KF-gruppen
Norrköping

2013

Innehållsförteckning
Kapitel

Sidnummer

Inledning
Innehållsförteckning interpellationer
Interpellationer
Innehållsförteckning motioner
Motioner
Innehållsförteckning debattartiklar
Insändare och debattartiklar

3
4
5-9
10
11-23
24
25-30

2

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping
Under 2013 lämnade fullmäktigeersättaren Lennart Isaksson sin plats på grund
av att han ansåg att han gjort sitt i kommunpolitiken. Hans roll som första
ersättare togs därför över av Marianne Visti. Detta innebar att Jan Pettersson
kom in i gruppen som andra ersättare. Sedan Markus Wiechel blivit
riksdagsledamot ersattes han av Ingvar Våxmo som politisk sekreterare under
våren och denna roll togs sedan över av SD Norrköpings ordförande Clara
Aranda efter sommaren. På grund av tidsbrist avgick Markus Wiechel som
gruppledare och ersattes av Patrik Rubindal. Cornelia Dahlberg valde att lämna
partiet men sitter kvar i kommunfullmäktige som politisk vilde vilket innebär att
Sverigedemokraterna har tappat ett mandat. Kommunfullmäktigegruppen ser i
skrivande stund ut så här:
Markus Wiechel, ledamot
Ingvar Våxmo, ledamot
Patrik Rubindal, ledamot
Cornelia Dahlberg, ledamot
Marianne Visti, första ersättare
Jan Pettersson, andra ersättare
Precis som föregående år har Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp
med våra fyra platser varit mycket aktiva och totalt 16 motioner och fem
interpellationer har lämnats in sedan februari 2013. Hösten 2013 lämnade vi för
andra året in en egen budget med en tydlig satsning på upprustning av
fastigheter. En stor buffert i form av ofördelade pengar möjliggjorde att gruppen
kunde redovisa stora satsningar på skolan genom exempelvis höjda lärarlöner,
men även på äldreomsorgen.
Totalt sex debattartiklar har under året publicerats och precis som tidigare har
gruppen varit mycket flitiga i talarstolen. Flera av våra förslag har
uppmärksammats och några har använts i andra delar av landet där de till och
med har blivit bifallna. Några av våra förslag har trots att de ansetts besvarade
eller avslagits i slutändan ändå genomförts i Norrköping vilket tydliggör att vi
gruppen redan påverkar politiken.
Vi har jobbat med frågor inom alla möjliga områden och tillsammans med
kommunföreningen ligger fokus på att förmedla ut vår politik till allmänheten.
Markus Wiechel
Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen fram till 13-09-30

3

Interpellationer
Sidnummer och interpellation
5. Stängningen av Jasminskolan - av Markus Wiechel (SD)
6. Upphandling av svenskt och närproducerat kött - av Markus Wiechel (SD)
7. Finansieringen av Ria-center – av Markus Wiechel (SD)
8. Försörjningsstöd till tillståndslösa – av Markus Wiechel (SD)
9. Manifestationen den 7 januari – av Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 13-05-27
Stängningen av Jasminskolan
Under förra året blev Skolinspektionen varse att allt inte stod rätt till på Jasminskolan vilket
ledde till stängningen av skolan den 19 mars i år. Mycket av klagomålen handlade om
bristande trygghet och studiero för eleverna. Redan i mars 2012 visade det sig att det fanns
allvarliga brister i rektorns ledarskap och i kvalitén på undervisningen efter att en inspektion
genomförts. Enligt uppgift saknade den anställda rektorn såväl utbildning som erfarenhet för
sitt uppdrag.
Elevernas kunskap följdes inte upp, lärare byttes ut alldeles för ofta och skolledningen
tillmötesgick inte elevernas olika behov. I en av inspektionens alla rapporter framkom det
dessutom att elever känt sig tvingade att be fredagsbön i skolans tillhörande moské. Man kan
tycka att alla dessa brister är så pass allvarliga att skolan borde ha stängts direkt men skolan
fick till den 28 september på sig att åtgärda problemen för att slippa stängning. Trots det
åtgärdades inte problemen.
Jasminskolan bedrivs av ”Sommarens ekonomisk förening” som ”har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva: Förskola, förskoleklass, grundskola,
gymnasium och äldreomsorg.” De sysslar även med gruppresor till olika muslimska länder
samt agerar begravningsbyrå och vigselförrättare.
Friskolan kan klassas som en somalisk och mer radikal muslimsk skola kopplad till Islamskt
Kulturcenter som vill bygga en fullskalig moské med tillhörande minaret i Hageby. Under 14
månaders tid har skolan, trots alla brister, erhållit närmare 9 miljoner kronor av Norrköpings
kommun. Nästan 2,1 miljoner av dessa var ämnade som strukturstöd att användas till
somaliska barn som är extra krävande.
Den ekonomiska förening som driver skolan har förutom detta fått ersättning från
arbetsförmedlingen för anställning av långtidsarbetslösa. I samband med stängningen fanns
där totalt fyra personer anställda genom nystartsjobb och en person som var
lönebidragsanställd.
Skolinspektionen har granskat skolans elevantal och flera namn som granskats verkar
överhuvudtaget inte vara elever som går på skolan. Det anslag man fått till de särskilt
krävande eleverna tycks inte heller ha använts för sitt rätta ändamål. Personallistan som
redovisades under 2012 var felaktig och efter begäran fick skolinspektionen inte någon
komplettering av vare sig personal- eller elevlistor. Detta, i kombination med andra oklarheter
i skolans verksamhet gör att det dessvärre även finns misstankar om ekonomiska
oegentligheter.
Med hänvisning till ovanstående undrar jag:
1. Genomgick kommunen någon form av kontroll av hur skolan sköttes, människosyn
eller hur eleverna behandlades innan utbetalning?
2. Vad avser kommunalrådet göra för att kommunen inte ska göra misstaget
att betala ut stora summor pengar till liknande föreningar i framtiden?

Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 13-05-27
Upphandling av svenskt och närproducerat kött
Cirka 50 procent av allt livsmedel som säljs i Sverige idag är importerat. Andelen som säljs på
den offentliga marknaden är tyvärr ännu högre. Livsmedelsinköp på den offentliga marknaden
i Sverige beräknades under 2012 vara knappt nio miljarder kronor.
Det är många kommuner runt om i landet som vill upphandla närproducerat svenskt
livsmedel. Tidigare har regelverket kring detta varit otydligt men tack vare den så kallade
Sigtunadomen för ungefär ett år sedan är det nu fritt fram att ställa miljö- och djurskyddskrav
i upphandlingarna.
Detta är en stor vinst för såväl djur- som miljövänner och det kan komma att utveckla
försäljningen av svenska närproducerade livsmedelsvaror.
Enligt tidningen Jordbruksaktuellt kommer det att ta drygt tre till fyra år innan detta slår
igenom i kommunerna då upphandlingar sker hela tiden och en upphandling brukar vara i
cirka tre år.
Hässleholms och Halmstads kommun har ökat sin andel av svenskt kött från drygt 30 procent
till över 80 procent under året. Att även Norrköpings kommun ska kunna följa de goda
exemplen bör rimligtvis inte vara en omöjlighet. Tidigare har Sverigedemokraterna
motionerat om att inte köpa in kött som kommer från djur som slaktats genom skäktning och
utan bedövning, vilket tyvärr har blivit allt vanligare. Ett av de svar som vi då fått var att det
inte var möjligt att välja på grund av regler kopplade till upphandlingen. Svart på vitt finns nu
exempel där det är fullt möjligt.
Att rätt produkter levereras är viktigt både för kommunen och för att det ska bli en rättvis
konkurrens för de inblandade grossisterna. Det är viktigt att kommuner och landsting
kontrollerar och följer upp de livsmedel man köper in.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Avser Norrköpings kommun se till så att framtida upphandlingar ställer krav på att
kött som köps in kommer från djur som slaktats på ett sätt som inte strider mot svensk
lagstiftning?
2. Avser Norrköpings kommun att i framtiden prioritera inköp av närproducerat kött?

Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 13-11-18
Finansieringen av Ria Center
I 43 år har Ria Center, som drivs av Hela Människan, haft sin verksamhet i Norrköping. Hela
Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk,
hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt
livssituation. Kort sagt, man arbetar med att stötta de som har ramlat allra längst ner på skalan
i vårt samhälle.
Ria Center är oerhört viktig för många av dem som har som mest behov av hjälp. I somras
meddelade dock socialnämnden att kommunen skulle dra in sitt årliga stöd på 1,8 miljoner
kronor, vilket innebar att centret skulle behöva stänga vid årsskiftet. Lyckligtvis skjuter
kommunstyrelsen till extra pengar så att verksamheten ska kunna fortsätta ett halvår till, dock
prutar man denna gång på beloppet med 125 000 vilket innebär att centret tvingas stänga på
fredagar. Verksamheten drivs av såväl några professionella som ett stort antal ideella krafter,
men utan det kommunala stödet finns det ingen möjlighet för dem att fortsätta alls.
Notabelt är att en enda så kallat ”ensamkommande flyktingbarn” kan kosta mer än hela stödet
till Ria Center per år. Här måste Socialnämnden våga prioritera om. Norrköpings kommun
halkar efter i näst intill varje mätning.
Besparingar blir allt mer vanligt för otroligt viktiga verksamheter så som äldreomsorg eller
skola. Nu drabbas ytterligare en verksamhet. Nu ska man spara på en verksamhet som är
jätteviktig för de allra mest utsatta i Norrköping.
Samtidigt som man prutar på bidraget till Ria med 125 000 kan styrande politiker med gott
samvete slösa hundratals tusen kronor per år med att annonsera om kommunfullmäktiges
kommande möten i gratistidningar, när ändå all information om mötena finns i de ordinarie
tidningarna och på hemsidan. Besparingar på sådant som kan ses som grundläggande välfärd
sker samtidigt som det slösas med småbelopp hit och dit. Att räkna vad varje skolelev kostar
verkar okej, men ett område som slukar stora delar av skattebetalarnas pengar vägrar styrande
politiker räkna på. Mottagningen av flyktingar får alltid högsta prioritet i det rödblågröna
Norrköping.
Bristen på en hederlig prioritering av kommunens resurser är slående. Kort sagt så prioriteras
inte Ria Center tillräckligt högt av den politiska majoriteten.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag svar på följande frågor:
1. Varför vill S + V + MP att de sämst lottade i samhället skall stå utan ett så viktigt
stöd som Ria Center utgör?
2. Kommer ordföranden i socialnämnden se till så att stödet till Ria Center eller
motsvarande verksamheter ökar?
3. Hur kan kommunstyrelsen försvara att betala boende, mat och annat till
personer som inte ens är svenska medborgare framför hemlösa svenskar?
Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 13-01-27
Bidrag till de som bryter mot lagen
På nyårsdagen kunde man i Folkbladet läsa att Norrköpings kommun mycket väl komma att
följa Malmös exempel och låta papperslösa barn få försörjningsstöd. Försörjningsstöd är som
bekant samma sak som socialbidrag och ”papperslös” är detsamma som en person som saknar
tillstånd att vistas i Sverige. Korts sagt skulle kommunen ge personer, som bryter mot lagen,
pengar samtidigt som kommunen av ekonomiska skäl måste skära ned på vår fundamentala
välfärd.
Vad som också framgår i artikeln är att representanter för den kommunala verksamheten har
deltagit i seminarium tillsammans med Asylgruppen Norrköping. Asylgruppen sysslar bland
annat med att hjälpa personer som håller sig undan lagen vilket i praktiken innebär att de
medverkar till illegal verksamhet. Asylgruppen har dessutom haft arrangemang tillsammans
med grupper på den yttersta vänsterkanten kan anses vara motståndare mot det demokratiska
samhället.
Med anledning av ovanstående önskar jag ha svar på följande frågor:
1. Hur kan Norrköpings kommun försvara det faktum att man vill ge personer som
bryter mot lagen försörjningsstöd?
2. Hur kan Norrköping och Malmö tolka Barnkonventionen totalt annorlunda från
övriga länder och kommuner?
3. Vad finns det för incitament att återvända om man fått ett avvisningsbeslut men
får möjlighet att få försörjningsstöd i Norrköping?
4. Hur ska kommunen kontrollera att en tillståndslös faktiskt bor i Norrköping och
inte på annan ort?
5. Hur ser kommunen på samröre med grupper som Asylgruppen?

Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till Lars Stjernkvist (S) och Olle Johansson (S) 14-01-27
Är det acceptabelt att manifestera tillsammans med antidemokrater och våldsbejakare?
Den 7 januari samlades hundratals Norrköpingsbor för att manifestera mot rasism och nazism.
Många av dessa ska ha all heder för sitt ställningstagande, och jag är övertygad om att det var
med goda syften som de slöt upp bakom en till synes oskyldig manifestation.
Kommunens främsta företrädare borde dock vara mycket försiktiga med vad deras deltagande
innebär och vilka signaler det sänder ut. För att tydliggöra vad jag menar vill jag backa bandet
och se på vilka arrangörerna till demonstrationen i Kärrtorp egentligen är. Arrangörerna för
manifestationen i Norrköping var trots allt väldigt tydliga med att de såg manifestationen i
Kärrtorp som en förebild.
Manifestationen i Kärrtorp arrangerades av en grupp som kallar sig ”Linje 17”, ett utpräglat
vänsterprojekt som på sin hemsida länkat till nätverket Megafon. Megafon har hyllat en attack
mot Jimmie Åkesson och deltog i Husbykravallerna. Förutom att en av Linje 17:s talare
kommer från vänsterextrema Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är kopplingarna till de två
våldsbenägna och antidemokratiska grupperna Antifascistisk Aktion (AFA) och
Revolutionära Fronten (RF) många.
Flertalet artister uppträdde vid manifestationen med låttexter som hyllade våld och de
rödsvarta fanorna borde ha gjort det alldeles uppenbart att det i själva verket var en
vänsterextrem manifestation.
Manifestationen i Norrköping var inte så annorlunda. Utöver ledande politiker från såväl
Vänsterpartiet som Socialdemokraterna fanns där flertalet personer aktiva i Syndikalisterna
och det gick även att skymta en aktivist från RS. En av talarna har tidigare varit mycket aktiv i
den våldsbenägna och antidemokratiska organisationen AFA. I talet kunde man höra att ”allt
antifascistiskt våld är självförsvar” och att de gemensamt skulle arbeta emot rasism och
fascism, ”oavsett metod”. Samma person erkände vandalism i sitt tal med hänvisning till
omfattande klistermärksuppsättning.
Trots detta, stod kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist kvar ända fram till slutet.
Med anledning av ovanstående önskar jag ha svar på följande frågor:
1. Bör man som högt uppsatt förtroendevald i Norrköpings kommun gå sida vid
sida med antidemokrater och våldsbejakande extremister?
2. Bör man som högt uppsatt förtroendevald i Norrköpings kommun inte ha ett
ansvar att kontrollera vilka det är som arrangerar vissa evenemang innan man
offentligt stöttar dem?
3. Kommer kommunens företrädare som deltog att ta avstånd ifrån det som sades
och/eller de personer som låg bakom manifestationen?
4. På vilket sätt avser kommunens företrädare tydliggöra att våld eller hot aldrig är
okej?
Markus Wiechel (SD)
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Motioner
Sidnummer och motion
11. Ingen särbehandling vid anställning - av Markus Wiechel (SD) och Ingvar
Våxmo (SD)
12. Folkomröstning om Moskébyggen – av Markus Wiechel (SD) och Ingvar
Våxmo (SD)
Valfrihet inom avfallshanteringen – av Cornelia Dahlberg (SD)
Ökad musikundervisning – av Corenlia Dahlberg (SD)
Projektanställ arbetslösa ungdomar – av Cornelia Dahlberg (SD)
13. Inför vårdnadsbidrag – av Markus Wiechel (SD), Cornelia Dahlberg (SD)
och Ingvar Våxmo (SD)
14. Förbättrad kommunhemsida – av Markus Wiechel (SD)
15. Ordning i skolan – av Markus Wiechel (SD)
16. Inrätta en demokratidag – av Markus Wiechel (SD)
17. Enhetliga byggregler – av Markus Wiechel (SD)
18. Inrätta fadderverksamhet – av Markus Wiechel (SD)
19. Förbättrad marknadsföring av Norrköping – av Markus Wiechel (SD)
20. Inrätta en kulturarvsfond – av Markus Wiechel (SD)
21. Översyn över läkemedelshanteringen – av Markus Wiechel (SD)
22. Bostad först – av Markus Wiechel (SD)
23. Aktivitetspark för äldre – av Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-03-25
Ingen särbehandling vid anställning
Sverigedemokraterna är emot all form av diskriminering av människor på grund av kön,
religiös och politisk tillhörighet, samt etnisk bakgrund. Särskilt när det gäller statliga,
kommunala eller andra offentliga institutioner är det viktigt att det inte sker någon form av
särbehandling, även om den av vissa kan anses vara ”positiv”.
Det som brukar kallas för ”positiv särbehandling” innebär enligt Nationalencyklopedin en
form av särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att
medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde.
I extrema fall har denna särbehandling lett till att kraven för att få tjänsten har sänkts bara för
att gynna en underrepresenterad grupp. Detta innebär i praktiken att en grupp blir negativt
särbehandlad till förmån för en annan. Man kan kalla det omvänd diskriminering.
Bland andra Gunnar Strömmer, som är jurist på Centrum för rättvisa, är starkt kritisk till
metoder som sorterar människor på grund av faktorer som de själva inte kan påverka. Precis
som Gunnar Strömmer bör de flesta hålla med om att rätten till likabehandling är det mest
grundläggande kravet i ett anständigt samhälle. Ingen medborgare ska kunna drabbas negativt,
för att politiker ska nå vad de anser som högre samhällsmål, som exempelvis en jämnare
statistik.
Tillsättning av tjänster bör ske efter kompetens, snarare än för att förbättra statistiken.
Kompetens bör vara grunden för all offentlig verksamhet då det i slutändan handlar om
kommuninvånarnas skattepengar och service. Diskriminering kommer alltid att vara
diskriminering, oavsett intentionerna bakom den.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att ingen form av kvotering eller särbehandling (även ”positiv” sådan) utifrån kön, religiös
tillhörighet eller etnisk bakgrund får förekomma vid tjänstetillsättning inom Norrköpings
kommun.
Att samtliga tjänstetillsättningar bör ske med utgångspunkt att den med bästa kompetens, eller
i övrigt är mest lämpad, också får tjänsten.

Markus Wiechel (SD)

Ingvar Våxmo (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-05-27
Låt kommuninvånarna tycka till om moskébyggen
Stadsplaneringsnämnden har tidigare godkänt försäljning av mark till Bosnisk Islamska
Församlingen i Norrköping mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. Marken är
tänkt att användas för en fullskalig moské med minaret. Samrådsdiskussioner med berörda
grannar hölls inte förrän efter beslutet i stadsplaneringsnämnden, och att det handlar om ett
moskébygge har det varit näst intill tabu att nämna.
Islamskt Kulturcenter, en mer radikal islamsk gren med kopplingar till den nedstängda
Jasminskolan, vill likaså bygga en fullskalig moské med tillhörande minaret i Hageby.
Varje moskébygge brukar röra upp känslor och det är inte konstigt. Fullskaliga moskéer
används ofta som politiska markörer och stora delar av Sveriges nuvarande befolkning har
flytt undan islamskt förtryck. I alltför många fall har program som Uppdrag Granskning
avslöjat att det förekommer kvinnoförtryck, homofobi, antisemitism och andra hemskheter
inom stora islamska församlingar.
Att kommuninvånare provoceras om Norrköping får sin första fullskaliga moské är inte
konstigt.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att samtliga planerade moskébyggen i Norrköpings kommun skall godkännas av
kommunfullmäktige.
Att en folkomröstning ska hållas varje gång det är tal om att bygga en fullskalig moské i
Norrköpings kommun.
Att en folkomröstning om bygget av moskén vid idrottsparken hålls snarast möjligt.

Markus Wiechel (SD)

Ingvar Våxmo (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-05-27
Införandet av vårdnadsbidrag
FN:s barnkonvention:
”Vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”
”Föräldern har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling.”
Regeringen har infört möjligheten för landets olika kommuner att erbjuda ett vårdnadsbidrag
för barnfamiljer genom en maxkostnad på 3 000 kronor (skattefritt) per månad och barn.
Syftet med kommunalt vårdnadsbidrag är att öka möjligheten för föräldrar att vara hemma
med barn i åldern 1 till 3 år, dvs. två år efter att föräldrapenningen har upphört.
I Norrköpings kommun finns idag möjligheten att välja mellan olika sorters förskolor,
exempelvis finns det 28 förskolor som är fristående och vissa av dessa har en speciell
inriktning eller profil. Tyvärr har föräldrar i kommunen inte någon möjlighet att istället välja
vårdnadsbidrag. Det borde självfallet vara så att Norrköping kommuns barnomsorg anpassas
till faktumet att alla barn är olika och därmed också har olika behov. Även om många barn
klarar separationen från sina föräldrar på ett bra sätt eller trivs i större barngrupper finns det
dem som inte gör det. För dessa saknas det idag ett alternativ.
Sverigedemokraterna anser att det är utmärkt om man kan öppna upp för att familjerna själva
får välja om deras barn ska få tillbringa mer tid med sina föräldrar under småbarnsåren.
Många föräldrar och barn föredrar detta framför en kollektivistisk och bristande barnomsorg.
Såväl ensamstående föräldrar som föräldrar som lever tillsammans bör ha möjligheten att
själva välja omsorgsform åt sina barn. Arbetet med att främja en god uppväxt för våra barn får
inte ignoreras och är inte något man bör snåla på.
Tillsammans kan vi främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och
ökad valfrihet genom införandet av ett vårdnadsbidrag.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att det av kommunfullmäktige budgeteras för införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag
och att ett sådant snarast möjligt ska införas i Norrköpings kommun.

