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Ärendebeskrivning - Remissrunda till kommunens nämnder och
rådgivande organ
Den 26 juni 2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Samordnaren fick uppdraget att förbättra samordningen mellan
myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Sveriges
kommuner rekommenderades att upprätta handlingsplaner mot våldsbejakande extremism.
Hylte kommun påbörjade arbetet med handlingsplanen genom en kartläggning av
våldsbejakande extremism. Detta för att skapa en lägesbild över problematiken avseende
utvecklingen av antidemokratiska krafter i Hylte kommun och tendenser som kan leda till
våldsbejakande radikalisering. Som en del i denna kartläggning skickade man ut en enkät med
ett antal frågor i ämnet. Enkäten skickades till personal inom skola och barnomsorg,
socialtjänsten samt till polisen och representanter för civilsamhället.
Kommunens dåvarande integrationskoordinator hade även rollen som samordnare mot
våldsbejakande extremism. Koordinatorn deltog på ett flertal möten lokalt, med polisen och
andra aktörer, och nationellt med andra kommuner samt samordnare för hela riket där
våldsbejakande extremism diskuterades.
Resultatet av kartläggningen ligger till grund för en strategi och handlingsplan mot
våldsbejakande extremism som blev ett resultat av dialoger med kommunens verksamheter,
polisen och civilsamhället.
Förslag på strategi- och handlingsplan mot våldsbejakande extremism har varit ute på
remissrunda till kommunens nämnder och rådgivande organ i Hylte kommun. Nedan följer en
sammanställning av inkomna yttranden och synpunkter, samt kommentarer gällande hur
kommunledningskontoret har hanterat yttrandena och synpunkterna. De ändringar som har
gjorts har markerats med gul färg i förslaget till strategi- och handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissen och har ingenting att invända mot
förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden
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Barn- och ungdomsnämnden lämnar remissvar gällande Strategi och handlingsplan mot
våldsbejakande extremism. Barn- och ungdomskontoret anser att strategi och handlingsplan
mot våldsbejakande extremism täcker de områden och punkter som behöver beaktas i frågan.
Strategin påpekar ansvar för, samverkan kring och utbildning i ämnet.
Kultur- och folkhälsonämnden
Kultur- och folkhälsonämnden ser positivt på att Hylte kommun påbörjar en process mot ett
strukturerat arbete mot våldsbejakande extremism.
”I dagsläget finns ingen tjänsteperson som arbetar med frågan och kultur- och
folkhälsonämnden anser att det behöver förtydligas vem som ska ansvara för att samordna
arbetet, om det är en befintlig tjänst på kommunledningskontoret eller om en samordnare ska
rekryteras.
Kultur- och folkhälsonämnden tycker att det är bra att samverkan bygger på befintliga
strukturer och för att det ska fungera behöver samordnare vara representerad i dessa strukturer.
I Hylte kommuns råd för brottsförebyggande frågor (BRÅ) finns ingen ansvarig tjänsteperson
representerad. Samverkan Myndigheter i Hylte (SMIH) består av representanter från kulturoch folkhälsokontoret och barn- och ungdomskontoret.
Kultur- och folkhälsonämnden tycker att det behöver förtydligas vad specifika och
individinriktade förebyggande insatser består av.
Kultur- och folkhälsonämnden tycker att följande justeringar behöver göras under avsnittet
”stöd till anhöriga”: ta bort telefonnummer till IFO barn och unga eller lägga till
telefonnummer till IFO vuxen, för att göra en orosanmälan, samt att socialtjänstens
familjeteam ersätts med socialtjänstens öppenvård.”
Kommentar på Kultur- och folkhälsonämndens yttrande
I dagsläget finns det ingen samordnare som arbetar med frågan. När uppdraget om att ta fram
en strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism tilldelades
kommunledningskontoret var integrationssamordnaren fortfarande i tjänst. Denna strategi- och
handlingsplan togs fram med hjälp av honom. Intentionen var att han skulle vara den
samordnande länken och vara representanten i de befintliga strukturerna som beskrivs i
handlingsplanen. Strategin och handlingsplanen är en plan och en strategi för hur arbetet ska
bedrivas. Det arbetet är ännu inte på plats men tanken är att man utifrån denna strategi och
plan har ett underlag för hur det arbetet ska struktureras. Med andra ord är planen som ingår i
strategin och handlingsplanen att samordnaren ska vara representerad i både BRÅ och SMIH.
Gällande vad specifika och individinriktade förebyggande insatser består av har det
förtydligats i förslaget.
Justeringarna som kultur- och folkhälsonämnden föreslog under avsnittet ”stöd till anhöriga”
har genomförts enligt förslaget.
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Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden har tagit del av remissen och föreslår att kommunfullmäktige antar ”strategi
och handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att avstå från att lämna synpunkter.
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Pensionärsrådet väljer att inte lämna något remissvar angående Strategi och
handlingsplan mot våldsbejakande extremis.
Folkhälsorådet
Folkhälsorådet vill göra följande yttrande:
- På s. 3 omnämns Brottsförebyggande rådet, det vore bra att förtydliga om det är det
nationella eller lokala rådet som avses.
