PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Trygghets- och säkerhetsutskott

§5

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-23

1 (2)

KS/2016:168

Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism
Bakgrund
Regeringens utsedda samordnare för våldsbejakande extremism har
föreslagit att kommunerna ska ingå i det nationella nätverket mot
våldsbejakande extremism. Våldsbejakande extremism är ett
samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en
demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett
ideologiskt mål.
För att skapa struktur i kommunens arbete med våldsbejakande extremism
har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
Sammanfattning
Målet med handlingsplanen är att i god tid kunna motverka radikalisering
och hantera ett läge där medborgare hamnat i omständigheter där våldsam
extremism finns med i bilden.
Handlingsplanen pekar ut behovet av att finna befintliga strukturer och
samverkansgrupper i kommunen som kan ansvara för arbetet med
våldsbejakande extremism. Därifrån ska arbetet kunna drivas vidare med
bl.a. inventeringar, rutiner och kommunikation. Kommunstyrelsens
förvaltning ansvarar för samverkan kring våldsbejakande extremism och att
upprätthålla en lägesbild för kommunen i samverkan med polisen.
Utbildningsnämnden, Omsorgs- och socialnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden samt Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig kring
förslaget. Genom yttrandena framgår nämndernas önskan att arbetet kring
våldsbejakande extremism ska hanteras via kommunens strategiska nätverk
för trygghet och säkerhet. Något som stämmer väl överens med förslagets
intention att driva arbetet genom redan befintliga strukturer och
samverkansgrupper.
Beslutsunderlag
Förslag till Handlinsplan mot våldsbejakande extremism
Yttrande Miljönämnden daterat 2017-01-19
Yttrande Omsorgs- och socialnämnden daterat 2017-01-31
Yttrande Kultur- och fritidsnämnden daterat 2017-01-30
Yttrande Utbildningsnämnden daterat 2017-01-30
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Trygghets- och säkerhetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-23

2 (2)

Trygghets- och säkerhetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

___

Beslutet skickas till:
Miljönämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-02-10

KS/2016:168

Handläggare

Morgan Lantz
Tfn 0142-858 58

Kommunstyrelsen

Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism
Bakgrund
Regeringens utsedda samordnare för våldsbejakande extremism har
föreslagit att kommunerna ska ingå i det nationella nätverket mot
våldsbejakande extremism. Våldsbejakande extremism är ett
samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för
att uppnå ett ideologiskt mål.
För att skapa struktur i kommunens arbete med våldsbejakande
extremism har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Sammanfattning
Målet med handlingsplanen är att i god tid kunna motverka
radikalisering och hantera ett läge där medborgare hamnat i
omständigheter där våldsam extremism finns med i bilden.
Handlingsplanen pekar ut behovet av att finna befintliga strukturer
och samverkansgrupper i kommunen som kan ansvara för arbetet med
våldsbejakande extremism. Därifrån ska arbetet kunna drivas vidare
med bl.a. inventeringar, rutiner och kommunikation.
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samverkan kring
våldsbejakande extremism och att upprätthålla en lägesbild för
kommunen i samverkan med polisen.
Utbildningsnämnden, Omsorgs- och socialnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden samt Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig
kring förslaget. Genom yttrandena framgår nämndernas önskan att
arbetet kring våldsbejakande extremism ska hanteras via kommunens
strategiska nätverk för trygghet och säkerhet. Något som stämmer väl
överens med förslagets intention att driva arbetet genom redan
befintliga strukturer och samverkansgrupper.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2017-02-10

KS/2016:168

Beslutsunderlag
Förslag till Handlinsplan mot våldsbejakande extremism
Yttrande Miljönämnden daterat 2017-01-19
Yttrande Omsorgs- och socialnämnden daterat 2017-01-31
Yttrande Kultur- och fritidsnämnden daterat 2017-01-30
Yttrande Utbildningsnämnden daterat 2017-01-30
Förslag till Kommunstyrelsens Trygghets- och säkerhetsutskott
Kommunstyrelsens Trygghets- och säkerhetsutskott tillstyrker
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Förslag till Kommunstyrelsen
Anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
___
Beslutet skickas till:
Miljönämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Kommunstyrelsen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Morgan Lantz
Säkerhetssamordnare

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Roger Max
Säkerhetssamordnare