Markus Wiechel (SD)

Cornelia Dahlberg (SD) Ingvar Våxmo (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-08-26
Bättre transparens på kommunens hemsida
Det är inte sällan som kommuninvånare klagar på att de inte vet vad som händer inom
kommunpolitiken. Många får inte någon insyn i de viktiga samhällsfrågor som politikerna
arbetar med, eftersom sådant alltför sällan bevakas av media. Avståndet mellan politikerna
och väljarna kan öka, vilket är ett demokratiproblem.
På Norrköping kommuns hemsida kan man som kommuninvånare gå in på kommunens
diariesystem. Där kan offentliga handlingar som motioner, interpellationer, nämnduttalanden
eller protokoll laddas ned av medborgare med internetuppkoppling. Tyvärr är det inte helt
enkelt att förstå hur systemet är uppbyggt, vilket försvårar möjligheten att snabbt hitta det
man söker.
År 2011 utsågs Linköping kommuns hemsida till länets bästa och dessutom till en av Sveriges
20 bästa kommunhemsidor, enligt en studie från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Linköpings kommun har genom sin hemsida kunnat ge svar på en stor del av frågorna som
kommuninvånare brukar ställa.
Även Norrköpings hemsida ligger relativt bra till i studien. Dock finns det en stor skillnad
mellan de två hemsidorna. Linköpings hemsida är mycket enkel att navigera sig igenom,
främst när det gäller politikområdet. Sidan är mycket enkelt och tydligt uppbyggd, så att alla
kan se förslag som lagts fram av politiker, svar från ansvariga politiker på interpellationer
eller andra frågor som har debatterats i kommunfullmäktige.
Den kommunala transparensen i Norrköping kan bli betydligt bättre om man låter sig
inspireras från vår grannkommun Linköping.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköping kommuns hemsida ska förbättras för en bättre transparens, så att
kommuninvånarna enklare ska kunna följa med i vad som sker inom kommunpolitiken.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-08-26
Utvecklat arbete för ordning i skolan
Vi Sverigedemokrater är långt ifrån nöjda med hur skolorna i Norrköping fungerar. Vi är
bekymrade över de dåliga resultaten och ser med oro på den negativa utveckling som har skett
i kommunens skolor. Mer resurser skulle kunna leda till bättre skolor. Men vad som är
avgörande för många elevers dåliga resultat är problemen med mobbning och inte minst
arbetsron i skolan.
Redan idag finns det den s.k. Antimobbningsgruppen AMG i Norrköping bestående av
vuxenstödjare, skolsköterska, skolkurator och rektor. Det är uppbyggt likt den s.k.
”Farstamodellen”, vilket har visat sig vara ett lyckat koncept. Detta är ett bra komplement till
skolans vardagliga arbete, men långt ifrån tillräckligt.
Att arbeta med ett antimobbningsprogram är viktigt för att i första hand se till mobboffrets
situation. Men mobbaren behöver också någon form av behandling. Enligt brottsförebyggande
rådet BRÅ och internationellt erkända forskare på området ska man beakta att mobbaren
enligt statistiskt säkerställda uppgifter har en större tendens att begå brott i fortsättningen än
befolkningen i medeltal.
För att få lugn i klassrummen behövs konkreta åtgärder från såväl stat och kommun som
skolledningen. Till och börja med skulle Norrköping behöva bygga ett system där elever,
föräldrar och lärare tillsammans tar ansvar för skolarbetet.
Den s.k. Hammarbacksmodellen har visat sig vara väl fungerande och bygger på att alla
involverade aktivt tar del i utvecklingen av ordning och struktur i skolan. Elevens
ambitionsnivå och studiemål utgör grunden för hur den pedagogiska organisationen kring
eleven utformas. Eleven får tillsammans med lärare och föräldrar utforma projektet.
Vårdnadshavare till elever som har ett stökigt beteende och behöver bättra sig är inte alltid
medvetna om hur situationen eller mönstret ser ut, på grund av att det idag saknas betyg i
ordning och uppförande. Regelbundna skriftliga omdömen skulle sända en signal om elevens
eventuellt oacceptabla beteenden, vilket skulle förbättra ordningen och arbetsklimatet i skolan
generellt.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att berörda nämnder utreder nya antimobbningsprogram för att komplettera arbetet mot
mobbning i kommunens skolor.
Att skriftliga omdömen i ordning och uppförande införs i samtliga kommunala skolor.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-09-30
Inför en årlig demokratidag
På senare tid har intresset för politik minskat, vilket är tydligt då allt färre väljer att engagera
sig i ett politiskt parti. Politikerförakt har i många fall blivit mer påtagligt och avståndet
mellan beslutsfattare och väljare känns ibland allt mer avlägsen. Kort sagt riskerar den
nuvarande trenden vara förödande för en väl fungerande demokrati, inte minst om man ser det
ur ett lokalt perspektiv.
På ett flertal platser runt om i landet anordnas det demokratidagar där olika politiska partier
får chansen att tillsammans svara på frågor från allmänheten samt dela ut information om sitt
parti. Under dessa dagar kan kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium således
också berätta för allmänheten om hur kommunpolitiken fungerar vilket är ett område som få
personer kan så mycket om. Förhoppningsvis kan detta evenemang utökas så att det på sikt
även arrangeras utställningar, föreläsningar, seminarier eller debatter.
Genom att främja arbetet med den lokala demokratin och öppna kommunens verksamhet för
allmänheten, genom exempelvis seminarier eller diskussionsforum, kan kommuninvånare
enkelt vara med och få fram gemensamma visioner för kommunen.
Under augustifesten har det sedan ett par år tillbaka anordnats något som i kallats för ”Lilla
Almedalen”. Detta har varit ett mycket lyckat koncept, där kommuninvånare har fått chansen
att möta sina politiska företrädare öga mot öga. Lilla Almedalen skulle kunna fungera som ett
föredöme för en framtida demokratidag som i likhet med riksdagens öppna hus kan vara
beläget i en symbolisk del av parlamentarismen i sammanhanget – kommunhuset Rosen.
Sverigedemokraterna har redan tidigare föreslagit ett flertal förslag för att förbättra den lokala
demokratin och möjligheten för kommuninvånare att påverka sin vardag. Trots att dessa inte
genomförts har vi en förhoppning att man kan samlas för en årlig demokratidag i Norrköping.
Detta skulle kunna öka intresset för politik, öka förståelsen för hur politiken fungerar samt ge
alla partier en möjlighet att tillsammans föra fram sina respektive idéer.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att det årligen anordnas en demokratidag för att öka förståelsen för kommunpolitik,
kommunens organisation samt möjliggöra ett tillfälle för kommunens politiker att berätta om
vardagen som politiker.
Att Norrköpings kommun i framtiden högtidighåller demokratins intåg.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-11-25
Anpassade byggregler för ökat bostadsbyggande
En växande befolkning, som den i Norrköping, kräver ett modernt och expansivt näringsliv,
kombinerat med en god tillgång till olika typer av bostäder. En ökad efterfrågan har tyvärr
inte lett till ett ökat byggande och därför har bostadsbristen blivit allt mer påtaglig. För att
