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§334
Svar på motion Plan mot våldsbejakande extremism
2017 KS0285
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning
till att en process för att ta fram en handlingsplan redan har påbörjats.
Beskrivning av ärendet
Désireé Hultberg (M) och Dorothea Nilsson (M) har lämnat in en motion om att
kommunstyrelsen ska arbeta fram en handlingsplan för att motverka våldsbejakande
extremism. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på svar på motionen.

Det pågår ett arbete inom kommunen med 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 har en enkät med ett antal frågor i ämnet skickats till personal
inom skola och barnomsorg, socialtjänsten samt till polisen och representanter för
civilsamhället. Kommunens integrationskoordinator har även rollen som samordnare mot
våldsbejakande extremism. Han har deltagit på ett flertal möten lokalt, med polisen,
Länsstyrelsen och med samordnare för hela riket där våldsbejakande extremism diskuterats.
Resultatet av kartläggningen kommer att ligga till grund för en handlingsplan som ska tas
fram ihop med kommunens verksamheter, polisen och civilsamhället. Därför föreslår
kommunledningskontoret att motionen anses besvarad då en process för att ta fram en
handlingsplan redan har påbörjats.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse, svar på motion
Motion Plan mot våldsbejakande extrmism
§112 KF Inkomna motioner
§214 KSAU Motion Plan mot våldsbejakande extremism
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