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

1(3)
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2016-12-06

KS/2016:168

Handläggare

Morgan Lantz
Tfn 0142-858 58

Handlingsplan våldsbejakande extremism
Bakgrund
Regeringens utsedda samordnare för våldsbejakande extremism har föreslagit att kommunerna
ska ingå i det nationella nätverket och utse en lokal samordnare i arbetet mot våldsbejakande
extremism. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå
ett ideologiskt mål.
Mjölby kommun arbetar redan idag indirekt med frågan. Värdegrundsfrågor och elevhälsan är
exempel på aktiviteter och verksamheter som i förlängningen kan bidra till att förhindra
radikalisering. Grogrund för radikalisering kan vara utanförskap, segregering och social
problematik, något som forskning, bland annat inom Brottsförebyggande Rådet (Brå),
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolan pekat på.
Denna handlingsplan ska kompletteras med konkreta rutiner för respektive verksamhet som har
en aktiv del i det förebyggande och avhjälpande arbetet. Att förebygga förekomst av
våldsbejakande extremism är av stor betydelse för att förhindra att odemokratiska initiativ får
fäste i Mjölby kommun. Fokus bör läggas på förebyggande aktiviteter, det involverar många
förvaltningar och enheter inom kommunen.
Den generella kunskapsnivån bör höjas hos alla delaktiga aktörer lokalt. I det förebyggande
arbetet finns behov och insatser från många förvaltningar och enheter. För att på bästa sätt arbeta
mot våldsbejakande extremism måste samverkan ske med aktörer på alla nivåer såväl nationellt,
regionalt som lokalt.
Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen mot våldsam extremism är att lyfta de strukturer och
samverkansgrupper som redan idag existerar i kommunen samt ge dessa mandat att hantera de
situationer som kan uppkomma. Detta är ett resurseffektivt sätt att motverka alla former av
våldsam extremism i det förebyggande arbetet såväl som i hantering av en händelse. En händelse
kan vara en situation av misstänkt eller pågående radikalisering. Det kan också vara en situation
där vi måste hantera en händelse där en familj har närstående som redan anslutit sig till en
våldsbejakande organisation.
Målet är att i god tid kunna motverka radikalisering och hantera ett läge där medborgare hamnat
i omständigheter där våldsam extremism finns med i bilden.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(3)
Datum

Diarienummer

Nuvarande situation
Aktiviteter i form av affischering och avspärrningsaktioner som uppmärksammats hittills under
2016 i Mjölby kommun härrör endast från vit maktrörelsen. Enligt kommunens egen
omvärldsbevakning samt information från polisen finns inga tecken på att övriga rörelser har
genomfört några aktiviteter.
Åtgärder
 Bilda en interimistisk arbetsgrupp med representanter från
- Trygg- och säkerhetsenheten (sammankallande),
- Social- och omsorgsförvaltningen,
- Utbildningsförvaltningen,
- Kultur- och fritidsförvaltningen,
- Polis


Arbetsgruppen bör få i uppdrag enligt följande:
Inventera de strukturer och samverkansgrupper (nyckelpersoner) som finns i kommunen
idag och föreslå ett forum som ansvarar för dessa frågor.



Inventera utbildningsbehov hos nyckelpersoner samt övriga intressenter.



Upparbeta rutiner för hur personal ska agera vid signaler och/eller misstanke när de
kommer i kontakt med personer som är i risk för att hamna i, eller redan befinner sig i
våldsbejakande extremistgrupperingar.



Ge förslag på hur en långsiktig samverkan med berörda aktörer inom civilsamhället samt
polisen ska se ut.



Kommunikation med medborgare.



Inventera och eventuellt revidera förekommande handlingsplaner hos olika verksamheter
så de överensstämmer.



Se över uthyrningspolicy för kommunens lokaler tillsammans med berörda verksamheter.



Saneringsarbete vid affischering och liknande.

Arbetsgruppen ska kunna hantera alla situationer med våldsam extremism tills ansvariga har
utsetts. Arbetsgruppen rapporterar till Trygg- och säkerhetsutskottet och sammankallas av
Trygg- och säkerhetsenheten.
Trygg- och säkerhetsenheten ansvarar för att ha en dialog med polisen kring lägesbild samt
klargöra hur informationsdelning ska utbytas vid misstanke om radikalisering eller misstanke om
aktiviteter.

C:\Windows\TEMP\hr1zejfv.2p1\rt111gip.rt3.rtf

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

3(3)
Datum

Diarienummer

Struktur och omfattning
Arbetet och samverkan mot våldsbejakande extremism bör inkluderas i befintlig struktur inom
respektive förvaltning.
Rutiner och arbetssätt ska fokusera på det förebyggande men rutiner vid faktiska händelser med
koppling mot våldsbejakande extremism ska självklart dokumenteras.
Beaktande av barnkonventionen
Med hänsyn till barnperspektivet ska vi alltid tänka på barnens bästa i vårt arbete.
I barnkonventionen beskrivs flertalet artiklar som bör beaktas.
 Artikel 3, Barnets bästa:
”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall
barnets bästa komma i främsta rummet”.



Artikel 36, Skydd mot annat utnyttjande:
”Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan
skada barnet i något avseende”.