råda bot på problemet måste byggandet komma igång, och det är dags att arbeta tillsammans
med andra kommuner för att förändra en dålig trend.
Flera kommuner i Östergötland har tekniska egenskapskrav utöver de nationella byggreglerna.
Särkraven gör det svårt för byggföretagen, som tvingas anpassa sig till olika lokala regler. När
kommuner ställer olika krav på byggnader innebär det extra kostnader, oavsett på vilken nivå
kraven ställs. Detta ökar den administrativa bördan för företagen och snedvrider
konkurrensen. Det kan handla om krav på energiprestanda eller tillgänglighet, men det är i
första hand olikheterna i kraven som kostar, inte själva kraven.
För att underlätta för byggföretag bör Norrköpings kommun omgående arbeta för att samtliga
kommuner i Östergötland ska ha samma krav vid byggnation. Tillsammans kan vi inom
kommunerna arbeta för att sänka kostnaderna för bostadsbyggandet i vår region.
En sådan samordning av bygglovsregler och olika särkrav, ligger väl i linje med den för
Linköping och Norrköping gemensamma översiktsplanen från 2010. Detta dokument är en
bra plattform för den regionala utvecklingen som borde användas mer i praktiken när
utvecklingsfrågorna diskuteras. Denna fråga är av central betydelse för den framtida
utvecklingen i regionen och vi anser att Norrköpings kommun bör ta initiativ till att bredda
resonemanget om en effektivare samordning mellan länets kommuner kring bygglovsärenden.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast ta upp förhandlingar med de övriga
kommunerna i länet, med syfte att jämka samman kommunens byggregler med övriga
kommuner i Östergötland.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-11-25
Inför fadderverksamhet för nyanlända
Den amerikanske forskaren och professorn i statsvetenskap vid Harvard University, Robert
Putnam, har visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och
samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Vi Sverigedemokrater tror på
öppen svenskhet, dvs. att vem som helst, oavsett etniskt, kulturellt eller religiöst ursprung kan
bli svensk så länge man anpassar sig till det svenska samhället och tar seden dit man kommer.
Att anpassa sig blir dock betydligt svårare i en kommun som Norrköping där ungefär en av
fem kommuninvånare har invandrarbakgrund.
Många, kanske de allra flesta invandrarna har ambitionen att bli svenskar, men den
omfattande mottagningen i Norrköping innebär att det är svårare för invandrare som kommer
till kommunen, att träffa och lära känna svenskar. Detta medför en ökad segregation och ett
större utanförskap. Det innebär således också att det blir svårare för invandrare, i vår
kommun, att bli en del av det svenska samhället. En välfungerande anpassning bör vara
samtliga politikers mål i Norrköping.
Det är dags att Norrköpings kommun tar tag i problematiken och ansvarar för de
konsekvenser som ett ansvarslöst mottagande skapar. Till dess att massinvandringen har
upphört och en ansvarsfull politik förs på såväl nationell som lokal nivå, bör något göras för
att främja möjligheten till en stark gemenskap bland alla kommuninvånare. Detta kan ske
genom en fadderverksamhet där nyanlända får tips och praktiska råd om hur samhället
fungerar. Kunskap om våra traditioner, vårt sätt att leva och andra viktiga kunskaper för att
främja gemenskapen.
Fadderverksamheten kanske även kan bidra till att nya vänskapsband skapas mellan
nyanlända och infödda, genom det kan vi verka för att minska segregation och sticka hål på
fördomar och okunskap.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att ta initiativ till startandet av en fadderverksamhet för nyanlända invandrare, med målet att
bistå med samhällsorientering för att underlätta anpassning till samhället och minska
segregationen i kommunen.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-11-25
Förbättrad marknadsföring av Norrköpings kommun
Norrköpings kommun bör förbättra sin marknadsföring. Ofta reflekterar man vad som är
speciellt eller unikt för just Norrköping exempelvis strömmen eller industrisamhället. Vad vill
kommunen att man ska få för bild? Vid ett flertal tillfällen har Norrköping varit med i kampen
om att koras till kulturhuvudstad, och den kulturella sidan är inte helt anonym med tanke på
de framsteg fleratlet musikband har gjort. Vi Norrköpingsbor kan vara stolta över vår
symfoniorkester eller att Bråvalla festival hamnade i kommunen men fortfarande är det svårt
att se vad kommunen gör för att förstärka sitt varumärke.
Om man för blicken mot vår grannkommun Linköping är det tydligt att kommunen skött
marknadsföringen på ett helt annat sätt. Linköping ses som en akademikerstad med många
företag och en god utveckling. När man åker in i kommunen möts man med budskapet
”Linköping, där idéer blir verklighet” och bilden av Linköping som en akademikerstad
fastnar. Ingen kan påstå att Linköpings kommun har misslyckats med sin marknadsföring.
Genom sitt nuvarande kommunvapen finns en tydlig koppling till Linköpings lejonprydda
stadssigill från 1300-talet vilket således också skapar en historisk förankring.
Det är uppenbart att Norrköping har en del att lära från grannkommunen. Först och främst
behöver Norrköpings kommunlogga bytas ut. Även om kommunvapnet med S:t Olof (även
kallat Guld-Olle eller Gull-Olle) formellt är Norrköpings kommunvapen används idag ett N
som logotyp. Dagens N saknar historisk förankring och klassas av många utomstående som
tråkig och fantasilös. Den togs fram tillfälligt inför ett jubileum men har tyvärr funnits kvar
och successivt ersatt S:t Olof som i likhet med Linköpings kommunvapen återfinns på
Norrköpings stadssigill från 1300-talet.
Norrköping saknar likaså en slogan. Att använda sig av en slogan är djupt underskattat då ett
vanligt uppkommande budskap i samband med ett varumärke också kan hjälpa till att forma
en bild av varumärket. Linköpings kommun har lyckats, genom sitt ”där idéer blir verklighet”
och Norrköping bör inte vara sämre. Det kan dessutom ge en trevlig bild av kommunen om
det istället för att stå ”Välkommen till Norrköping” förslagsvis står ”Välkommen till
Norrköping, industristaden”.
Precis som företagsledare bör vi kommunpolitiker, i bästa möjliga mån, förvalta de pengar vi
fått från kommuninvånarna, i detta fall genom god marknadsföring.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun ska använda sig av kommunvapnet (S:t Olof) som officiell
kommunlogga istället för N.
Att Norrköpings kommun snarast tar fram förslag till kommunslogan att använda i
marknadsföringssyften.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-11-18
Inrätta en kulturarvsfond
Norrköping är en unik stad både historiskt och kulturellt. Detta är något man bör ta tillvara på
och det bör vara i kommunens intresse att förvalta vårt unika kulturarv. Kulturarvets betydelse
fastslår Sverigedemokraterna bland annat i vårt principprogram: ”Kulturarvet har ett
egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står för. Att värna
om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har
åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett
sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar,
kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma
seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat
som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet som
håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap.”
Kulturpolitikens absolut främsta syften är att stärka intresset för och öka kunskapen om
svensk lokal kultur. Detta behövs för att bland annat slå vakt om de djupa värden som det
kulturella arvet innehåller, vilket kan bidra till att återskapa en gemensam identitet i vårt
samhälle. Med en stark gemensam identitet genom ett främjande av vårt kulturarv, kan
således också anpassning av nyanlända invandrare underlättas.
De ekonomiska anslagen inom kultur bör vara generösa till verksamheter som bevarar,
främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet. Det bör vara en grundsten
i en kommande kommunal kulturarvsfond. Organisationer, föreningar och myndigheter bör få
möjlighet att vända sig till denna fond för att begära ekonomiskt stöd till verksamheter med
kulturarvsfrämjande inriktning.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun inrättar en särskild kulturarvsfond.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-11-25
Översyn över läkemedelsanvändning
Den grupp som idag är i störst behov av läkemedel är äldre, som inte allt för sällan också äter
olika sorters läkemedel för olika sorters problem. Enligt socialstyrelsen får svenskar som är
över 80 år i snitt mellan fem och sex läkemedel per dygn, och inte sällan ordineras dessa
personer tio eller fler läkemedel. Många tvingas kort sagt dagligen äta tabletter för att hälsan
inte är på topp eller för att förhindra att kroppen slits i onödan.
Allt för ofta framkommer det att personer över- eller felmedicinernas vilket kan orsaka
allvarliga problem, exempelvis om två olika sorters läkemedel egentligen inte ska användas
tillsammans. Enligt socialstyrelsen behöver en av tio patienter på de medicinska klinikerna i
Sverige sjukvård på grund av olämplig eller felaktig läkemedelsbehandling. Siffror visar att
omkring tre till fyra procent av alla personer över 80 år har ordinerats läkemedel som genom
interaktion med andra läkemedel kan ge svåra biverkningar. Cirka 30 procent av alla äldre
som läggs in akut på sjukhus gör det till följd av en biverkning som orsakats genom
läkemedel.
Information kring problemet med över- och felmedicinering är mycket viktigt för såväl
brukare, anhöriga som för vårdare. Felaktig läkemedelsanvändning kan tydligt skapa mer
problem en det är till för att lösa och riskerar även göra omsorgen som helhet dyrare.
Återkommande genomgångar över läkemedelsanvändningen i kommunen är viktig och
information kring detta måste tydliggöras. Framförallt de som tar mer än ett sorts läkemedel
bör få en genomgång då användningen annars riskerar vara kontraproduktiv för brukarens
hälsa.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att vård- och omsorgsnämnden får i uppgift att initiera en övergripande översyn över
läkemedelsanvändningen i Norrköpings kommun för att förhindra över- och felmedicinering.
Att vård och omsorgsnämnden får i uppgift att förbättra tillgången till information om
läkemedlen och dess påverkan vid över- och felmedicinering.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 14-01-27
Bostäder åt hemlösa
Hemlöshet är ett mycket stort problem för såväl samhället som för de som drabbats. Som
hemlös är man socialt utsatt och i många fall försakad sitt människovärde. Därför är det
viktigt att hela tiden göra sig påmind om att hemlösheten först och främst är ett
bostadsproblem. Genom att börja med att lösa bostadsfrågan kan den sociala biten successivt
också bli bättre.
I ett flertal kommuner har man inlett en metod som kallas ”Bostad först”. Initiativet, som varit
framgångsrikt i utlandet, går ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med ett
eget förstahandskontrakt. Detta kan ses som en direkt motsats till hur det fungerar idag, där
hemlösa slussas runt mellan olika härbärgen eller andra tillfälliga lösningar. Istället för att gå
ifrån en hårt utsatt situation och sedan tvingas klättra uppåt i bostadshierarkin, får deltagarna
genom projektet chansen att börja på topp med ett antal hjälpinstanser vid sidan av.
Redan 2009 visade Norrköpings kommun ett intresse för projektet, men dessvärre stannade
det där. Bara ett fåtal av andra tillfrågade kommuner tog tag i frågan. Efter införandet 2010
har projektet blivit en stor succé i Stockholm och Helsingborg. Där kan man, i likhet med
exemplen i övriga delar av världen, visa på goda siffror. Av de 19 personer som fick en
lägenhet genom ”Bostad först” i Helsingborg bodde under de tre första åren 15 av dem kvar.
Endast tre av dem hade tvingats bryta sitt kontrakt (en hade avlidit). Av de medverkande i
projektet blev till och med en av dem utsedd till årets hyresgäst i sin förening, eftersom
vederbörande skötte sig föredömligt bra.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun planerar för införandet av ”Bostad först” i likhet med projekten i
Stockholm och Helsingborg.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 14-01-27
Aktivitetspark för äldre
Efter en resa till Barcelona skapades något nytt i stadsdelen Hökarängen i Stockholm under
2008. När man tar en titt på det som idag ser ut att vara en vanlig lekpark kanske man kan
lägga märke till att det inte alls är barn som leker där, målgruppen är nämligen äldre.
Aktivitetsparken i Hökarängen är Sveriges första av sitt slag och är utrustad med redskap för
rörlighet, balans- och styrketräning. Som utegym för äldre har det kommit att bli något som
lokala förvaltare har blivit mycket stolta över. Parken är uppskattad både som en social
mötesplats och som fritidsaktivitet där man förbättrar hälsan. Med enkla övningar kan äldre
komma igång och samtidigt inspirera hjärnan. Sedan starten 2008 har politiker i hela landet
följt exemplet och velat införa samma sak i sin kommun vilket på sina håll också har gjorts.
Som en naturlig del efter att ha infört nya utegym och lekplatser borde inte Norrköpings
kommun vara sämre. Redan i stadsplaneringsnämndens uppdragsplan för 2014 finns planer på
upprustade utemiljöer. Därmed finns alla förutsättningar att uppföra aktivitetsparker för äldre
om bara viljan finns. Folkparken och inte minst Vasaparken, som redan marknadsförs som en
”aktivitetspark”, är som gjorda för att ha varsin aktivitetspark för äldre. Norrköpings parker
bör vara till för alla kommuninvånare, oavsett ålder, och då ska de också attrahera samtliga
åldersgrupper. Redskap som finns i dessa aktivitetsparker bör på sikt rimligtvis också finnas
tillgängliga i närheten av kommunens äldre- och seniorboenden för att även de äldre
generationerna ska tycka att det är en attraktiv kommun att leva och bo i.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att föra in uppdraget att införa minst en aktivitetspark för äldre i Stadsplaneringsnämndens
kommande uppdragsplan.
Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att få sponsring från olika organisationer för
att bygga aktivitetsparker för äldre.
Att pensionärsföreningarna i Norrköpings kommun ska få yttra sig om vad de tycker om ett
införande av en eller flera aktivitetsparker samt inkomma med eventuella önskemål.

