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Inledning
I det här kompendiet presenteras debattartiklar, motioner och interpellationer av personer som utgör
den parlamentariska gruppen sedan valet i september 2014. I kommunfullmäktige har vi tio mandat
och fem ersättare. Utöver det har vi en ordinarie, respektive en ersättarplats i samtliga kommunala
nämnder. Detta har medfört ökad arbetsbelastning men också ett mer grundligt arbete. För att hädan
efter följa vårt arbete rekommenderar vi en titt på vår hemsida: norrkoping.sd.se där vi under fliken
”politik” hela tiden uppdaterar vad vi har gjort.
Tiden sedan valet har varit mycket givande och
lärorik. Vi blir fler och fler, vilket är mycket
glädjande, och jag hoppas att de som önskar
hjälpa till i vår fortsatta utveckling av den
lokala politiken hör av sig till mig. Jag svarar
på alla mejl och så gott som alltid på telefon.
Till alla som på olika sätt hjälpt till att forma
vår lokala politik och i arbetet vill jag rikta ett
stor tack! Nu tar vi nya gemensamma tag för
2016!

Varma hälsningar från Darko Mamkovic,
kommunfullmäktigegruppledare.

Idag består kommunfullmäktigegruppen av följande:
Ordinarie: Clara Aranda, Markus Wiechel, Darko Mamkovic, Irina Sedova, Michael Kauppi, Karin
Forell, Sten Selander, Jan Petersson, Eva-Marie Johnsen och Olle Felten.
Ersättare: Florian Aranda, Wasuthida Pinsakulnee, Mats Forsberg, Sofie Lindström och Tord
Ringqvist.

Nämnder
Kommunstyrelsen: Darko Mamkovic & Jan Petersson
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: Irina Sedova & Kim Sköld
Utbildningsnämnden: Florian Aranda & Victoria Johansen
Kultur- och fritidsnämnden: Bernt Bergström & Yasmine Eriksson
Socialnämnden: Benny Sellborn & Isak Löfstedt
Stadsplaneringsnämnden: Kid Jonsson & Anette Kemgren
Tekniska nämnden: Magnus Boström & Linus Gistedt
Vård- och omsorgsnämnden: Lise-Lotte Lindgren & Sandra Karlsson
Byggnads- och miljöskyddsnämnden: Jan Petersson & Tomas Gezici
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Webbsända sammanträden
Flera år efter det formella beslutet i kommunfullmäktige infördes tillslut webbsända sammanträden
och allmänheten kunde med hjälp av webbkamera följa den lokala politiken. Detta var för många ett
välkommet inslag i den kommunala demokratin. Möjligheten har inneburit mindre krångel och en
större tillgänglighet för människor att faktiskt följa olika sammanträden utan att fysiskt närvara, men
ändå kunna se vad som föregår när politiska beslut fattas.
Att denna möjlighet har införts innebär dock inte att systemet är problemfritt. Redan har det
framkommit klagomål som bör vara enkla att åtgärda. Dessutom är det fortfarande så att förvånansvärt
många inte känner till att det har införts.
Många kommuner och regioner har idag denna funktion, utan större svårigheter. Klippen på
sammanträdena som kommunen lägger upp tycks vara inspelade på ett sätt som både försämrar
videons kvalitet och omöjliggör spolning (något som tycktes fungera i början). Att se på hur
exempelvis systemen i Linköpings kommun eller för den delen Region Östergötland för att få fram ett
välfungerande system borde därför inte innebära några större svårigheter. Vad som också borde kunna
vara möjligt att se över möjligheten för exempelvis 24NT att börja sända kommunfullmäktige live på
TV, för att öka kommuninvånarnas deltagande och intresse i lokala frågor.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag få svar på följande frågor:
1. Kommer möjligheten att spola klipp att återinföras?
2. Anser ansvarigt kommunalråd att informationen om möjligheten till webbsända sammanträden
är fullgod och att det är enkelt att finna funktionen på kommunens hemsida?
