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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
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Sammanfattning
Maria Danielsson (SD) föreslår i sin motion kommunfullmäktige
besluta att medel som anslås för den redan antagna strategin mot
våldsbejakande extremism omfördelas till att gå till kartläggning i
förebyggande syfte. Medel ska vidare gå till att registrera och följa
upp förbrytare som efter avtjänat straff åter ska in i samhället.
Stockholms stad ska framställa till regeringen om att upprätta ett
nationellt offentligt register över IS-terrorister.
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Förvaltningen anser att de förslag som lämnas i motionen om hur
staden ska arbeta mot våldsbejakande extremism inte ingår i stadens
ansvarsområde utifrån bestämmelserna i kommunallagen om den
kommunala verksamheten. Socialnämnden arbetar mot
våldsbejakande extremism inom ramen för socialtjänstens
verksamhetsområde.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande överlämnat
motion (2015:37) om kartläggning av islamism av Maria
Danielsson (SD). Remisstiden går ut 4 december 2015.
Ärendet har även remitterats till Enskede-Årsta-Vantör, HässelbyVällingby, Rinkeby-Kista, Skärholmen och Östermalms
stadsdelsnämnder, stadsledningskontoret, Polisregion Stockholm,
Sveriges muslimska råd, Fryshuset och Expo.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom administrativa
avdelningen i samarbete med avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor. Ärendet har behandlats inom ramen för facklig
samverkan.
Ärendet
Sverigedemokraterna vill klargöra att man inte håller med om den
strategi mot våldsbejakande extremism som antogs i socialnämnden
19 maj 2015. Strategin är inte tillräckligt tydlig. Det är oacceptabelt,
straffbart och förkastligt att på något sätt engagera sig i eller
medverka till terrorhandlingar inom eller utom landets gränser.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta följande.
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Medel som anslås för den redan antagna strategin
omfördelas till att gå till kartläggning i förebyggande syfte
(polis, skola och socialomsorgen ska veta vilka
organisationer, personer eller platser som signalerar problem
och kunna vara SÄPO behjälpliga).
Medel ska vidare gå till att registrera och följa upp
förbrytare som efter avtjänat straff åter ska in i samhället. Vi
vill skydda vanliga stockholmare från de terrorister som
kommer (åter) till Sverige och som utgör en fara för
befolkningen.
Stockholms stad ska framställa till regeringen om att
upprätta ett nationellt offentligt register över IS-terrorister.

Förvaltningens synpunkter
Maria Danielsson (SD) tar i sin motion upp en angelägen fråga om
hur arbetet ska bedrivas mot våldbejakande extremism.
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Förvaltningen anser emellertid att de förslag hon lämnar om hur
staden ska arbeta mot våldsbejakande extremism inte ingår i stadens
ansvarsområde utifrån bestämmelserna i kommunallagen om den
kommunala verksamheten. Socialnämnden arbetar mot
våldsbejakande extremism inom ramen för socialtjänstens
verksamhetsområde. Det är också tveksamt om förslagen i
punkterna två och tre i motionen om att upprätta register över
enskilda personer är förenliga med bestämmelserna i
personuppgiftslagen.
Vid socialnämndens sammanträde 27 januari 2015 fick
socialförvaltningen i uppdrag att utforma en strategi mot
våldsbejakande extremism. Socialnämnden beslutade 19 maj 2015
om att för egen del godkänna förvaltningens förslag till strategi mot
våldsbejakande extremism (dnr 3.1.2-182/2015) samt överlämna
ärendet till kommunstyrelsen.
Med utgångspunkt från den av socialnämnden beslutade strategin
tillsatte socialförvaltningen i augusti 2015 en samordnare som ska
arbeta mot våldsbejakande extremism inom socialtjänsten. Denne
ska arbeta förebyggande, med stöd till anhöriga och med
metodutveckling.
Kommunstyrelsen har i juni 2015 skickat socialnämndens förslag
till strategi mot våldsbejakande extremism på remiss till
stadsdelsnämnderna, facknämnder i staden och andra berörda av
frågan. Remisstiden gick ut 28 september 2015.
I remitteringsbrevet anges att Stockholms stad under 2015 kommer
att besluta om en stadsövergripande strategi mot våldsbejakande
extremism. Ett Stockholm som håller samman minskar
extremismens grogrund och är själva förutsättningen för strategin.
Strategin ska visa ett gemensamt ställningstagande från det
demokratiska samhället mot extrema rörelser.

Bilaga
Motion (2015:37) om kartläggning av islamism av Maria
Danielsson (SD)
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