Markus Wiechel (SD)
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Dyrt med politik i Norrköping
Att man sällan blir rik genom att engagera sig politiskt är ingen nyhet, då ytterst få politiker är
välbetalda och de allra flesta är fritidspolitiker. Politik är dock något man främst ska arbeta
med för att man vill förändra samhället och göra något gott, därför är det inte konstigt att
politiker också förväntas att till stor del arbeta ideellt utan att erhålla någon hög ersättning.
Samtidigt som få politiker idag tjänar bra, har det vuxit fram en liten men välavlönad
politikerelit som idag kostar samhället enorma summor pengar. Det handlar inte bara om att
politikereliten får en bra lön för sitt arbete, utan även om att de ofta har bra pensionsvillkor
eller bra förmåner efter sin avgång. Självklart ska även hårt arbetande politiker få en
möjlighet att på sikt tjäna bra, men det bör rimligtvis stå i proportion till övriga samhället.
Exempelvis rimmar det illa när politiker väljer att höja sina egna arvoden samtidigt som
skolor eller äldreboenden av besparingsskäl måste läggas ned.
Sverigedemokraterna i Norrköping har vid flera tillfällen påtalat hur respektlöst det är mot
skattebetalarna att i samband med nedskärningar och skatte- eller avgiftshöjningar öka
anslagen till politiken. Varje gång det har varit tal om höjda politikerarvoden har vi förgäves
röstat emot. Senast vid kommunfullmäktigesammanträdet i december var vi ensamma om att
gå emot kraftigt höjda politikerarvoden.
Under budgetdebatten i höstas yrkade Sverigedemokraterna på att minska kostnaderna för
politiken på flera håll. Vi föreslog en minskning av alla politikerarvoden med 20%, sänkt
mandatstöd för alla politiska partier med 15 000 kronor per mandat, parti och år samt
avskaffandet av ett oppositionsråd. Dessa besparingar ville vi främst lägga på skolan i form av
höjda lärarlöner. Sverigedemokraterna i Norrköping har även tidigare föreslagit en minskning
av kommunfullmäktige, som idag är landets största (i förhållande till folkmängd), med 20
ledamöter och tio ersättare vilket också skulle innebära en besparing på miljontals kronor.
Till skillnad från övriga partier innebär Sverigedemokraternas besparingar inom politiken inte
någon demokratisk försämring - tvärtom. Till skillnad från övriga vill vi att alla partier ska ha
samma rätt till insyn i kommunens organisation samt att politiker som lagt ett förslag ska få
chansen att försvara och förklara förslaget under tiden den bereds. Dessa förslag kostar inte
skattebetalarna någonting. Inte heller kostar våra förslag om att införa e-petitioner eller
diskussionsforum för allmänheten något för Norrköpingsborna.
För ökad demokrati behöver inte politiken kosta så mycket. Sverigedemokraterna tror på ett
samhälle där alla är delaktiga utefter egen förmåga och eget intresse. Vi kommer aldrig att
acceptera en växande politikerelit!
Markus Wiechel, riksdagsledamot (SD)
Cornelia Dahlberg, kommunfullmäktigeledamot (SD)
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Kunskap oviktigt för S i Norrköping
Det har länge talats om satsningar på utbildning och att det krävs ett kunskapslyft i
Norrköping. Lyssnar man på kommunens främsta företrädare, nästan uteslutande
Socialdemokrater, kan man tro att kommunen faktiskt satsar på utbildning och kunskap. Den
fina fasaden raseras dock snabbt om man väljer att besöka kommunfullmäktige.
Under måndagens sammanträde lyftes en av mina motioner upp för beslut. I motionen
föreslog jag något så enkelt (men viktigt) som att kompetens ska genomsyra alla anställningar
inom kommunens verksamheter och att det inte skulle finnas någon form av särbehandling i
samband med arbetsansökan.
Detta gillades inte av kommunens ledande Socialdemokrater. För dem är det viktigare med att
visa upp en fin statistik än att de anställda i kommunen har den kunskap och den kompetens
som krävs för sina uppdrag.
Theresa Carvalho (S), vice ordförande Norrköpings kommunstyrelse och ordförande i
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, undertecknade ett svar med bland annat
följande lydelse: ”Kunskap i ett ämne har i sig ingen relation till någon arbetsuppgift och för
en organisation har kunskap endast ett värde först när den används.”
Den bristande förståelsen för kunskap finns även hos Olle Johansson (S), som är ordförande i
barn- och ungdomsnämnden och känd för att från talarstolen citera Koranen för att visa på
islams goda djurhållning.
Johansson har vid ett tidigare tillfälle sagt från kommunfullmäktiges talarstol att det är för
mycket matematik i politiken, och att matematik inte löser någonting. Att två av våra
kommunalråd, med ansvar för arbetsmarknad respektive utbildning gång efter gång
underskattar vikten av kunskap är allvarligt och kan vara förödande för Norrköpings kommun.
Det man kan fråga sig är också vad det egentligen sänder för signaler till kommuninvånarna
och till övriga landet – då inte minst de företagare som kan tänka sig att flytta sin verksamhet
till Norrköping.
Kunskap ligger till grund för all form av problemlösning och är minst sagt avgörande för om
en person ska klara av sina arbetsuppgifter eller inte. Beroende på en persons kunskap kan
han eller hon vara olika duktig på sina arbetsuppgifter, och särskilt när det kommer till
kommunala jobb är det viktigt att de som anställs är så kompetenta för sina arbetsuppgifter
som möjligt.
Att samtliga fullmäktiges politiker, utom Sverigedemokraternas fyra representanter, så
insiktslöst valde att avslå något som kan tyckas så självklart som likabehandling vid
anställning, samt att kunskap och kompetens ska löna sig är häpnadsväckande.
Med våra 14,6% av väljarstödet i senaste opinionsmätningen kan vi se en bekräftelse på att
väljarna väljer kunskap och kompetens före floskler och särbehandling.
Markus Wiechel, kommunfullmäktigegruppledare (SD)
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Upp ur sandlådan Stjernkvist!
Vart fjärde år går Norrköpingsborna, precis som alla andra svenskar, till valurnorna för att
lägga sin röst på det parti de anser ska styra kommunen under kommande mandatperiod. Efter
att rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, särskilt i Norrköping. De
flesta beslut som tas i det offentliga rummet, kommunfullmäktige, har redan beslutats i de
kommunala nämnderna och i kommunstyrelsen. Trots stora protester tycks kommunens
ledande politiker strunta i vad kommuninvånare tycker i avgörande frågor så som bygget i
Strömparken, den tänkta bebyggelsen på Lindö eller det omdebatterade moskébygget vid
idrottsparken, för att ta några exempel.
Som en frisk fläkt i Norrköpingspolitiken har Sverigedemokraterna fått mandat av väljarna att
försöka skapa en förändring. Vi har som parti arbetat för att förändra den ganska tråkiga och
idélösa politik som bedrivits.
Ett av de viktigaste skälen till att ledande kommunpolitiker har misslyckats med sin politik är
bristen på en sund demokrati. Norrköping ligger långt efter jämförbara kommuner, vilket
riskerar förvärra ett växande politikerförakt. I flera kommuner finns en möjlighet för
kommuninvånare att komma med egna förslag genom så kallade e-petitioner. Genom dessa
kan förslagen automatiskt hamna i berörd nämnd om tillräckligt många invånare står bakom. I
flera kommuner har kommuninvånarna även rätt till insyn i kommunstyrelsens arbete. I andra
har samtliga invalda partier rätt till likvärdig insyn – men inte i Norrköping. Här krävs
förändring. Här får inte ens politiker som lagt egna förslag möjligheten att försvara eller
förklara förslagen under beredningen. Tydliga förslag om att förbättra den kommunala
demokratin läggs hela tiden fram av Sverigedemokraterna, men röstas gång på gång ned av
såväl alliansens som de rödgrönas företrädare.
Sedan valet 2010 har vi lagt överlägset flest motioner i kommunfullmäktige. En mycket stor
del av våra förslag handlar om att just stärka den kommunala demokratin. Såväl alliansen som
den styrande koalitionen borde lära sig att även Sverigedemokraterna är en del av
oppositionen, och att vi efter valet troligtvis inte bara är tredje störst, utan även tungan på
vågen mellan de traditionella blocken.
Det är dags att Lars Stjernkvist (S), Fredrik Bergqvist (M) och andra ledande politiker lämnar
sandlådan för att istället prata med oss. När en politisk grundpelare som den om en utvecklad