3. Anser ansvarigt kommunalråd att det vore önskvärt med möjligheten att eventuellt sända
kommunfullmäktige på lokal-TV?
4. Finns det planer på att öka transparensen inom kommunen ytterligare för invånarna?

Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Hemlösa ”EU-migranter”
På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2015, togs frågan upp, om hur man ska hjälpa så
kallade ”hemlösa EU-migranter” som tigger i Norrköpings kommun. Avsikten var att kommunen ska
hjälpa ”migranterna” genom att medfinansiera frivilligprojekt med pengar ur kommunens budget. Man
påstår dessutom att dessa människor har rätt att vistas i Sverige på grund av Schengenfördraget.
Om man går in på Sveriges Riksdags hemsida och likaså EU-upplysningen, står det följande om
Schengen och fri rörlighet för personer:
Alla EU-länder omfattas av reglerna om fri rörlighet. Den fria rörligheten innebär att EU-medborgare
utan några särskilda formaliteter, har rätt att resa till och vistas i ett annat medlemsland i tre månader.
EU-medborgare har rätt att stanna längre tid än tre månader i ett annat EU-land om hon eller han är där
för att: arbeta eller driva eget företag, studera eller leva som pensionär.
EU-medborgare har också rätt att stanna längre tid än tre månader om hon eller han på annat sätt är
självförsörjande.
Om en EU-medborgare ska vistas längre tid än tre månader i ett annat EU-land kan värdlandet kräva
att personen registrerar sig hos landets myndigheter. Personen kan också behöva styrka att hon eller
han har tillräckliga medel för att försörja sig. Om en person inte uppfyller kraven kan de nationella
myndigheterna kräva att personen flyttar.
Grundbulten i Schengenfördraget är alltså att en EU-medborgare får resa till och vistas i ett annat
medlemsland bara om hon eller han är självförsörjande. Annars ska personen lämna medlemslandet.
Sverigedemokraterna anser att Norrköpings kommun inte har ansvar för utländska EU-medborgares
försörjning. Vi menar att kommunen inte ska ge ekonomiskt stöd till dessa människor, just eftersom de
är EU-medborgare. Vi anser dessutom att Schengenfördraget ska tillämpas fullt ut i Norrköpings
kommun.
En EU-medborgare som har hamnat i akut obestånd ska först och främst kontakta sin ambassad för att
få adekvat hjälp därifrån. De som vill hjälpa EU-medborgare i nöd ska finansiera det med egna pengar,
inte med kommunens, det vill säga skattebetalarnas.
”Hemlösa EU-migranter” är fullvärdiga EU-medborgare med samma skyldigheter som vilken annan
EU-medborgare som helst. De är därför skyldiga att respektera och följa gällande lagar och
bestämmelser i de länder som de vistas i.
Med anledning av ovanstående vill vi därför ha svar på följande fråga:
Är det försvarbart och rimligt att ett kommunalråd helt på eget bevåg använder sig av kommunala
skattemedel utan demokratisk förankring?

Florian Aranda (SD)

Darko Mamkovic (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Vad gör Norrköpings kommun för att motverka islamism/jihadism?
All form av extremism ska motverkas, och det är självfallet inte ett dugg roligt att bara se på när
extremism ökar lavinartat i vårt samhälle. Redan tidigare har extrema grupperingar figurerat i vår
kommun, och säkerligen har vissa personer också anslutit sig till terrororganisationer som Al Shabaab,
Hamas, Boko Haram eller Al Qaida. Det som sker nu sticker dock ut från mängden eftersom det är så
pass många som väljer terrorismens väg. Likaså sticker det ut då många ansluter sig till en
terrororganisation vars brutalitet till och med Talibanerna tar avstånd ifrån.
