Tjänsteskrivelse

Malin Ekblad

1 (3)

Datum

Diarienummer

2019-04-08

KS 2019/305

Kommunstyrelsen

malin.ekblad@trelleborg.se

Motion - Uttalande om återvändande ISterrorister
Helmuth Petersen (SD) har inkommit med en motion som gör gällande att den som
deltagit i eller understött terrorism inte är välkommen i Trelleborgs kommun och
att personen i fråga inte ska få bistånd i någon form från kommunen.

Beredning
I beredningen har enbart ställning tagits till gällande lagstiftning i Sverige.
Bekämpandet av terrorism pågår på regeringsnivå och en rad skärpningar har
genomförts på området under de senaste åren. För att ytterligare förbättra
möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen att det ska
bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. Lagförslaget innebär
att två nya brott införs: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en
terroristorganisation. Dessutom föreslås det bli straffbart att offentligt uppmana och
rekrytera till deltagande samt att resa utomlands i avsikt att delta i en
terroristorganisations verksamhet. Även finansiering av deltagande kriminaliseras.
Går lagförslagen genom, gäller ändringarna från den 1 augusti 2019. Om man gjort
sig skyldig till ett brott, prövas detta av svensk domstol.
I Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen står det i § 3 att
Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig
verksamhet samt utreda och beivra brott av följande slag;
- Brott mot 18 och 19 kap. brottsbalken eller annat brott mot Sveriges
säkerhet, ifråga om brott mot medborgerlig frihet dock endast om det finns
särskilda skäl för det,
- Brott mot lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
Sådana brott mot 13 kap. Brottsbalken (1962:700) som har syftat till att framkalla
fara för Sveriges säkerhet eller att allvarligt hota eller skada centrala
samhällsfunktioner,
- företagsspioneri eller olovlig befattning med en företagshemlighet, om det
finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har
understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning,
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-

brott där våld, hot eller tvång har använts för politiska syften, om brottet
har riktat sig mot någon för vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar
eller om gärningen har riktats mot ett särskilt viktigt samhällsintresse, och
- brott som rör sanktionslagstiftning, krigsmateriel eller produkter med
dubbla användningsområden, dock endast brott som har anknytning till
verksamhet som Säkerhetspolisen har till uppgift att förebygga och
förhindra.
Om Säkerhetspolisen i samband med verksamhet som anges i första stycket 1-4
eller 6 upptäcker något annat brott får myndigheten utreda även det brottet
I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna kan man läsa att dubbelbestraffning inte får förekomma,
vidare att diskriminering inte får ske med koppling till etniskt ursprung, religion
osv.
Enligt Regeringsformen (1974:152) 2 kap 7 § får ingen svensk medborgare
landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Vidare i 2 kap 8 § framgår det att den
som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom
riket och att lämna det.
Kommunallagen (2017:725) 2 kap 3 § gör gällande att kommuner och landsting
ska behandla sina medlemmar lika; likställighetsprincipen.
Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1 § där det framgår
att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. I kommunen är det
Arbetsmarknadsförvaltningen som handlägger försörjningsstödet. För att vara
berättigad till ekonomiskt bistånd i enlighet med Socialtjänstlagen 4 kap 4 § ska
man vara aktivt arbetssökande, och ha ett underskott i förhållande till gällande
riksnorm. När utredningar genomförs, tittar man tre månader tillbaka i tiden, vilket
innebär att det är svårt att uppvisa ett aktivt arbetssökande om man varit utomlands.
Om man är biståndsberättigad i övrigt kan kommunen inte avslå p.g.a. att någon
begått en brottslig handling. Försörjningsstöd kan vägras eller nedsättas enligt
Socialtjänstlagen 4 kap 5 § om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §.
Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller
den kompetenshöjande verksamheten.
Vid grövre brottslighet finns det sekretessbrytande regler inom Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som gör det möjligt för kommunen att informera
polisen.
Enligt Dataskyddsförordningen får uppgifter som gör gällande att en person begått
lagöverträdelser inte registreras i kommunens system. Detta då de saknas laglig
grund enligt artikel 6 och är enbart myndigheter med undantag enligt artikel 10, ex
polismyndigheten, som får lov att göra detta.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunens nämnder i uppdrag att se över sina rutiner vad gäller anmälan till
polisen vid misstanke om brottslighet och grövre brottslighet för att säkerställa att
rutinerna även avser misstanke om terrorism
att avslå motionen då det strider mot svensk lagstiftning

