Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism, Danderyd måste vara en länk i den
nationella säkerhetskedjan
”Den 8 februari i år grep Säpo en 20-årig man från Sollentuna,
misstänkt för förberedelse till terroristbrott genom att ha införskaffat
varor i syfte att tillverka en självmordsbomb. Mannens IS-sympatier
var kända av Säpo sommaren 2015 och flera myndigheter har sedan
dess varit inkopplade på fallet. Ändå kunde 20-åringen i januari i år
införskaffa bland annat en tryckkokare, stålkulor och elkablar som
'allvarligt skulle kunna ha skadat Sverige', enligt åklagaren.” (Källa:
Polisens förundersökning).
Den unge man som misstänks vara planläggare av det som kunde ha
blivit Sveriges första terrordåd i modern tid kommer inte från något
utanförskapsområde. Hans ursprungliga hemkommun var Danderyd.
Även det område i Sollentuna dit han senare flyttade utmärks av lugn
och låg social oro. Han har gått ut gymnasiet med fullständiga betyg,
men mamman har berättat att sonen blivit mobbad under uppväxten
och nästan aldrig haft några vänner. DN:s redogörelse för och
granskning av fallet visar hur olika myndigheter var för sig försökt
hantera frågan, men att det saknats en samordnande kraft.
300 svenskar har rest för att begå terrorhandlingar i Syrien och Irak.
Problemet med jihadister och religiösa extremister är ett relativt nytt
fenomen i Sverige. Men den våldsbejakande extremismen handlar inte
enbart om jihadismen. Den kommer också från högerextremismen.
Den 22 oktober förra året gick en 22-årig man in i Kronans skola i
Trollhättan för att hugga ner elever och lärare av en oönskad hudfärg.
I vårt grannland Danmark har en 16-årig flicka frihetsberövats,
misstänkt för att ha planerat en attack mot två skolor, varav en judisk.
En 24-åring är misstänkt för inblandning i planerna.
Det är vanligt att samhället reagerar och försöker ingripa först när en
ung människa passerat lagliga eller moraliska gränser. Då är det ofta
för sent. Det är avgörande viktigt att unga inte hamnar i utanförskap.

Det är svårt för unga människor att finna sig stå utanför, att vara
oönskade. Det kan leda till att man söker sig till extrema rörelser där
man välkomnas. Arbetet med att ge unga människor, som ligger i
riskzonen att dras till olika extrema rörelser, möjlighet att få ingå i en
grupp av helt annat slag måste börja tidigt, innan individuella och
samhälleliga katastrofer inträffat. Det måste ske i vardagen, i skolan,
på fritidsgården, i idrottsföreningen och i mötet med de sociala
myndigheterna i den kommun man bor i.
Vi kan inte ha en situation där vi står handfallna mot individer och
grupper som kan orsaka vårt samhälle stor skada. Vår kommun måste
vara en länk i den nationella säkerhetskedjan. Vi föreslår att vi ska
göra en lägesbild av hur det ser ut i vår kommun och en konkret
handlingsplan så att olika kommunala verksamheter vet vad som
gäller, vilka personer som ska göra vad inom respektive verksamhet.
Lägesbilden bör kontinuerligt uppdateras. En person bör utses att vara
samordnare med ansvar för helheten i kommunen. Lämpligen skulle
det kunna vara kommunens säkerhetschef.
Källor: DN 15.4 2016 och DN 20.4 2016 (artikel Sahlin) SvD 22.4 2016

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
uppdra åt berörda organ
1. att ta fram en lägesbild, som kontinuerligt ska uppdateras, av
våldsbejakande extremism i kommunen.
2. att göra en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
3. att utse en samordnare med ansvar för helheten i kommunen.
Danderyd den 25 april 2016
Siv Sahlström (C)