Allt fler svenska medborgare väljer att ansluta sig till terrorgrupper så som Daesh (Islamiska staten)
och det är välkänt att flera jihadister kommer från just Norrköping. Dessa resor och det som sker i
kriget kan med rätta jämföras med de hemskheter som skedde under nazismens och kommunismens
tid i centrala Europa under andra världskriget. Än i dag frågar sig många varför man inte gjorde mer
för att stoppa hemskheterna. Frågan om vad vi gör för att stoppa folkmord och brutaliteter som dessa
är i dag mer aktuell än någonsin.
Det som sker i krigszonen är illa nog, men jihadister är inte bara ett problem i Irak och Syrien. De kan
likaså utgöra en allt större risk i de fall de återvänder till Sverige från kriget med erfarenheter som vi
inte kan föreställa oss. Enligt Säpo finns både viljan och kapaciteten från dessa att utföra dåd på
hemmaplan.
En allmän uppfattning i Sverige är att kommunerna står handfallna inför det faktum att många
islamister väljer att åka till detta krig eller hjälpa till med spridningen av terroristernas budskap.
Samtidigt förväntas det från många håll att det är just kommunerna som ska ta tag i detta. Örebro
kommun är ett exempel där man valt en mycket kritiserad väg då jihadister erbjudits både praktik och
annan hjälp trots att flertalet utöver sin krigsvana mycket väl kan ha mördat, torterat, våldtagit och
rånat oskyldiga människor. Något som vanliga medborgare eller för den delen återvändande FNsoldater bara kan drömma om.
Det krävs idag en bättre strategi, gärna där olika kommuner och regioner samverkar för att förhindra
spridning av islamism samt har en strategi för att ställa återvändare till rätta och försvara samhället
mot eventuella dåd. Norrköpings kommun måste få en god dialog med berörda myndigheter, så som
exempelvis säkerhetspolisen men även med andra kommuner som har liknande problem.
Med hänvisning till ovanstående önskar vi att ansvarigt kommunalråd svarar på följande:
1. Har Norrköpings kommun någon form av samarbete med andra kommuner, organisationer
eller myndigheter för att förhindra och motarbeta jihadistresor?
2. Har Norrköpings kommun någon form av plan för att agera emot dessa organisationer och
förhindra eller försvåra att fler människor ansluter sig till jihadismen?
3. Har Norrköpings kommun någon form av plan för att agera emot återvändande jihadister och
vad har i sådana fall gjorts?
4. Vad avser Norrköpings kommun göra framöver för att förhindra och försvåra för islamister?
5. Avser kommunen dra in eventuella kommunala bidrag till islamska föreningar som misstänks
ligga bakom rekrytering till terroristorganisationer?
6. Avser kommunen agera eller göra något då uppenbara extrema element blottar sig?

Markus Wiechel (SD)

Clara Aranda (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Förbered ungdomar inför sina yrkesval
I vårt samhälle är det redan svårt att hävda sig utan någorlunda utbildning eller utan en gedigen
arbetslivserfarenhet. Matchningen på arbetsmarknaden måste därför fungera bättre, vilket den
pågående integrationsdebatten tydligt vittnar om. I samband med att nyanlända invandrare kommer till
Sverige talar man om matchningen av deras kompetens med de behov som finns på arbetsmarknaden.
Även migranter med en hög utbildning kan få svårt att få jobb om det inte finns tillräckligt med behov
för den specifika kompetens som dessa besitter.
Precis samma sak gäller de ungdomar som är på väg in i gymnasiet, eller de studenter som ska lämna
gymnasiet för studier på universitet eller högskola. I stor utsträckning är tillgången till information om
vilka kurser eller utbildningar som arbetsmarknaden skriker om ytterst bristfällig. I högstadiet, eller
ens i gymnasiet är det många ungdomar som inte vet vad de vill arbeta med framöver. Oavsett hur
medvetna eller inte de är om sina framtida val måste de i denna stund ta beslut som kommer att
påverka hela deras liv framöver. För vissa finns det kanske ett par, kanske tre olika yrken som de
funderar över. Det är svårt för många att då göra rätt yrkesval som följd av bristen på arbeten inom
vissa områden.
