Interpellationssvar
Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Svar på interpellation om kunskapsdag om ISåtervändare från Hans-Olof Andersson (SD)
”1. Hur ser du på hur Lunds kommun bör medverka i ”kunskapsdagen” om IS-återvändare
som Centrum mot våldsbejakande extremism arrangerar, och hur ska kunskapen från denna
nå ut i den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen?
2. Vilken information har inkommit till kommunen som konkret visar varför Lund är med på
listan, och vad vet vi i nuläget om vad kommunen behöver göra för att hantera detta faktum?”
Lunds kommun är en av de 41 svenska kommuner som har bjudits in till ett möte den 24 april
i Stockholm med Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Inbjudan har skickats till alla
de kommuner som har eller eventuellt kan komma att ta emot återvändande barn och vuxna
från områden som tidigare har kontrollerats av Islamiska staten (IS). Syftet med mötet är att
ge kunskap och informera om olika aktörers roller och ansvar. Lund kommer naturligtvis att
delta för att ta till sig av denna information. De som åker är säkerhetssamordnaren på
kommunkontoret och representant från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. En
vecka innan mötet kommer dessutom en representant från CVE till Lund på en sedan tidigare
beslutad uppföljning av Lunds pågående arbete mot våldsbejakande extremism. Den
handlingsplan mot våldsbejakande extremism som antagits och de kontinuerligt uppdaterade
lägesbilder som tas fram ligger till grund för detta arbete.
Det finns ett ständigt behov av fortbildning för våra medarbetare kring våldsbejakande
extremism och hanteringen av denna. Den 17 maj anordnas en intern informationsförmiddag
för berörda inom socialförvaltningen, barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Polismyndigheten för att sprida kunskapen
från mötet med CVE inom tjänstemannaorganisationen och även informera om hur
kommunen arbetar och samverkar kring radikalisering och eventuella återvändare från
våldsbejakande miljöer. Lundakvintetten även lyft frågan att ordförande, vice ordförande och
andra vice ordförande i de nämnder som berörs ska ges möjlighet att delta den 17 maj. Sedan
ska nämnderna i sin helhet informeras.
Uppgifterna om eventuella IS-återvändare kommer från Säkerhetspolisen och är baserade på
var barnen eller de vuxna var folkbokförda när de lämnade Sverige och det går inte i
dagsläget att säga med säkerhet att de faktiskt återkommer till samma kommun eller till
Sverige. En tät dialog med säkerhetspolisen och samverkan med polisen gör att Lunds
kommun får en aktuell lägesbild och en beredskap för att hantera eventuella återvändare.
Det ska inte råda något tvivel om att IS-återvändare som har begått avskyvärda brott inte är
välkomna till Lund. Kommer en sådan person ändå till Lund ska kommunen göra allt i sin
makt för att bistå polisen med att lagföra denne och se till att den straffas för dessa brott.
Ingen förtur eller särbehandling ska ges. Samtidigt måste kommunens socialtjänst följa svensk
lagstiftning. Kommer det till kommunens kännedom att underåriga eller familjer med barn
återvänt blir det alltid ett ärende för Lunds socialtjänst som utreder risk- och skyddsfaktorer
utifrån de individuella förutsättningar som råder.
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