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Svar på motion om hemvändande IS-terrorister
Socialnämnden föreslås besluta
Att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslag om att den som deltagit i, eller
understött terrorism till exempel återvändande IS-terrorister inte har rätt att
erhålla stöd från kommunen.

Beskrivning av ärende
Sverigedemokraterna i Enköping har inkommit med en motion där de vill att
Kommunfullmäktige ska besluta om att till exempel återvändande IS-terrorister
inte är välkomna i Enköpings kommun.
De menar att de genom sina handlingar har vänt sig bort från det fria och
demokratiska samhället och därmed inte ska ta del av samhällets skattepengar
genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildningar eller bostäder. De ska
inte erhålla stöd av kommunen i någon form.

Socialnämndens utgångspunkt för sitt beslut
Regeringsformen, § 2

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och
trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för
nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom
samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
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Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska
motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som
person.”
Kommunallagen, § 3

”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.”
Socialtjänstlagen, 1 kap §1

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.”
Socialnämndens arbete bygger på allas lika värde och hens rätt till att ansöka
om stöd utifrån sina egna behov. Kommunens invånare har rätt att på samma
grunder ta del av välfärden utifrån den demokratiska grund som vårt samhälle
bygger på. Socialnämndens arbete bygger på att hjälpa och stötta de mest
utsatta i samhället och att gå emot ovan lagar vore att göra tvärtom, att redan
från början bortse från en grupp individer som behöver stöd för att kunna
återföras till samhället.
Utifrån 5 kap § 1 i socialtjänstlagen och barnkonventionen (som är lag från och
200101) har socialnämnden ett särskilt ansvar att se till att barn och unga växer
upp under trygga och goda förhållanden . Vilket då medför att om dessa
individer som nämns i motionen också har barn så innebär det att
socialnämnden och samhället har ytterligare ett ansvar att ge dessa det stöd
som de är i behov av. Det är viktigt att beakta att dessa individer som nämns i
motionen oavsett ålder troligen har ett behov av stöd utifrån vad de varit med
om för att kunna komma tillbaka till det svenska samhället. Det är inte till gagn
för någon att dessa individer blir ytterligare marginaliserade vilket motionens
förslag indirekt skulle kunna medföra.
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Bedömning
Att anta motionen vore att gå emot Sveriges grundlag, kommunallagen och
socialtjänstlagen. Utifrån detta är det inte möjligt att bortse från en specifik
grupp av individer som redan från början ska få sin ansökan avslagen på grund
av det enda kriteriet att de endast tillhör en specifik grupp som förutbestämts
inte ska ha rätt till stöd.
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Motion om hemvändande IS- terrorister
Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS-terrorister, är inte
välkomna till Enköpings kommun.
Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och
demokratiska samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska inte våra
skattepengar gå till dessa personer genom t ex försörjningsstöd, vuxenutbildning eller
bostäder.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uttala följande:
Att den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS-terrorister, är inte
välkomna till Enköpings kommun.
1. Att sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och
därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de
inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.
2. Att kommunen inte kommer betala ut försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad,
vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.
3. Att Enköpings kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra
kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som
blivit terrorismens offer.
Sverigedemokraterna i Enköping
Gruppledare/ledamot Anders Lindén