Resultatet av den dåliga matchningen är i många fall att företag tvingas åka utomlands för att finna rätt
kompetens samtidigt som många ungdomar hamnar i arbetslöshet för att de, kanske ovetandes, valt fel
riktning. I vissa fall handlar det om studenter som på skattebetalarnas bekostnad gått en lång
högskoleutbildning utan att det funnits ett särskilt behov av just den kompetensen.
Detta håller inte, och när dyra utbildningar erbjuds är det orimligt att blunda för den dåliga matchning
som finns idag mellan de som ska välja ett framtida yrke och arbetsmarknadens behov. En bättre
matchning skulle kunna åtgärdas på ett någorlunda enkelt sätt genom att behovet på arbetsmarknaden
tidigt redovisades för de som är på väg att välja yrkesinriktning.
Norrköpings kommun bör ta ansvar för hela ledet för våra elever och främja en god matchning, samt
göra elever medvetna om vilka val de kan göra för att enklare få jobb när de väl är färdigutbildade. Av
den anledningen bör kommunen återkommande kartlägga tillväxtyrken i vår region för att kunna
redovisa inom vilka yrken det finns arbetsbrist. Detta kan sedan presenteras inför elever inom
högstadie- och gymnasieskolorna i Norrköping.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att utbildningsnämnden ser till att elever inför deras val av studier årligen erbjuds information om
arbetsmarknadens behov av olika yrken inom vår region.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt
Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i
kommunen ska vara så låg som möjligt. Vi anser att företagande i vår ska främjas, snarare än det
motsatta, och ser därför att de med goda idéer också ska få en chans att göra dem till verklighet.
Företagare som idag har en verksamhet bör likaså få chansen att öka dess potential.
När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att
vederbörande ska kunna utveckla sitt företag. Vi vill uppmuntra invånarnas vilja att våga pröva nya
idéer och skapa egna företagsprojekt, varför extra krafttag krävs för att möjliggöra just detta. I
kombination med andra idéer som syftar till att motarbeta onödig kommunal byråkrati eller
konkurrens från kommunens sida gentemot företagare kan vi främja nya arbeten för de som idag
saknar det. Vi kan likaså se till att sysselsättningen bland unga ökar genom att erbjuda fler
praktikplatser och möjliggöra lärlingsplatser för de som har mer att lära.
Norrköping växer tack vare sitt näringsliv. Tack vare goda tågförbindelser, dragningen av Ostlänken,
E4:an, flygplatsen och hamnen är kommunikationsmöjligheterna både norrut och söderut goda i vår
kommun. Det finns dock en sak som gör att många innovativa och idérika kommuninvånare hindras
från att utöka sin verksamhet eller rent av påbörja den, nämligen bristen på ekonomiska resurser.
Många befintliga egenföretagare, 32 procent enligt den senaste undersökningen gjord av företagarna,
önskar idag anställa extra personal för att kunna utöka sin verksamhet. För dessa är det dock ett stort
steg då det innebär en stor ekonomisk risk eller rent av inte möjligt på grund av att marginalerna redan
är knappa. Samtidigt är detta ett bra sätt att få till nya arbetstillfällen, varför dessa företagare bör
uppmuntras till just detta.
I detta sammanhang kan Norrköpings kommun hjälpa till, som i allt för många år fått tampas med en
dyster statistik på arbetslösheten i kommunen. Med förhållandevis små resurser kan kommunen främja
nya jobbskapande projekt vilket i sin tur kan innebära en investering för Norrköping genom inrättandet
av en företagarfond. Fonden kan, likt TV-programmet draknästet, bestå av ett antal företagare som får
agera jury om lokala entreprenörer kommer för att äska medel för sina projekt. För varje projekt som
beviljas stöd kan en uppföljning ske för att utvärdera den nya satsningen. Om projektet lyckas kan
dessa projekt tillslut mynna ut i framgångshistorier som sätter Norrköping på kartan.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att en företagarfond inrättas med syftet att stötta kommuninvånare ekonomiskt som har idéer på
projekt eller önskar vidareutveckla befintliga projekt men saknar egna resurser.
