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Motion om en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism, Danderyd måste vara en länk i den
nationella säkerhetskedjan
Ärendet
Siv Sahlström (C) m.fl. har 2016-04-25 §52 lämnat motion om en
handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att Danderyds kommun
ska vara en länk i den nationella säkerhetskedjan. Detta ska ske genom:
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.
Motionen har därefter remitterats till socialnämnden och det brottsförebyggande rådet för synpunkter.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Bakgrund
Arbetet med att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och
övriga organisationer vad gäller hantering av våldsbejakande extremism har
letts av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Detta
arbete har lett till att det idag pågår ett arbete i landets samtliga kommuner
kring våldsbejakande extremism.
Kommunledningskontorets yttrande
I sitt remissvar har socialnämnden påpekat att arbetet mot våldsbejakande
extremism är en del av kommunens brottsförebyggande arbete varför de
normala systemen så långt som möjligt ska användas. Vidare säger man att
olika kunskapshöjande åtgärder, främst till personal inom förskola och
skola, fritidsverksamhet samt socialtjänst, behöver sättas in.
Vad gäller det samordnande ansvaret förordar man att säkerhetschefen och
brottsförebyggaren får ansvar för detta.
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Brottsförebyggande rådet har i sitt remissvar också påpekat att arbetet bör
ske inom befintliga strukturer och nämner som ett exempel på ett sådant
pågående arbete, verksamheten inom Ungt Fokus där ledningspersoner för
polis och kommunens förvaltningar tillsammans med
brottsförebyggaren/drogförbyggaren arbetar.
Rådet anser vidare att det förebyggande arbetet behöver utvecklas och att
detta kan göras med befintliga resurser inom befintliga strukturer. En
handlingsplan/riktlinjer för detta arbete kan utgöra ett värdefullt stöd för
arbetet för att värna demokratin och att förebygga våldsbejakande
extremism. Även det brottsförebyggande rådet anser att säkerhetschefen och
brottsförebyggaren ska vara de funktioner som samordnar kommunens
arbete mot våldsbejakande extremism.
Kommunledningskontoret ansluter sig till socialnämndens och det
brottsförebyggande rådet synpunkter och kommer i ett kommande ärende
föreslå kommunala riktlinjer mot våldsbejakande extremism.
Kommunledningskontoret anser därmed att motionen är besvarad.
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