Källor
Barnkonventionen

Kommunstyrelsens förvaltning
Morgan Lantz
Säkerhetssamordnare
Roger Max
Säkerhetssamordnare
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Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

Miljönämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby kommun
Boxholms kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-19

1 (1)

§6

Dnr 2016:2225

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism - remiss, Mjölby
kommun
Bakgrund
Miljönämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag på
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Sammanfattning
Trygg- och säkerhetsenheten på kommunstyrelsens förvaltning har tagit
fram ett förslag till handlingsplan för våldsbejakande extremism. Syfte och
mål med handlingsplanen är att lyfta de strukturer och samverkansgrupper
som redan finns och ge dessa mandat att hantera uppkomna situationer för
att kunna motverka radikalisering. En tillfällig arbetsgrupp utses tills
ansvariga har utsetts.
Beslutsunderlag
Remiss Handlingsplan våldsbejakande extremism, KS/2016:168
Skäl för beslut
Allt arbete mot våldsbejakande extremism är värdefullt. Miljönämnden har
endast en perifer roll i detta sammanhang.
Miljönämnden beslutar
Den föreslagna handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska kunna
antas.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§7

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-30

1 (1)

KOF/2016:123

Handlingsplan våldsbejakande extremism - svar på remiss
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har, av kommunstyrelsens förvaltning,
ombetts lämna remissvar på förslag till handlingsplan – våldsbejakande
extremism.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden anser det av stor vikt att kommunen förbereder
sig för ett scenario där i synnerhet unga människor riskerar att hamna i
rörelser/ideologier eller miljöer som främjar våld för att uppnå sina mål.
Nämnden lovordar därför initiativet att ta fram en handlingsplan mot
våldsbejakande extremism och stödjer förslaget till handlingsplan i sin
helhet. Nämnden anser att det ”forum” som ska ansvara för frågorna när
arbetet ska organiseras mera permanent, ska inrymmas inom den nybildade
organisationen för Trygghet och säkerhet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-12-27
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-12-07
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-12-06
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden stödjer förslaget till handlingsplan i sin helhet.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Yttrande
Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum

Diarienummer

2017-01-16

OSN/2016:141

Handläggare

Anders Granquist
0142 85191

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss avseende förslag till handlingsplan
för våldsbejakande extremism
Bakgrund
Kommunens trygghets- och säkerhetsenhet har utarbetat ett förslag till
handlingsplan för våldsbejakande extremism. Omsorgs- och
socialförvaltningen ges möjlighet att till Kommunstyrelsen lämna
yttrande gällande förslaget.
Synpunkter på förslaget
Syfte och mål enligt förslaget till handlingsplan.
Av förslaget framgår att syfte och mål med handlingsplanen är att
lyfta de strukturer och samverkansgrupper som redan idag existerar i
kommunen och att ge dessa mandat att hantera situationer som kan
uppstå. Målet är att på detta sätt i god tid kunna motverka
radikalisering.
Omsorgs- och socialförvaltningen delar den synen på grunderna för
kommunens arbete mot våldsbejakande extremism.
Omsorgs- och socialförvaltningen har uppfattningen, och har
ytterligare styrkts i denna efter kontakt med Utbildningsförvaltningen
och Kultur- och fritidsförvaltningen, att visst kan det framtagna
förslaget till att organisera arbetet vara ett sätt. Problemet som uppstår
är att kommunen sannolikt inte fullt ut kommer att nyttja befintliga
strukturer för trygg- och säkerhetsarbetet.
Skälet till den förvaltningsbedömningen är att det för närvarande finns
ett förslag till ny organisation för hantering av kommunens samverkan
kring säkerhet, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
Den nya organisationen som föreslås ersätta Kombrå, anpassas på ett
bättre sätt än tidigare till det ledningssystem som finns i kommunen. I
en framtida organisation skapas nätverket Trygghet och säkerhet.
Av den anledningen är Omsorgs- och socialförvaltningen av den
bedömningen att det finns stora skäl att pröva att lägga ansvaret för
framtagandet av en handlingsplan för våldsbejakande extremism på
det snart bildade strategiska nätverket Trygg och säkerhet istället för
Postadress
Mjölby kommun
/Eget_Förvaltning/
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
/Eget_Besöksadres
s/