Att en grupp företagare utses som jury för att bedöma vilka projekt som ska få stöd.
Att de entreprenörer som stöttas får sina projekt utvärderade efter ett – respektive två år.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping
Många känner sig allt mer otrygga i samhället och även Norrköping har utvecklats till en kommun där
våldsamheter, trakasserier, mindre explosioner och till och med skottlossningar har blivit allt
vanligare. Som en effekt drabbas inte bara de som utsätts för kriminalitet, utan känslan av otrygghet
växer sig likaså allt starkare hos vanliga kommuninvånare. Polisen hinner inte ikapp utvecklingen, och
lägger som följd av bristande tid och resurser ned utredningar på även de allra enklaste brotten.
Resultatet blir dels att många kommuninvånare inte vågar gå ut, särskilt på kvällarna, men det bistår
även indirekt bildandet av egna medborgargarden utanför rättsväsendets radar, vilket vi har fått se i
andra delar av landet. Näringslivet drabbas, som är beroende av såväl nöjda som trygga kunder för att
fortsatt kunna verka för en levande kommun. Detta kan vi inte acceptera, och kommunen måste verka
för att dels stödja polisen i sitt arbete, men även främja en tryggare kommun genom såväl ideella som
kommunala satsningar.
Redan sedan tidigare finns det legitima nätverk som kämpar för trygghet. Vi har ”Riksnätverket
Nattvandrare i Sverige” som bildades efter några kravaller i Kungsträdgården, Stockholm 1989. Idag
skapar de, där de verkar, ett naturligt och tryggt inslag i gatubilden med sina gula jackor.
Nattvandrarna är vanliga människor med olika bakgrunder, i olika åldrar som delar viljan att skapa
trygghet, kanske för att de har egna barn som känner sig otrygga.
I Stockholm har vi utöver nattvandrarna även föreningen SAFE, som bland annat arbetar med så
kallade ”trygghetsvärdar” för att som de själva beskriver; öka tryggheten för barn och unga som vistas
i offentliga miljöer. Verksamheten utförs på uppdrag av Stockholms stad och är ett komplement till
stadens övriga trygghetsskapande arbete. De har ett nära samarbete med Ungdomsjouren,
fältassistenter, polisen och andra aktörer som är verksamma i det trygghetsskapande arbetet.
Trygghets- och nattvandring skapar en social trygghet för ungdomar och andra som vistas i miljöer
som idag känns allt mer otryggt. När vuxna och unga vuxna finns synliga minskar risken för
drogmissbruk. våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Samtidigt skapas ett naturligt och socialt
kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Personer som engagerat sig på detta sätt får samtidigt en god
merit, för att eventuellt kunna söka framtida jobb eller skapa en bas för egna framtida projekt. Därför
finns det potential att möjliggöra för fler arbetslösa att få en sorts praktik.
Norrköping bör understödja ideella krafter som under ordnade former kan hjälpa till med den här
sortens arbete, men även främja ett eget arbete när de befintliga insatserna inte är tillräckliga. Detta
skulle även minska risken för att grupper tar lagen i egna händer och startar medborgargarden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköping, likt Stockholms stad, inrättar ett eget nätverk med motsvarande trygghetsvärdar.
Att kommunen/nätverket inrättar samarbete med berörda ideella organisationer och myndigheter för
att främja natt- och/eller trygghetsvärdar i kommunen.
Att kommunstyrelsen inrättar en grupp vars syfte är att öka trygghetsarbetet i kommunen.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Utökad TBC-beredskap
För inte så länge sedan var Sverige fritt från Tuberkulos (TBC) men idag är det tyvärr inte längre så.