Kommentar
Det är förtydligat sedan tidigare då det står ”Det förebyggande arbetet med våldsbejakande
extremism ingår därför i kommunens råd för brottsförebyggande frågor (BRÅ).”
- En bakgrund till varför kommunen väljer att ta fram en strategi och handlingsplan mot
våldsbejakande extremism är önskvärt. Varför tas det fram en strategi mot just denna form av
brottslighet, och inte mot brottslighet generellt?
Kommentar
Det har förtydligats i första avsnittet ”Bakgrund och inriktning på arbetet”.
- Det beskrivs i dokumentet att kommunstyrelsen har ansvar att leda och samordna arbetet.
Samtidigt nämns även Brottsförebyggande rådet och SMIH som grupperingar som ska arbeta
med frågan. Det vore önskvärt med ett förtydliggörande kring hur den interna strukturen ska
se ut och hur grupperingarna ska förhålla sig till varandra. Vilket mandat har respektive
gruppering, var fattas beslut, var verkställs/genomförs verksamheten?
Kommentar
Det står att ansvaret för att leda och samordna arbetet ligger inom kommunstyrelsens
ansvarsområde men det ska vara samordnaren som ska utforma arbetet. Då Hylte kommun i
dagsläget inte har en samordnare kan det bli öppet för förslag om att rollen kanske ska ligga i
en annan tjänst än det var tänkt från början. Ett förslag kan vara att det kanske faller på
säkerhetssamordnaren i kommunen. Det är därför i dagsläget inte helt klart hur den interna
strukturen ska se ut och hur grupperingarna ska förhålla sig till varandra osv. Det viktiga är att
arbetet kommer igång och att en strategi och handlingsplan har en grund att utgå ifrån som
sedan kan revideras allt eftersom arbetet kommer igång.
- Hur strategin ska följas upp och utvärderas bör förtydligas. I nuvarande beskrivs enbart hur
aktiviteter och arbetet ska följas upp. Hur vet man att arbetet når syftet i strategin?
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Kommentar
Under avsnittet ”Uppföljning och utvärdering” har det förtydligats.
- I tjänsteskrivelsen till strategin och handlingsplanen står att det ska tas fram riktlinjer och
rutiner för arbetet. Detta bör framgå även i strategin med beskrivning av hur strategi,
handlingsplan, riktlinjer och rutiner förhåller sig till varandra.
Kommentar
Strategin och handlingsplanen är ett uppdrag och planen är att när arbetet kommit i gång då
ska riktlinjer och rutiner tas fram.
- I dokumentet beskrivs generella, specifika och individinriktade förebyggande insatser. Det är
oklart om det är arbetet i kommunen som ska utföras på dessa tre nivåer eller om det avser
något annat.
Kommentar
De olika förebyggande insatserna har förtydligats i texten.
- Aktiviteterna som beskrivs på s. 5 bör innehålla även vad andra aktörer och grupperingar ska
göra (som t.ex. BRÅ och SMIH). Det framgår ingenting om generella, riktade och specifika
insatser. Uppfattas mer som en uppdragsbeskrivning än handling. Om det är så att sådana
aktiviteter ska bestämmas först efter genomförd lägesbild är det önskvärt att det beskrivs.
Kommentar
De mera specifika aktiviteterna ska bestämmas först efter att samordnaren är utsedd av
kommunstyrelsen och arbetet kommer igång. Då kan man revidera strategin och
handlingsplanen efterhand.
- Ett förtydligande vem som har ansvar för att ta fram lägesbilden samt vilka politiska
och/eller tjänstemannagrupperingar som lägesbilden ska presenteras för och utvärderas av är
önskvärt.
Kommentar
Under avsnittet ”Ansvar” står det att det är samordnarens ansvar att ”hålla kontakt med
polisen för en aktuell lägesbild”. Det andra har förtydligats.
Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet hann inte sammanträda innan remisstidens slutdatum och därför
ombads man att maila in eventuella synpunkter.
De synpunkter som kom in var följande:
- Att man kan använda pensionärer på skolorna som ett stöd till personalen och barnen.
Förslaget fick avslag av fackrepresentant då man trodde att jobb skulle tas ifrån ordinarie
personal. Dock menar man att nyttja den livserfarenhet och kunskap som många pensionärer
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besitter och man tror att många av barnen skulle uppskatta att man fanns på plats i skolan.
Intentionen skulle vara att vare ett stöd för både barnen och personalen.
- Att val av färg på logga på förstasidan i nuläget är grön vilket står för
kommunledningskontoret, men man anser att den bör vara gul/orange vilket innebär att
dokumentet är kommunövergripande. Orsaken är att dokumentet kommer beröra flera kontor.
Kommentar
Förslaget får utsedd samordnare ta i beaktande och i så fall diskutera med sin arbetsgrupp hur
det skulle vara möjligt eller genomförbart.
Loggan har ändrats.

Emma Gröndahl
Kommunchef

Yelis Bilim
Nämndsekreterare

