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Uttalande om återvändande IS-terrorister 
 

 

I och med Islamska statens fall i Syrien söker sig nu våldsbenägna terrorister tillbaka till 

Europa, Sverige och troligtvis Borås. Redan för tre år sedan gjorde Boråspolisen en 

kartläggning som visade att omkring 100 personer hyste starka sympatier med terrorgruppen 

IS. Läget är oklart och mörkertalet är stort, men det är sannolikt att återvändande från IS 

finns i Borås kommun. Kalifatets fall innebär att flyende terrorister nu söker en fristad för att 

undgå konsekvenserna av sina brott. 

Fortfarande har inte någon av de drygt 150 personer som kommit till Sverige efter sitt 

engagemang för Islamiska staten dömts för sina brott. Av dessa 150 personer har runt 50 

kommit till Västra Götaland, där Borås är en av de fem kommuner som har flest IS-

terrorister, en uppgift som Säpo bekräftat. Samtidigt har man i till exempel i Malmö, 

Borlänge, Lund och Örebro föreslagit stöd och hjälp till dessa terrorister, på samma sätt som 

man gör med individer som behöver hjälp med att komma ur vanliga kriminella nätverk. Det 

vill säga stöd kring boende, sysselsättning eller försörjning. Bland annat har Örebro kommun 

fått kritik för att ha erbjudit en praktikplats till en ung man som återvänt efter att ha varit i 

Syrien. 

Varje krona som går till de flyende terroristerna är en skam för det lilla barnet som 

mördades, för kvinnan som våldtogs och för alla andra offer för Islamiska statens framfart. 

Den moraliska kompassen går förlorad när man även målar upp förövaren som offer. 

Islamiska staten var helt öppen med att man torterade, tog slavar, våldtog och mördade i 

religionens namn. Detta visste den som anslöt sig till IS. 
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Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta 

 

Att anta följande uttalande 

 

”Den som deltagit i, eller understött terrorism, exempelvis IS, är inte välkommen till Borås 
Stad. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot det fria, demokratiska samhället 
och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.  

Borås Stad kommer att utreda samtliga möjligheter inom lagens ramar, för att förhindra 
och försvåra utbetalning av försörjningsbidrag, hjälp med bostad, vuxenutbildning eller 
annan samhällelig service. 

Borås Stad uppmanar samtliga medlemmar inom kommunen att underrätta polis och 
Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) vid misstanke om deltagande i eller stöd till 
terrororganisationer. 

Borås Stad prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet 
och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.” 

 

Att Uppmana Kommunfullmäktige besluta att uppdra samtliga nämnder och styrelser som 
berörs av Kommunstyrelsens uttalande ovan, att utarbeta direktiv som inom lagens 
ramar förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för någon 
typ av bistånd, insats eller annat till IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 
terrorism. 

 

Att Kommunstyrelsen tillskriver regeringen och uppmanar till att snarast forma samt 
presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig service för terrorister. 

 

Att Uppmana samtliga nämnder och bolagsstyrelser att vid myndighetsutövning där 
misstanke om deltagande och/eller stöd till terrororganisationer föreligger ska beslut 
om ärendet fattas av ansvariga politiker. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 