Sakta men säkert har TBC-fall uppstått som en följd av att människor från framförallt fattigare delar
av världen har flyttat till vårt land. Nationellt har Sverige idag nått en punkt där läget är så allvarligt att
Världshälsoorganisationen WHO aktivt uppmanar oss att ta fram en nationell krisplan för att bekämpa
sjukdomens spridning. Normalt sett brukar WHO rikta in sig på de länder som klassas som
”högincidentländer”, men nu inkluderas alltså Sverige eftersom vi inte bara har bristande kontroll på
de som väljer att flytta hit, utan även internationellt sett har en betydligt mer omfattande
asylinvandring.
Enligt folkhälsomyndigheten rapporterades 684 nya fall av TBC under 2014 och fallen fortsatte att öka
dramatiskt under 2015. Att ta fram en nationell krisplan för att säkerställa tillgången till adekvat vård
och hantering av tuberkulos i hela landet skulle därför vara mycket välkommet. När så inte är fallet
bör Norrköpings kommun ligga steget före, särskilt då Norrköping sticker ut som en kommun med
proportionellt sett ovanligt många migranter från högriskländer (bland annat Somalia, Eritrea och
Afghanistan).
Att det ser illa ut i vår del av landet bekräftas om man ser på statistiken för Östergötland. I vårt län har
fallen mer än fördubblats med 26 fall 2014 till runt 60 för 2015, vilket ökat trycket på både
Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping.
Idag kommer stora delar av de nuvarande invånarna i Norrköping från högriskländer. Av den
anledningen bör det finnas en beredskap i exempelvis skolor och asylboenden för att några av de som
visats där är smittade av TBC. Därutöver behövs samverkan med regionen för att både underlätta deras
arbete med detta och kommunens.
WHO påtalar i sin uppmaning särskilt vikten av en skärpt epidemiologisk övervakning. Vad de menar
med detta är obligatoriska hälsoundersökningar av personer i riskgrupper samt uppföljande kontroller
för personer som sedan tidigare konstaterats smittade för att säkerställa att påbörjad behandling
slutförs.
Ansvaret att ta fram en nationell tuberkulosplan, organisera smittspårning, identifiera riskgrupper för
sjukdomen och ta fram strategier för att nå dessa grupper faller idag på Folkhälsomyndigheten som
den första september förra året anordnade en TBC-dag.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att kommunstyrelsen delegerar till berörda utskott att snarast möjligt ta fram en plan för hur TBC kan
bekämpas i Norrköpings kommun.
Att kommunstyrelsen uppdrar åt berörda utskott att snarast se över behovet av eventuella utbildningar
för kommunalt anställda för att förebygga TBC-spridning.

Markus Wiechel (SD)

Clara Aranda (SD)
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Lise-Lotte Lindgren (SD)

Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Främja elfordon i Norrköping
Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om och verkat för en utbyggd infrastruktur för elfordon i
Norrköpings kommun. Detta är en fråga som fortsätter att vara aktuell då allt fler är positiva till att
framöver använda sig av elfordon när de tar sig till jobbet, skolan eller eventuella fritidssysslor. Även
om försäljningen av elfordon har ökat markant de senaste åren finns det vissa svårigheter för
branschen än idag, och det handlar främst om infrastrukturfrågan samt priserna på dessa fordon. Som
kommun kan vi naturligtvis verka för ytterligare utbyggnation när stadsplaneringen fortskrider, men vi
kan även skapa en morot för fler att ta steget så att privata aktörer stimuleras till att främja denna
utveckling.
I Norge har elbilssatsningen främst slagit stort i Oslo där förutsättningen för att äga elbilar är mycket
god. Tack vare subventioner och fördelar för elbilar såsom tillgång till bussfiler, kostnadsfri parkering
samt frihet från trängselavgifter har norrmännen lyckats skapa en god marknad för elbilsbranschen
vilket syns på statistiken över sålda bilar. Det är även ett föredöme om man önskar förbättra för
forskning och utveckling inom området samt minska andra faktorer såsom ljudnivåer, vilket bör ses
som en god fördel i en kommun som till stor del präglas av Linköpings Universitet.
