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§ 256 Policy - våldsbejakande extremism, antagande
Dnr KS 2017-364
Ärende
Den våldsbejakande extremismen är en rörelse som inte accepterar en
demokratisk samhällsordning.
Arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har hög
prioritet på både nationell och lokal nivå. Den nya policyn för Linköpings
kommun avseende våldsbejakande extremism syftar till att stödja
säkerhetsarbetet inom Linköpings kommun.
Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott beslutade den 2 maj 2017,
§ 21 att tillstyrka förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Trygghets- och demokratiutskottets beslut 2017-05-02, § 21
Tjänsteskrivelse 2017-03-16
Förslag till ny policy, våldsbejakande extremism, Linköpings kommun
Yttranden
Sara Skyttedal (KD) lämnar en gemensam protokollsanteckning för (KD), (M)
och (C).
Jonas Andersson (SD) meddelar att han avser att lämna in en
protokollsanteckning.
Yrkanden
Paul Lindvall (M), Jonas Andersson (SD) och Helena Balthammar (S) yrkar
bifall till trygghets- och demokratiutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till ny policy för Linköpings
kommun avseende våldsbejakande extremism tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Förslaget till ny policy för Linköping kommun avseende våldsbejakande
extremism antas.
Protokollsanteckningar
(M), (C) och (KD) lämnar följande gemensamma protokollsanteckning:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (2)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2017-05-16

Förslaget till Linköpings policies för våldsbejakande extremism och
avhopparverksamhet ger få indikationer på hur det konkreta arbetet utformas i
praktiken. Utifrån den höga abstraktionsnivå som råder anser Moderaterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna inte att det finns behov av att göra
förändringar i policydokumenten. Däremot är det nödvändigt att
fortsättningsvis utveckla kommunens rutiner genom de instruktioner
och åtgärdsplaner som finns framtagna. Nuvarande policy ger inte någon
information om hur det operativa arbetet utvecklas eller hur samverkan och
kunskapshöjande insatser ska konkretiseras. Det finns frågetecken om hur vi
tillgodoser att kommunanställda har kompetens på områdena och förmåga att
göra de riskbedömningar som nu ligger på personalens ansvar. Därtill saknas
en tydlighet i var beslutsfattandet ligger gällande de olika insatserna och hur
informationsflödet ser ut vid en eventuell misstanke om radikalisering.
Dessutom finns ett behov av att förbättra kommunens information till
medborgare och anhöriga. Vi önskar se en uppföljning i kommunstyrelsen om
hur arbetet fortlöper.<!--?xml:namespace prefix = ”o” ns = ”urn:schemasmicrosoft-com:office:office” /-->
Jonas Andersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna ser antagandet av en policy mot våldsbejakande
extremism som ett viktigt steg framåt i den aktuella politiska frågan för
Linköpings kommun. Även om policydokumentet textmässigt är ganska kort
och med en hög abstraktionsnivå till sin natur, så hade vi gärna sett vissa
skarpare och rakare formuleringar som i förlängningen skulle innebära hårdare
tag mot den våldsbejakande extremismen. Vidare så tycker vi att dokumentet
missar vissa perspektiv på frågan. Det går att tolka policydokumentet som att
det menar att de våldsbejakande extremisterna främst vill attackera det svenska
demokratiska politiska systemet, medan man i själva verket ofta har olika
samhällsgrupperingar som sina främsta måltavlor. Exempelvis vad gäller
våldsbejakande islamism så är måltavlorna ofta andra religiösa grupperingar
och individer. Vilka som är de våldsbejakande extremisternas måltavlor, och
att de ska skyddas, kunde ha lyfts fram bättre, men nu ser Sverigedemokraterna
det ändå som viktigt att policydokumentet antas så att vi kan ta steg framåt i
kampen mot extremisterna.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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