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Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:43) inlämnad av
Lotta Edholm och Joar Forssell (FP) om att ta krafttag mot
våldsbejakande extremism till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för
yttrande.
Motionärerna föreslår att staden
 säkerställer väl kända riktlinjer för hur rättsväsendet ska
kopplas in för att garantera att gärningspersoner lagförs
 upprättar en centralt placerad, lokal samordnare mot
våldsbejakande extremism
 genomlyser samtliga verksamheten vilka tillhandahåller
lokaler eller utdelar föreningsstöd och avbryter eventuella
stöd till våldsbejakande extremism
 tillsammans med den nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism etablerar en uppsökande
verksamhet
 tillsammans med den nationella samordnaren genomför ett
kunskapslyft
 utreder hur ett lokalt stöd till avhopparverksamhet kan
stödjas och utformas
 utreder hur ett lokalt anhörigstöd kan stödjas och utformas.
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Förvaltningen är positiv till förslaget och menar att de olika delarna
på lämpligt sätt kan arbetas in i den stadsövergripande strategin mot
våldsbejakande extremism som tas fram under hösten 2015.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och
vuxna. Det har behandlats i förvaltningsgruppen 2015-10-15.
Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:43) inlämnad av
Lotta Edholm och Joar Forssell (FP) om att ta krafttag mot
våldsbejakande extremism. Yttrande ska vara inlämnat senast 201511-02.
Remissen har lämnats för yttrande till bl.a. Rinkeby-Kista,
Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder,
arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.
Motionen
Den våldsbejakande extremismen hotar de demokratiska
värderingar som utgör grunden för civilisation och utgör ett hot mot
demokratin.
Extremismen måste mötas med insatser från olika aktörer inom
staden och civilsamhället samt med specifik kunskap som inte finns
hos kommunen idag. Ett kraftfullt och verksamt förebyggande
arbete får dock aldrig stå i motsats till de rättsuppehållande
funktionerna.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
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 Stockholms stad säkerställer att det finns väl kända riktlinjer
för hur rättsväsendet ska kopplas in för att garantera att
eventuella gärningspersoner lagförs.
 Stockholms stad för att säkerställa genomförande och
samverkan mellan alla berörda parter upprättar en centralt
placerad, lokal samordnare mot våldsbejakande extremism.
 uppdra till kommunstyrelsen samt samtliga facknämnder
och/eller bolag vilka tillhandahåller lokaler eller utdelar
föreningsstöd att i enlighet med motionens intention
genomlysa verksamheten och avbryta eventuella stöd till
våldsbejakande extremism.
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 Stockholms stad tillsammans med den nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism etablerar en
uppsökande verksamhet i enlighet med motionens intention.
 uppdra till utbildningsnämnden att tillsammans med
regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande
extremism genomföra ett kunskapslyft i enlighet med vad
motionen anför.
 Stockholms stad i enlighet med motionens intention utreder
hur ett lokalt stöd till avhopparverksamhet kan stödjas och
utformas samt återkommer med förslag om detta.
 Stockholms stad i enlighet med motionen utreder hur ett
lokalt anhörigstöd kan stödjas och utformas samt
återkommer med förslag om detta.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget och menar att de olika delarna
på lämpligt sätt kan arbetas in i den stadsövergripande strategin mot
våldsbejakande extremism som tas fram under hösten 2015.
Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Bilaga
Motionen
______________________
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