MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-15

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson
(S), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Nina Larsson (S), Kerstin Alexén
(SD), Fredrik Engberg (L), Jennie Cederholm Björklund (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)

Utses att justera

Nina Larsson (S)
Stina Isaksson (SD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§237

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S) §§228-230,
§§232-234, §§236-248,

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV) §231, §235

Justerande

................................................
Nina Larsson (S)

……………………………………….
Stina Isaksson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2020-12-15

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1 (2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-15

sid 2

Kommunstyrelsen

§237

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
(2020 KS0270)
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

















§195 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
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
Borttagen på grund av personuppgifter.
§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

Förslag till beslut

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