Även Norrköpings kommun har potential att ge en extra morot till de som väljer alternativ som
minskar miljöförstöringen i Norrköping.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att Stadsplaneringsnämnden får i uppdrag att hela tiden beakta och främja uppförandet av laddstolpar
för elfordon.
Att Stadsplaneringsnämnden får i uppdrag att söka samverkan med bolag som kan tänka sig att verka
för eller medfinansiera uppförandet av fler laddstolpar i Norrköpings kommun.
Att Tekniska nämnden verkar för att elfordon får fördelen att använda sig av bussfiler i Norrköpings
kommun.
Att Tekniska nämnden verkar för att låta elfordon parkera kostnadsfritt på de parkeringsplatser som
kommunen tillhandahåller.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Innovativa förslag för ett grönare Norrköping
Då Norrköping är en kommun att räkna med i storlek som växer samt strävar mot att bli en grönare
kommun borde vi ta till oss att vi har grönare el närmare än vad vi tror. I en gemensam satsning mot
grön energi/vindkraft i kommunen samt alternativa bränslen så borde vi ta till vara på den "outnyttjade
energi som rinner genom Norrköping dygnet och året runt.
I New York så har man gått så långt att man har låtit sänka ner små anpassade vattenturbiner på botten
av Hudson river för att utnyttja den kraft som finns där till fullo, man har genom den enkla åtgärden
ordnat så att flera kvarter blir försörjda av en helt och fullt grön energi som annars hade varit fortsatt
outnyttjad. Därför anser Sverigedemokraterna att det vore bra om Norrköping kunde ta täten på att
vara en pilotkommun i Sverige och prova på ett nytt tänk inom detta område. Kommunen kan då bli
delvis självförsörjande på grön el till projektet ljusets stad samt gå i bräschen för alla kommuner i
Sverige med outnyttjad vattenkraft och anordna laddstolpar för el-bilar på lämpliga platser bredvid
strömmen.
Vi ser även potential i att företag och föreningar kan vara ”faddrar” för dessa vattenturbiner,
kommunen kan ju i sådant fall underlätta med anvisning av lämpliga platser samt att vara behjälplig
med processen att få igång dessa turbiner.
Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun utreder möjligheten att anordna laddstationer utmed strömmen till elbilar,
Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att driva vissa ljusanläggningar med egen grön el via
strömmen som finns utmed Motala ström,
Att Norrköpings kommun, i ett vidare perspektiv, ser över möjligheten till särskilda parkeringsplatser
med laddstationer för elbilar bredvid Motala ström,
Att Norrköpings kommun ser över möjligheten till att utveckla tanken kring att företag och föreningar
involveras och blir delaktiga i arbetet.

Jan Petersson (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Krafttag för ökad demokrati i Norrköping
Det politiska intresset har på sistone visat sig vara omfattande hos ungdomar och man uppskattar att
cirka 40 % av alla ungdomar i riket är minst lika intresserade som gruppen politiskt aktiva. Trots detta
har politiska partier och i synnerhet partiernas respektive ungdomsförbund varit dåliga på att omfamna
detta intresse och ombilda det till aktiviet och delaktighet i den politiska beslutsamheten. Detta är ett
problem då många ungdomar hyser ett förakt mot politiker och att avståndet mellan ungdomar och
beslutsfattandet upplevs avlägset.
För några år sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel där man skrev om en undersökning som
visade att oroväkande många ungdomar i Sverige anser att det skulle vara ganska eller mycket bra ifall
Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. Här har vi som
beslutsfattare ett ansvar att arbeta för att lyfta demokratin. Ett tydligt och bra sätt att förbättra detta
arbete är genom införandet av en demokratidag, för att både högtidlighålla och synliggöra vår
representativa demokrati.