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
/Eget_Fax/

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
/Eget_Epostadress/

Bankgironummer
791-9848

2(2)
Yttrande
Datum

Diarienummer

2017-01-16

OSN/2016:141

föreslagen organisation. Det strategiska nätverket får då en möjlighet
till helhetsbild och kan om de bedömer det lämpligt skapa
arbetsgrupper över nämndgränserna gällande såväl, framtagande av
handlingsplaner som beskriver såväl det främjande och förebyggande
samt det åtgärdande arbetet i kommunens olika verksamheter och
nämnder. De uppdrag som i förslaget till handlingsplan föreslås ligga
på den interimistiska arbetsgruppen, skulle då ansvarsmässigt ligga på
det strategiska nätverket Trygghet och säkerhet.
Det strategiska nätverket har sedan att rapportera till kommunens
ledningsgrupp enligt strukturen för övrigt trygghets- och
säkerhetsarbete.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen delar syftet och målet att vi så långt
som möjligt ska nyttja befintliga strukturer.
Följden av detta blir då enligt förvaltningen att ansvaret för
framtagandet av en handlingsplan för våldsbejakande extremism läggs
på det strategiska nätverket, Trygghet och säkerhet. Förvaltningens
uppfattning och bedömning är att ansvaret då bör omfatta
framtagandet av en handlingsplan som klargör såväl det främjande,
förebyggande som åtgärdande arbetet och ger god vägledning för den
som får signaler eller misstanke om våldsfrämjande radikalisering.
Det strategiska nätverket Trygghet och säkerhet föreslås dels att ha ett
uppföljningsansvar för såväl aktuell handlingsplan som för helheten
och dels ha ansvaret för att rapportera till kommunens ledningsgrupp
enligt strukturen för övrigt trygghets- och säkerhetsarbete i
kommunen.
Omsorgs- och socialförvaltningen

Pirjo Ohvo
Förvaltningschef

Postadress
Mjölby kommun
/Eget_Förvaltning/
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
/Eget_Besöksadress/

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
/Eget_Fax/

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
/Eget_Epostadress/

Ba
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PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31

1 (2)

OSN/2016:141

Yttrande på remiss avseende handlingsplan våldsbejakande extremism
- Beslut om yttrande
Bakgrund
Kommunens trygghets- och säkerhetsenhet har utarbetat ett förslag till
handlingsplan för våldsbejakande extremism. Omsorgs- och
socialförvaltningen ges möjlighet att till Kommunstyrelsen lämna yttrande
gällande förslaget.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen delar syftet och målet att vi så långt som
möjligt ska nyttja befintliga strukturer.
Följden av detta blir då enligt förvaltningen att ansvaret för framtagandet av
en handlingsplan för våldsbejakande extremism läggs på det strategiska
nätverket, Trygghet och säkerhet. Förvaltningens uppfattning och
bedömning är att ansvaret då bör omfatta framtagandet av en handlingsplan
som klargör såväl det främjande, förebyggande som åtgärdande arbetet och
ger god vägledning för den som får signaler eller misstanke om
våldsfrämjande radikalisering.
Det strategiska nätverket Trygghet och säkerhet föreslås dels att ha ett
uppföljningsansvar för såväl aktuell handlingsplan som för helheten och
dels ha ansvaret för att rapportera till kommunens ledningsgrupp enligt
strukturen för övrigt trygghets- och säkerhetsarbete i kommunen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande på remiss handlingsplan våldsbejakande extremism,
2017-01-31
- Yttrande på remiss handlingsplan våldsbejakande extremism, 2017-0116
- Remiss - Handlingsplan våldsbejakande extremism, 2016-12-07
- Handlingsplan med riktlinjer avseende våldsam extremism, 2016-12-06
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31

2 (2)

Omsorgs- och socialnämndens till beslut
Förslaget till yttrande godkänns och tillställs kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Utbildningsnämnden

§1

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-30

1 (2)

UTB/2016:10

Våldsbejakande extremism - handlingsplan
Bakgrund
Kommunens trygghets- och säkerhetsenhet har utarbetat ett förslag till
handlingsplan för våldsbejakande extremism. Utbildningsnämnden ges möjlighet
att till kommunstyrelsen lämna yttrande gällande förslaget.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen delar syftet och målet att vi så långt möjligt ska nyttja
befintliga strukturer. Som en följd av detta föreslås att ansvaret för att ta fram en
handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism läggs på det strategiska
nätverket Trygghet och säkerhet. Vår bedömning är att ansvaret bör omfatta en
handlingsplan som klargör såväl det främjande, förebyggande som åtgärdande
arbetet, och ger god vägledning för den som får signaler eller misstanke om
våldsfrämjande radikalisering.

Eftersom det strategiska nätverket Trygghet och säkerhet ännu inte är etablerat,
och det är angeläget att arbetet mot våldsbejakande extremism fortskrider, kan
ett alternativ vara att bilda en interimistisk arbetsgrupp. Den arbetsgruppen bör
dock knytas till det strategiska nätverket Trygghet och säkerhet då detta nätverk
etableras.

Det strategiska nätverket Trygghet och säkerhet förslås rapportera till
kommunens ledningsgrupp enligt strukturen för övrigt trygghets- och
säkerhetsarbete i kommunen.

Beslutsunderlag

Missiv, utbildningsförvaltningen, 2017-01-09
Tjänsteskrivelse, utbildningsförvaltningen, 2017-01-09
Remiss/Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-12-06
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Yttrande lämnas enligt upprättat förslag.
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