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Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation av Esa Örmä och Leonid 
Yurkovskiy (SD) angående IS-återvändare i Nacka 
 
Vi har fått en interpellation om IS-återvändare i Nacka med ett antal frågor om antal 
återvändare, samarbete med polisen och hur kommunen arbetar.  
 

Vårt svar är följande: 
Nacka ska fortsätta vara en trygg kommun för alla som bor och vistas här. Vi anser att 
kommunen, på alla sätt man kan, ska bidra till att de som stridit för eller stöttat IS ställs 
inför rätta och döms för sina handlingar. Den främsta källan till information om vilka IS-
återvändare som finns i Sverige, Stockholmsregionen och Nacka är polisen. Informationen 
är därför oftast riktad från polisen till Nacka och inte tvärtom.  
 
När kommer kommunen att fastställa antalet IS-återvändare i Nacka?  
Antalet IS-återvändare går inte att fastställa, det är något som uppdateras kontinuerligt 
utifrån den information vi får från Säkerhetspolisen via kommunpolisen och CVE - Center 
för våldsbejakande extremism. 
 
Har det inletts något samarbete med polisväsendet för att kontinuerligt följa upp 
situationen kring eventuell IS-återvändare? 
Ja. Säkerhetspolisen delar information om individer som rest till eller kan komma att 
återvända ifrån konfliktområden där de anslutit sig till terroristorganisationer, med 
Polismyndigheten. Säkerhetspolisen och Polisen ansvarar för att göra individuella 
bedömningar av samtliga personer som återvänder från konfliktområden utifrån deras 
avsikt och förmåga att begår brott, samt lagföra i de fall brott begåtts.  
 
Bland den information som Säpo delar med Polisen finns också uppgifter om övriga 
individer myndigheten har kännedom om – män, kvinnor och barn - som befinner sig i 
konfliktområdet i Syrien och Irak, samt gör orosanmälningar till kommunernas socialtjänst. 
Utöver detta delar Säkerhetspolisen också övergripande lägesbilder till CVE - Center för 
våldsbejakande extremism. 
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Polisen och CVE förser i sin tur kommunerna med relevant information, så att man lokalt 
kan arbeta förebyggande med att minska grogrunden för extremistmiljöer. I Nacka sker 
detta arbete i de lokala arbetsgrupperna inom ramen för Brå, där de lokala aktörerna samlas 
sex gånger per år för att dela lägesbild och ta fram handlingsplaner. Här finns representanter 
från bl.a. skolor, fritidsgårdar, fältverksamheten Polarna, socialtjänsten, trossamfund, privata 
aktörer som exempelvis fastighetsägare samt kommunpolisen. Arbetsgrupperna samordnas 
av kommunens säkerhetsfunktion. 
 
Kommer Nackas invånare att få tydlig information om ifall det finns IS-återvändare i 
Nacka samt kommunens arbete kring dessa? 
Kommunen kommer, i linje med vår vision om öppenhet och mångfald, att informera 
kommuninvånarna i dessa frågor i den utsträckning det är relevant och möjligt med hänsyn 
till sekretess och det arbete som bedrivs i samverkan med polisen.  
 
Är kommunen beredd att genom sin socialförvaltning speciellt hålla skärpt 
uppmärksamhet på eventuella bidrags- och servicesökande IS-återvändare i Nacka? 
Är kommunen beredd att använda Socialtjänstlagens stadganden om 
sekretessbrytande omständigheter, för att meddela polisen om misstänkt fortsatt 
terrorverksamhet bland IS-återvändare i Nacka? 
När en IS-återvändare är misstänkt för terroristbrott behöver polisen göra vad de kan för 
att förhindra fortsatt kriminalitet. Vår inställning är att kommunen ska bidra på alla sätt man 
kan för att bistå polisen i detta arbete.  
 
Socialnämndens uppdrag är att erbjuda insatser utifrån enskildas behov och i enlighet med 
lagens intentioner. I de fall det rör oro för barn och unga som riskerar att fara illa kommer 
en barnavårdsutredning att inledas och föräldraförmågan att utredas då deltagande i 
terrorism självfallet kan påverka barnet mycket negativt. Utredning av barn kommer att 
inledas omedelbart när socialtjänsten får kännedom om att IS-återvändare har minderåriga 
barn.  
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Kommunstyrelsens ordförande Socialnämndens ordförande 


