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Motionssvar, handlingsplan för att motverka våldsbejakande
extremism (Kst/2016:145)

Föreligger motion daterad den 29 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena
Jonsson (L) angående åtgärder mot förekomsten av våldsbejakande extremism.
Motionen
I motionen föreslås att en handlingsplan utarbetas för hur kommunen på kort och lång
sikt ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Detta arbete föreslås i
största möjliga mån ske i samarbete med länets kommuner, landsting, aktörer ur
civilsamhället och den nationella samordnaren för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism.
Kommunfullmäktiges tidigare beslut
Kommunfullmäktige har under § 49/2016 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionen har därefter, genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut
remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Arbetet med att skapa en handlingsplan mot våldsbejakande extremism har under
hösten påbörjats och beräknas färdigställd under våren 2017. Syftet med denna
handlingsplan är att implementera det förebyggande arbetet mot denna problematik i
redan befintliga arbetsmetoder för att skapa en långsiktighet i arbetet.
Mot bakgrund av de åtgärder som redovisats ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden
att kommunfullmäktige bifaller motionen "Motverka våldsbejakande extremism".
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 29 november 2016 inga
ytterligare synpunkter på motionens innehåll. Nedan förklaras varför arbetet med
handlingsplanen har påbörjats innan motionen har behandlats i kommunfullmäktige.
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§ 12 (forts.)
Tillvägagångssättet kan förklaras med ett citat ur SKLs promemoria ”Juridiska
förutsättningar för kommunens uppdrag vad gäller våldsbejakande politisk extremism”:
”Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som huvuduppdrag att
stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. I den
nationella samordnarens direktiv menar man att kommunen bör leda det lokala
förebyggande arbetet och samverka med aktörer såsom skola, polis, socialtjänst,
trossamfund och civilsamhället i befintliga strukturer”.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens analys.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 29 november 2016.
Arbetsutskottets § 231/2016.
Kommunstyrelsens § 10/2017.
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Magnus Melin (L) och Göran
Wåhlstedth (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen "Motverka våldsbejakande extremism".
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