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Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
(2020 KS0270)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi- och handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
Beskrivning av ärendet

Förslaget för strategi- och handlingsplan mot våldsbejakande extremism har varit ute på
remiss till kommunens nämnder och rådgivande organ. Remissvaren har sammanställts och i
ärendebeskrivningen går det att läsa kommentarer från kommunledningskontoret på inkomna
synpunkter och yttranden.
Handlingar i ärendet

















Tjänsteskrivelse - strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Ärendebeskrivning - Remissrunda till kommunens nämnder och rådgivande organ
Strategi och handlingsplan våldsbejakande extremism
§89 KFN Remiss strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Borttagen på grund av personuppgifter.
§13 KPR Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
§87 BUN Remiss Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
§73 SBN Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism - på remiss
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
§12 KTR Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism - på remiss
§52 ON Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
§102 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Yttrande - Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Borttagen på grund av personuppgifter.
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