Simon Alm (SD) ställer i en interpellation ett antal frågor om hur Uppsala arbetar mot
terrorism till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). Interpellationen har
överlämnats till mig för besvarande.
Hur säkerställer Uppsala kommun att dess välfärd inte går till IS-krigare?
På detta område är kommunens viktigaste uppgift att förhindra rekryteringen till
våldsbejakande extremism. Uppsala kommun har en lång rad åtgärder på plats. De består till
exempel av förebyggande insatser inriktade på grund- och gymnasieskola, utbildningsinsatser
för kommunens anställda och samarbete med berörda myndigheter. Det fanns fortfarande
under senvåren 2016 – då kommunens plan mot våldsbejakande extremism togs fram – inga
bekräftade uppgifter om att någon rest till våldsbejakande islamistiska extremistmiljöer för att
strida.
Kommunen agerar inom sina ansvarsområden men med ett aktivt och nära samarbete med
polismyndigheten och säkerhetspolisen. Lagföring och de konsekvenser som följer av att
utföra brott i Sverige eller i utlandet är polisens och övriga rättsväsendets ansvar.
Hur säkerställer Uppsala kommun att bidragsutbetalningar inte går till varken
hemvändande IS-krigare eller till dem som för stunden är nere i Mellanöstern och
krigar?
Den som uppbär försörjningsstöd ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka
jobb. Det är viktigt att försörjningsstödsenheten följer sina rutiner för att säkerställa att den
som får försörjningsstöd har rätt till det. Men så länge det sker och så länge den som söker
bistånd lever upp till kraven finns ingen anledning att tro att det är möjligt att uppehålla sig i
ett annat land och samtidigt få försörjningsstöd. Kommunen har ett aktivt och nära samarbete
med polismyndigheten för att förhindra så kallade ”terrorresor”. Vad gäller de juridiska
konsekvenser som följer av att begå brott är det, som konstateras ovan, en fråga för
rättsväsendet.
Kan vi räkna med att Uppsala kommun hjälper Polisen med tips i de fall kommunen
kommer i kontakt med en person som kan misstänkas vara en terrorist?
Ja. Förutom att lita på våra medarbetares grundläggande professionalitet har vi bland annat
tagit fram en checklista för skolor för bedömningar om ”när ska vi ringa polisen och när ska
vi ringa socialtjänsten…?”.
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