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§ 257 Policy - avhopparverksamhet, antagande
Dnr KS 2017-363
Ärende
Linköpings kommuns avhopparverksamhets målsättning är att utveckla former
för att underlätta avhopp från gäng och kriminella nätverk. Etablera samverkan
med lokala myndigheter (polismyndigheten, kriminalvården m.fl.) samt andra
kommuner.
Syftet med policyn är att tydliggöra övergripande inriktning, ansvarsfördelning
och uppgifter för Linköpings kommuns arbete avseende stöd till avhoppare.
Stödet till avhoppare i Linköpings kommun åsyftar att försvåra för den
organiserade brottsligheten, minska det mänskliga lidandet samt främja avhopp
från kriminalitet/kriminella nätverksmiljöer.
Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott beslutade den 2 maj 2017,
§ 22 att tillstyrka förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Trygghets- och demokratiutskottets beslut 2017-05-02, § 22
Tjänsteskrivelse 2017-03-16
Förslag till ny policy - avhopparverksamhet, Linköpings kommun
Yttranden
Sara Skyttedal (KD) lämnar en protokollsanteckning som är gemensam för
(KD), (M) och (C).
Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till trygghets- och demokratiutskottets förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till ny policy för Linköpings
kommun avseende avhopparverksamhet tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till ny policy för Linköping kommun avseende
avhopparverksamhet antas.
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Protokollsanteckningar
(M), (C) och (KD) lämnar följande gemensamma protokollsanteckning:
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” /-->

__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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