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Stopp för återvändande lS-terrorister

MOTION
20t9-10-07

till Täby kommun

Debatten om återvändande IS-terrorister pågår for fullt runt om i landet. Trots att det finns ett tydligt
folkligt stöd att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige har nuvarande
regering tillsammans med stödpartierna Centern och Liberalerna ingen plan alls. Det finns en
överhängande risk att det blir som Staffanstorps KSO Christian Sonesson (M) uttryckte sig i en
debattanikel; Helt upp till kommunerna att ta ställning.

Det konkreta ställningstagandet är att neka dessa individers rnöjlighet till kommunal samhäilsservice.
Exempelvis försörjningsstöd. hjälp till bostad, vuxenutbildning och liknande. Det lagliga utrymmet for
en kommun al.]r agera på detta sätt är troligtvis begränsat. och skulle en IS-terrorist överklaga ett beslut
om att neka denne rätt till forsörjningsstöd eller liknande så är det upp till lonaltningsrätten att ta
ställning. Det är dock av mindre bendelse. Budskapet från Täby Kommun skall vara glasklart: "ISterrorister är inte välkomna till vår Kotnmun!"
Täby Kommun skulle med deffa sända ut en tydlig signal att den politiska ledningen inte tolererar de
brott mot rnänskligheten som terrororganisationen IS och dess anhängare har utfort. Likaså blir det
tydligt att kommunen ställer sig på offren och dess anhörigas sida.
Det är helt enkelt dags att ta ställning och hamna på rätt sida av historien.
Med hänvisning

till

ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

Att kommuns§relsen for Täby kommun uttalar följande:
Den som deltagit i, eller understött. terrorism. t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkomna
Täby kommun.

till

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också lorverkat
sina rnöjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i
någon form.

Kommunen konrmer inte att Lrtbetala forsörlningsbidrag, hjälpa til! med
vuxenutbildning eller på annat sätt bidra rned samhällelig service.

bostac{.

Täby kommun prioriterar genom dena ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och
säkerhet, samtidig;t som vi tar ställning for alla dem som blivit terroristernas offer."
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beslutar uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av
kommunstlurelsens uttalande ovan, att utarbeta direktiv som så långt lagen tillåter ftirhindrar att Täby
kornmuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk i någon typ av bistånd, insats eller amat
till åtenändande lS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött temorism.

Att kommunfullmäktige

För Sverigedemokraterna i Täby
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Thore Wiberg (SD)
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