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Handlingsplan för våldsbejakande extremism
Ärendebeskrivning
Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som
medel
för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.
Ansvar
Ansvaret för att leda och samordna kommunens arbete med att förebygga
våldsbejakande extremism ligger inom kommunstyrelsen. Kommunens
säkerhetschef är kontaktperson internt och externt.
Samverkan med andra aktörer
Arbetet mot våldsbejakande extremism bygger på samverkan med andra
berörda verksamheter inom kommunens organisation, andra kommuner
och berörda externa aktörer, både inom den offentliga som ideella sektorn.
Redan existerande nätverk inom Smedjebackens kommun som till exempel
brotts-och skadeförebyggande rådet, ses som en resurs i arbetet.
Utbildning av medarbetare i Smedjebackens kommun
I arbetet mot våldsbejakande extremism ingår att utbilda medarbetare som
i sin yrkesroll kan komma i kontakt med företeelsen samt att
nyckelpersoner ska få särskild utbildning för att kunna lämna stöd till
anhöriga eller andra närstående.
Verksamheter i Smedjebackens kommun som berörs av våldsbejakande
extremism behöver utbildningsinsatser. Genom ökad kunskap och
utbildning
av berörda förvaltningar och funktioner kan fler individer fångas upp.
Utsedda nyckelpersoner inom kommunen ska få särskild
kompetenshöjande utbildning inom området ska för att kunna lämna stöd
till anhöriga eller närstående. Extern samverkan med utbildning och
information ska genomföras utifrån möjligheter och behov.
Stöd till anhöriga
Oroliga anhöriga eller närstående ska enkelt kunna ta del av information
om stöd från kommunen.
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Stöd till berörda verksamheter
Kommunens verksamheter berörs på olika sätt av våldsbejakande
extremism. Det kan handla om situationer som uppstår i skolmiljö, på
fritidsgårdar eller i andra sammanhang. Genom arbetet mot våldsbejakande
extremism ska stöd
ges till förvaltningar och eventuellt andra aktörer för att dessa ska kunna
orientera sig i sitt ansvar och se över lämpliga insatser.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Frågan lämnas öppen
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa handlingsplan för våldsbejakande extremism.
_____
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