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Göteborgs hantering av återvändande IS-terrorister 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs stad deklarerar härmed i ett ställningstagande att inga 
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism ska vara 
välkomna till Göteborg. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Göteborg stad snarast tillskriver och uppmanar 
regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra 
för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi 
kommunpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar. 
 
Yrkandet 
Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för 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 ingen plan alls. Det finns 
heller ingen hållbar lagstiftning eller beredskap för att hantera de återvändande 
terroristerna. Myndigheterna vet inte hur de ska agera eftersom regeringen inte 
har gett dem tydligt uppdrag, det blir nu även upp till Sveriges kommuner att ta 
ställning till frågan. 

SVT klargör att det senaste fallet med de tre terrorkvinnorna som nyss anlänt till 
Sverige inte handlar om några bortkomna kvinnor som lurats till terrorsekten i 
Syrien av någon som vilselett dem. Nej dessa kvinnor har trivts i terrorsekten. De 
är renodlade terrorister som har bidragit till massmördande, tortyr och dåd så 
grymma att det knappt går att beskriva i text. Allt pekar nu på att dessa kvinnor 
kommer att få leva fritt och på bidrag i Sverige framöver.  

Om Sverige kunde finna ett sätt att återkalla terroristernas medborgarskap 
retroaktivt så hade det sannolikt fått ett mycket stort stöd från allmänheten som 
hade ställt sig klart positiv till att ändra i grundlagen om så krävs. Ett land som 
återkallat medborgarskapet är till exempel Storbritannien. I Sverige driver 
framförallt Sverigedemokraterna frågan.  

I Göteborgs Stad har SD konsekvent yrkat på att omöjliggöra för IS-
terrorister att återvända till vår kommun sedan april 2019.  

Vi kan på inget sätt se rimligheten i att människor som bevisligen lämnat landet 
för att slåss för en fascistisk mördarsekt, ska hämtas hit på skattebetalarnas 
bekostnad och därefter kunna åtnjuta skattefinansierad välfärd. 
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Den svenska undfallenheten i kombination med naivitet har skapat en miljö för 
det som kallas ”terrorturism”. Det generösa svenska bidragssystemet i förening 
med en utbredd kravlöshet har gjort Sverige till en plats i världen där en terrorist 
kunnat vila upp sig mellan varven. Det behöver inte Göteborgs kommun vara 
med och bidra till.  

Västerås Stad har varit förutseende 

Där beslutade kommunstyrelsen redan 2019 vid sitt möte den 28 augusti att 
Västerås stad ska publicera ett officiellt uttalande på stadens hemsida om hur 
kommunen ska hantera återvändande IS-terrorister: 

”Västerås ska aldrig bli en fristad för IS-återvändare. Här är inga våldsbejakande 
extremister välkomna. Det är polisens och de rättsvårdande myndigheternas sak 
att se till att människor som begår brott i eller utanför vårt land blir dömda, ett 
arbete kommunen ska bidra till. På lokal nivå måste vi därutöver följa lagar och 
regler. Västerås stad gör alltid en polisanmälan vid misstanke om brott.” 

Även Staffanstorps kommun har aktivt tagit ställning emot IS-terroristerna  

De har tydligt deklarerat att dessa inte är välkomna till deras kommun. Göteborg 
kan naturligtvis göra exakt detsamma. Det konkreta ställningstagandet är att 
neka dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice. Exempelvis 
försörjningsstöd, hjälp till bostad, vuxenutbildning och likande. Det lagliga 
utrymmet för en kommun att agera på detta sätt är måhända begränsat, det vill 
säga: om en IS-terrorist mot all förmodan överklagar ett beslut om att neka denne 
rätt till försörjningsstöd eller likande, blir det upp till förvaltningsrätten att ta 
ställning.   

- Men budskapet från Göteborgs stad ska vara glasklart:  
”IS-terrorister är inte välkomna till vår stad!”  

De som har valt att åka ner och slåss för IS har genom sitt agerande vänt sig mot 
vårt fria samhälle och de som tillsammans utgör samhället. De har därmed 
förverkat sina möjligheter att göra anspråk på bistånd och hjälp från vår kommun. 
Ett tydligt ställningstagande innebär att kommunen inte betalar ut 
försörjningsstöd, inte bistår med vare sig bostad, vuxenutbildning eller någon 
annan form av samhällelig service. 

Vi, Göteborgs kommun, ska främst prioritera våra kommuninvånares trygghet och 
säkerhet, detta samtidigt som vi tydligt ställer oss på terrorismens offers sida.  

Varför skulle vi som kommun prioritera rättigheterna hos en kvinna som 
valt islamismens mest barbariska ideologi, framför ideologins offer? 

Göteborgs stad kan sätta ned foten och sända ut en skarp signal likt Västerås 
och Staffanstorp om att den politiska ledningen inte tolererar de brott mot 
mänskligheten som terrororganisationen IS har utfört.  

Det är hög tid att ta ställning och hamna på rätt sida av historien. 
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