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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Simon Alm (SD) om att inte uppmuntra till 
terrorism 
Rekrytering till terrorgruppen Islamiska Staten (IS), ska motarbetas enligt en resolution i FN:s 
säkerhetsråd. Det skriver bland andra Dagens Nyheter i reportaget ”Så ska Sverige hindra 
terrorresor”, publicerad den 26 september 2016. 
 
Det har under åren kommit en rad larm om att kommuner inte anstränger sig tillräckligt vad 
det gäller motverkande av terrorresor. Det har handlat om att terrorister har kunnat kriga i Irak 
och Syrien, samtidigt som de har fått svenska bidrag av olika slag. Ett sådant exempel 
rapporterar Expressen om den 19 november 2016 i artikeln ”Svensken stred för IS – fick 
barnbidrag från staten”. 
 
I Lunds kommun har man gått ut med att återvändande IS-terrorister kan se fram emot hjälp 
med körkort, bostad och arbete. Detta skrev Sveriges radio om i artikeln ”Kommuner 
förbereder för avhopp från våldsbejakande extremism”, som publicerades den 18 oktober i år. 
 
IS-terroristerna ligger bakom huvuddelen av krigföringen i Syrien och Irak. Miljontals 
människor har tvingats lämna sina hem eller fått försöka vara kvar under avsevärt försämrade 
levnadsförhållanden. Det är inte rimligt att offentligt finansierad service ska gå till dessa 
terrorister när de krigar på plats eller när de återvänder. Istället ska terroristerna ställas inför 
rätta. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Marlene Burwick: 
 

• Hur säkerställer Uppsala kommun att dess välfärd inte går till IS-krigare? 
• 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? 

• 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? 
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