Nämndsinitiativ angående delgivning av information om återvändande ISterrorister
Bakgrund
Nu när IS-Kalifatet i stort sett är besegrat finns det ett antal tillfångatagna IS-terrorister med svenskt
medborgarskap som sannolikt kommer att återvända till Sverige om de får chansen då de inte
riskerar straff i Sverige om det inte kan bevisas att de begått några brottsliga handlingar i Syrien
eller Irak.

Svenska medborgare som stridit för mördarsekten IS i Irak eller Syrien ska naturligtvis till varje pris
förhindras att någonsin mer sätta sin fot på svensk mark. Detta eftersom landets samtliga
välrenommerade terrorforskare och säkerhetsexperter sedan länge varnat för återvändande ISterrorister.

Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan
begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är
det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler ISterrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister ska
förhindras att återvända till Sverige måste vi påverka riksdagen. Sverigedemokraterna har därför
inkommit med ett nämndsinitiativ till kommunstyrelsen där vi föreslog följande beslut:
Att – Malmö stads kommunstyrelse tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister är
välkomna till Malmö.

Att - Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad snarast tillskriver regeringen och uppmanar
regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister
att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi kommunpolitiker tar landets och
medborgarnas säkerhet på största allvar.

Om detta förslag inte vinner gehör i kommunstyrelsen eller om regeringen inte vidtar kraftfulla
insatser måste vi lokalt i Malmö göra det vi kan för att trygga Malmöborna i deras vardag.

Därför har vi Sverigedemokrater tagit del av ett förslag från Stockholm stad.

Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare.
Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda
personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS.

Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis
och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

Även Malmö är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att arbetsmarknadsoch socialförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis
och åklagare och att det skapas en rutin omkring detta.

Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över arbetsmarknads- och
socialförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas
en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte precis som
nämnden får en rapport angående ekonomiskt bistånd till illegala migranter.

Nämndens förtroendevalda förväntas att vara insatta i denna fråga och kommer få frågor från
allmänheten som är mycket oroade omkring denna fråga. Därmed är det viktigt att det sker ständig
rapportering till nämnden angående denna fråga.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att Arbetsmarknad och
socialnämnden beslutar:

Att: Arbetsmarknads- och socialnämnden delar med sig av den information man inhämtar om
återvändande IS-terrorister, till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Att: Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande
IS-terrorister inför varje nämndssammanträde.
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