, revisor 070-23 42 81 

Sven Lindeberg, revisor 070-738 68 86  

Ulla-Britt Ling-Vannerus, revisor 070-60 30 92 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 

 

 


