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§4
Remissvar om förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism
Dnr 1.1/2809/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen
- Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2015-1029.
Sammanfattning
Motionen efterlyser förebyggande insatser mot våldsbejakande
extremism, bland annat genom ökat stöd till organisationer som arbetar
förebyggande, samt genom nära samarbete mellan stadens
förvaltningar och polisen.
Kulturförvaltningen tolkar i sitt svar begreppet ”våldsbejakande
extremism” och redogör för förvaltningens uppdrag och
säkerhetsarbete. Grunden för kulturnämndens verksamhet är att arbeta
för demokrati och yttrandefrihet. Konkret innebär det att möjliggöra
möten och samtal mellan medborgarna och att främja konstnärligt
skapande och deltagande.
Kulturförvaltningen bedömer att målen för den föreslagna utredningen
inte är anpassade till kulturnämndens verksamhet och stödområden.
Den samverkan som motionen tar upp är redan etablerad liksom
kanalerna till polismyndigheterna. Det innebär att det finns möjlighet
att agera snabbt och samordnat när misstankar uppstår om olaglig
mötesverksamhet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).
2) Sophia Granswed m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

att tillstyrka motionen
att därutöver anföra

Vi kan aldrig acceptera att människor värvas till extrema grupper som
begår vålds- och terrordåd, oavsett om det är religiösa eller
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våldsbejakande grupperingar.
Stockholms stad behöver förebyggande insatser mot våldsbejakande
extremism för att förhindra att människor söker sig till extremistiska
terrororganisationer. Samtidigt ska det finnas tydliga konsekvenser för
de personer som begår allvarliga övergrepp på oskyldiga människor
och brott mot mänskligheten. Vi ser att allt fler unga personer i
Stockholm rekryteras av olika våldsbejakande grupperingar och det är
en fråga som vi måste ta på allvar genom att börja använda effektivare
verktyg för att förhindra att människor ansluter sig till dessa grupper.
Kulturnämnden har ett viktigt uppdrag genom att främja demokrati och
yttrandefrihet, ett uppdrag som nämnden tar på stort allvar. Som ett led
i detta arbete är det också viktigt att stävja verksamheter som syftar till
att
rekrytera
personer
till
såväl
utländskt
baserade
terroristorganisationer som till nationella våldbejakande grupperingar.
Då kulturnämnden stödjer föreningsverksamheter och tillhandahåller
lokaler för många sammankomster, är det också viktigt att säkerställa
att stadens resurser inte går till att stötta den typen av
rekryteringsverksamheter. Snarare bör kulturnämnden tillsammans
med andra berörda nämnder och förvaltningar arbeta för att istället
stärka stödet till de föreningar som arbetar förebyggande mot
våldsbejakande grupper i syfte att förhindra rekryteringar.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Reservation

Sophia Granswed m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt förslag till beslut.
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