demokrati ignoreras, kan man fråga sig varför ingen tycks bry sig. Det verkar vara mycket
enklare för de gamla trötta partierna att titta bort.
Markus Wiechel (SD), kommunfullmäktige- och riksdagsledamot
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Visst pratar Stjernkvist med oss men…
Nej Lars Stjernkvist, vi är inte ute efter någon martyrroll. Vi vill ha inflytande och vi har
inflytande oavsett hur lite Socialdemokraterna eller något annat parti vill det. Problemet är när
majoriteten och i vissa fall även övriga oppositionen ger skäl till oss att klaga på deras
demokratisyn. När vi nekas något så enkelt som likvärdig insyn i kommunens arbete eller när
enkla förslag som att låta de som lägger ett förslag försvara förslaget under beredningen röstas
ned, ja då har vi ett stort problem.
Trots detta har vi lagt motioner som sedan blivit verklighet, och då pratar jag inte om sådant
som redan påbörjats. Jag talar om förslag som att inrätta en handlingsplan mot hot och våld
mot förtroendevalda eller införskaffa läsplattor till fullmäktige för att minska
pappershanteringen. Den sistnämnda hade påbörjats som försök i en nämnd, vilket framgick i
kommunstyrelsens svar, men det stannade där. Om dessa förslag påbörjats innan inlämnandet
bör kritiken främst riktas mot dem som ansvarat för dokumentation inom kommunens
verksamhet. Det skulle förvisso inte behövas om majoriteten bara släppte prestigen och lät
alla partier få samma rätt till insyn.
När Socialdemokraterna prioriterar att annonsera i gratistidningar framför införandet av
webbsända sammanträden är det tydligt att något gott snett. Om så inte är fallet kanske man
kan tillåtas vara konspiratorisk nog att tro att de inte vill att allmänheten ska se vad som
föregår i kommunfullmäktige. Med tanke på den dystra verkligheten skulle det inte förvåna
mig.
Sverigedemokraterna har tidigare drivit att vi, precis som andra partier, skulle få mandat- och
partistöd utbetalt. Detta är inget arvode till våra företrädare, som Stjernkvist försöker få det att
låta som, utan ett ekonomiskt stöd till vårt parti eftersom vi efter valet 2006 fick tillräckligt
många röster för att erhålla det. Vår linje i denna fråga fick stöd av högsta domstolen, att påstå
något annat är bara fult när vi, tvärtemot Stjernkvist, har arbetat för att sänka såväl
politikerarvoden som stöd till de politiska partierna.
Lars Stjernkvist skriver som svar till mig att han visst pratar med mig och andra
Sverigedemokrater. Han har helt rätt. Visst pratar man med oss, men det stannar där.
Verkligheten talar sitt språk och då är det löjligt enkelt att gång på gång ha rätt.
Markus Wiechel (SD), kommunfullmäktigeledamot
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Stjernkvists ljusskygga partners
Det är ett nytt år och nya lagar har från och med den första januari verkställts. En av alla lagar
handlar om att kommuner inte längre får välja själva om de vill ta emot flyktingar eller inte.
Kommuner som vare sig har någon möjlighet rent ekonomiskt eller av andra skäl inte vill ta
emot några flyktingar kan inte längre säga nej. Det innebär att det är det kommunala
självbestämmandet vid sidan av den övriga kommunala välfärden som drabbas. Termen
flyktingar är i sammanhanget ganska bred och innefattar utöver kvotflyktingarna, de hårdast
drabbade som kommer från FN:s flyktingläger, även asylsökande.
I Norrköping togs det exempelvis emot hundratals flyktingar under förra året som förutom fria
bostäder, försörjningsstöd och annan kommunal service dessutom har fördelaktiga villkor för
sjukvård och statlig välfärd. Detta sker samtidigt som det råder bostadsbrist, hög arbetslöshet,
försämrad folkhälsa, skolor och äldreboenden tvingas lägga ner. Allt detta som ett resultat av
kommunens dåliga ekonomi. Vi ser samtidigt hur kommunen likaså inför inköps- och
anställningsstopp inom sina verksamheter och materialkostnaden per skolelev sänkts. Att då
sedan gå ut i media och totalt ignorera rådande situation genom att vurma för att kommunen
ska prioritera ett mottagande som kan kosta skattebetalarna tusentals kronor per person och
dygn, är minst sagt anmärkningsvärt. Notera även att ingen av flyktingarna som kom till
Norrköping under 2012 eller 2013 var s.k. kvotflyktingar från FN.
Om det stannade där skulle det vara illa nog men det är värre än så. På nyårsafton publicerade
Folkbladet en artikel där kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) kommenterade
Malmö kommuns nyligen tagna beslut om att bevilja papperslösa barn försörjningsstöd.
Stjernkvist är tydlig med att han anser att Norrköping bör göra precis samma sak. Detta strider
mot den gängse tolkningen av Barnkonventionen som samtliga Europeiska länder står bakom.
Termen ”papperslös” används uteslutande som samlingsbegrepp för personer som trots
Europas generösaste asylregler inte får tillstånd att vistas i vårt land. Lars Stjernkvist vill
således, med skattebetalarnas pengar, finansiera mottagning av personer utan både
uppehållstillstånd och skyddsbehov. Det framgår också att Norrköpings kommun samverkar
med Asylgruppen i Norrköping. Denna ljusskygga organisation har vid ett flertal tillfällen haft
arrangemang tillsammans med den utomparlamentariska och våldsbejakande vänstern. Deras
främsta syfte är att bryta mot svensk lag genom att stötta illegal invandring.
Lars Stjernkvist, är det värdigt en kommun som Norrköping att ha företrädare som aktivt
samverkar med och stöttar organisationer eller personer som medvetet bryter mot svensk lag?
Markus Wiechel (SD), kommunfullmäktige- och riksdagsledamot
Clara Aranda (SD), Ordförande SD Norrköping och politisk sekreterare
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Deltagande i demonstration legitimerar våld
Den 7 januari samlades hundratals Norrköpingsbor för att manifestera mot rasism och nazism.
En uppenbar ring på vattnet efter den enorma demonstrationen i Kärrtorp som lockade runt
16 000 deltagare. Med i demonstrationen här i Norrköping fanns pensionärer, barnfamiljer
och till och med kommunalråd. Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i
Norrköping och den främsta representanten för parlamentarismen i vår kommun deltog.
Deltagandet är inte helt oproblematiskt. Manifestationen i Kärrtorp arrangerades av en grupp
som kallar sig för ”Linje 17”, ett utpräglat vänsterprojekt som på sin hemsida länkat till
nätverket Megafon. Megafon har hyllat en attack mot Jimmie Åkesson och deltog även i
Husbykravallerna. Förutom det faktum att minst en av Linje 17:s talare kommer från
vänsterextrema Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är kopplingarna till de två våldsbenägna och
antidemokratiska grupperna Antifascistisk Aktion (AFA) och Revolutionära Fronten (RF)
många.
Tusentals människor, däribland Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och
riksdagens talman Per Westerberg deltog vid arrangemanget i Kärrtorp. Några av de som valt
att delta valde, väl på plats, att åka hem igen. Bland annat Expressens Britta Svensson som
inte kunde stanna kvar när hon hörde artister på scen uppmana till våld. Ett bra och
genomtänkt ställningstagande, menar vi.
I Norrköping arrangerades manifestationen av ett antal privatpersoner som kallar sig
”Norrköping mot rasism” och bland talarna fanns framstående personer från Syndikalisterna.
En av dessa personer har tidigare varit mycket aktiv i den våldsbenägna och antidemokratiska
organisationen AFA. I talet kunde man höra att ”allt antifascistiskt våld är självförsvar” och
att de gemensamt skulle arbeta emot rasism och fascism, ”oavsett metod”.
Vi Sverigedemokrater tar naturligtvis avstånd från alla former av rasism och till skillnad från
kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist, kommunalrådet Olle Johansson och andra
högt uppsatta personer i Norrköping, tänker vi aldrig gå sida vid sida med antidemokrater som
i vissa fall försvarar våld som politisk metod. Deltar man i demonstrationer tillsammans med
våldsbejakande grupper måste man förstå de långsiktiga konsekvenserna som det också får,
att legitimera dessa grupper. När dessa grupper legitimeras förstår vi varför de också blir
utlysta, av SÄPO, som de största hotet mot demokratin i Sverige idag.
Markus Wiechel (SD) Kommunfullmäktigeledamot och ordförande SD Östergötland
Michael Kauppi (SD) Ledamot SD Östergötland
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