
 

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut den 

19 juni 2017 att inte bifalla Danderydscenterns 

motion om ”Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism. Danderyd måste vara en länk i den 

nationella säkerhetskedjan”  
  
Danderydscenterns ledamöter reserverar sig mot fullmäktiges  

beslut till förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande att bifalla 

Danderydscenterns motion om 

 

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. 

 
 

Grunder för ovanstående yrkanden och reservation 

 
”Den 8 februari 2016 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 2016 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 2015 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.  

Källor: DN 15.4 2016 och 20.4 2016 (artikel Sahlin) SvD 22.4 2016 

 

Skälet för att bifalla motionen har förstärkts 
Efter att motionen lades den 25 april 2016 har vi i vårt land haft ett 

allvarligt terrordåd på Drottninggatan i centrala Stockholm. Ett 

terrordåd som vad som är känt planerats och utförts av en ensam 

gärningsman. Ett terrordåd med mycket allvarliga konsekvenser för 

många enskilda personer och familjer. En tragedi som berört hela 

vårt land. 

 

Vi har inte tid att vänta. Det måste göras nu. 
 I svaret på motionen skriver man ”Det finns en samsyn om att det 

finns behov av att utveckla kommunens förebyggande arbete i 

frågan”. Man skriver också ”Dock bör det poängteras att arbetet 

med planering, förankring och långsiktigt vidmakthållande bör få ta 

tid (min kursivering).” Vi anser att vi inte har tid att låta det ta tid. 

Det måste göras nu. 

 

Häromdagen rapporterade SÄPO att för några år sedan ansåg man 

att det fanns cirka 100 IS-anhängare i Sverige. Nu anser man att det 

finns cirka 1 000 enligt vissa senare uppgifter flera tusen. Alla 

dessa blir naturligtvis inte terrorister, men ju fler IS-anhängare det 

finns, desto fler presumtiva terrorister kan det finnas. 

 

Vi har i vår motion föreslagit att just säkerhetschefen utses till 

samordnare och stödjer då förstås det förslaget i svaret på motionen. 

 

Danderyd den 19 juni 2017 

 

 

Siv Sahlström (C) 

Gruppledare 

 



 

 

 

 

 
 


