Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister samt uppdrag
till nämnder och styrelser med anledningen av detta.
Terrorism är ett rent generellt ett allvarligt hot mot vårt fria samhälle. Men den terrorism som IS har
gjort sig skyldig till står i en klass för sig vad gäller ondska. Tyvärr har Sverige en väldigt svag
lagstiftning när det kommer till hur terrorister och deras supportrar bestraffas. Eftersom det än så
länge tyvärr saknas en bra lagstiftning på nationell nivå så måste landets kommuner gå före och
åtminstone signalera sitt avståndstagande från terrorism i största allmänhet och IS i synnerhet
Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska
samhälle. Har också vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa,
t.ex. via försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.
I Staffanstorp har kommunstyrelsen ordförande Christian Sonesson (M), på ett föredömligt sätt lagt
förslag till kommunen om ett uttalande och uppdrag till nämnder och styrelser om att utarbeta
direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon
typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött
terrorism.
Vi anser att Haninge kommun fullmäktige bör göra ett liknade uttalande samt att våra nämnder och
styrelser också utarbetar direktiv som förhindrar att Haninge kommuns ekonomiska eller personella
resurser tas i anspråk på detta vis.
Med anledning av ovanstående förslås kommunfullmäktige besluta.

Att uttala följande
Den som deltagit i eller understött terrorism t.ex. återvändande IS- terrorister är inte välkomna till
Haninge kommun.
Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också
förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte erhålla stöd av
kommunen i någon form .
Kommunen kommer inte utbetala försörjningsbidrag hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på
annat sätt bidra med samhällelig service.
Haninge kommun prioriteringar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och
säkert samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
Att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan
att utarbeta direktiv som förhindrar att Haninge kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i
anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS- terrorister eller andra som
deltagit i eller stött terrorism.

För Sverigedemokraterna Haninge 2019-04-02

……………………………………………………………………………………
Christian Lindefjärd
Gruppledare (SD)

