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Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående tydligt
ställningstagande mot återvändande IS-terrorister.
Motivering
I Säpos årsrapport 2017, framkommer det enligt SVT att Säkerhetspolisen ser
återvändare som ett stort säkerhetshot mot Sverige. I bästa fall har Säpo koll på dem
som kommer tillbaka, men oftast inte andra myndigheter.
Kommunerna saknar information. Runt 300 personer har sedan 2012 rest från Sverige
for att ansluta sig till IS eller andra våldsbejakande islamistgrupper i Syrien och Irak. Av
dem bekräftar Säpo att 150 har återvänt till Sverige, ett 50-tal av dessa befinner sig i
Göteborg och Västra Götalands Regionen. I dagarna besegrades det sista IS-fästet, vilket
kommer att innebära många återvändare. Hylte kommun är en av de kommuner i
Sverige som tagit emot allra flest nyanlända i förhållande till sin befolkning. Med det
i åtanke finns det stor sannolikhet för att även vi kommer att påverkas eller kanske
redan har påverkats av återvändande IS-terrorister. Vi måste från Hylte kommuns
sida vara tydliga med att den som på något vis deltagit i, eller understött terrorism,
exempelvis återvändande IS-terrorister inte är välkommen hit. Hylte kommun
prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och
säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terroristernas offer.
Vi är väl medvetna om att lagrådet säger nej till att kriminalisera deltagande i
terrororganisationer, men vill ändå tydligt visa vart vi som kommun står i frågan och
visa våra kommuninvånare att vi tar deras trygghet på allvar. Vi anser dock att
lagstiftningen bör ändras och att den som på något vis deltagit i, eller understött
terrorism, exempelvis återvändande IS-terrorister ska tas ifrån sitt medborgarskap.
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I en tid då lagstiftningen möjliggör att neka barn i behov av andningshjälp assistans, en
tid då vi tvingar svårt sjuka människor ut i arbete, men en annan lagstiftning samtidigt
välkomnar terrorister tillbaka till vårt land och rätten till vårt generösa bidragssystem
är det dags att fråga sig om det här inte är väldigt fel. . Är det fullmäktiges mening att
det är fel att gällande lagstiftning far de konsekvenserna, vi vill ha ett tydligt svar.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att Hylte kommuns politiker tar ställning till om det är fel att lagstiftningen
nekar svårt sjuka barn som behöver tillsyn dygnet runt och andningshjälp
assistans, tvinga svårt sjuka människor ut i arbete, samtidigt som en förlegad
lagstiftning ger återvändande terrorister rätten att komma tillbaka till vårt
samhälle och rätten till att ta del av vårt generösa välfärdssystem och bidrag.
Att Hylte kommun aktivt ska arbeta för att grundlagstiftningen ändras så att den
motsvarar folkviljans rättsuppfattning om vad som är rätt och fel.
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