Denna motion och de idéer vi lyfter fram riktar sig självfallet inte enbart till ungdomar, syftet är att
främja demokratin bland alla grupper i samhället. På ett flertal områden i landet arrangeras evenemang
som påminner om en demokratidag. Partierna har då fått möjligheten att föra ut information om deras
kommunala politik, sina visioner om kommunen och dess utveckling. Under denna dag kan också
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium berätta för kommunens invånare om hur
kommunpolitiken faktiskt fungerar. Kommunen skulle kunna öka förståelsen och kunskapen om den
lokala politiken samt ge samtliga partier en möjlighet att tillsammans öka förståelsen för kommunal
politik och kommunens organisation samt möjliggöra ett tillfälle för kommunens politiker att berätta
om beslutsfattandet och hur den politiska vardagen kan se ut.
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
kommunfullmäktige har redan beslutats i de kommunala nämnderna och i kommunstyrelsen.
Kommuninvånarna och de mindre partierna har inte rätt till insyn i kommunstyrelsen utan får enbart
rätt att se protokollen i efterhand. För oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att samtliga invalda
partier ska ha en likvärdig insyn i det kommunala arbetet. Likaså anser vi att närvaro- och yttranderätt
ska garanteras motionärer i samband med behandlingen av vederbörandes motion.
Norrköping ligger långt efter jämförbara kommuner i sin demokratiska utveckling. I flera kommuner
finns en möjlighet för kommuninvånare att komma med egna förslag genom så kallade e-petitioner. Vi
är övertygade om att kommuninvånarna själva vet var förbättringar inom kommunens verksamhet bör
göras och är därför av den uppfattningen att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Då i första hand
av dem som är direkt berörda av kommunens sätt att arbeta. Genom E-petitioner kan förslagen
automatiskt gå vidare i det kommunpolitiska maskineriet om tillräckligt många invånare tycker att det
är ett bra förslag.
Sverigedemokraterna är emot all form av diskriminering av människor baserat på 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” i den bemärkelsen att statistiken ser bättre ut. 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; kort och gott är handlar det om ren diskriminering. Diskriminering baserat på faktorer
som en enskild individ inte kan påverka. Problemen slutar inte där. I extrema fall har denna
särbehandling lett till att krav för att få vissa tjänster har sänkts för att gynna en underrepresenterad
grupp. I praktiken innebär det att en grupp blir negativt särbehandlad till förmån för en annan
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samtidigt som kvaliteten riskerar bli sämre. Norrköpings kommun bör vara ett föredöme när det
kommer till likabehandling av kommuninvånarna. Av den anledningen bör ingen diskriminering
accepteras, den drabbade är en unik individ oavsett om särbehandlingen kallas ”positiv” eller inte.
Dessvärre sker det allt som oftast att kommuninvånare klagar på dålig förmedling av vad som sker
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 kommunens hemsida kan man som
kommuninvånare gå in på diariesystemet om man söker efter olika handlingar. Dock kan säkerligen
vem som helst skriva under på att systemet inte är felfritt, vilket försvårar möjligheten att snabbt hitta
det man söker. Kommunens hemsida bör vara betydligt enklare att navigera sig igenom, främst när det
gäller politikområdet 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. Av den anledningen
bör hemsidan förbättras avsevärt.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att det årligen anordnas en demokratidag i enlighet med motionens intentioner.
Att Norrköpings kommun högtidlighåller demokratins intåg.
Att E-petitioner införs i Norrköpings kommun.
Att samtliga partier ska få samma möjlighet till närvaro i de kommunala nämndernas och styrelsernas
arbete genom insynsplatser.
Att minst en motionär ska alltid ska få vara med under motionens beredning i kommunstyrelsen.
Att all form av s.k. positiv särbehandling inom kommunens verksamheter ska upphöra.
Att se över och förbättra kommunens hemsida så att den blir mer användarvänlig, lättillgänglig och så
att dokument enkelt går att finna.

Joel Lundgren (SD)

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen
Ett mål som kommunen inte har lyckats med att uppnå är att minska barngrupperna i förskolan för de
minsta barnen. Detta på grund av brist på lokaler och utbildad personal, förskolelärare i det
sammanhanget.
För att avlasta förskolorna bör man fortsätta att utöka familjedaghemsplatser, först och främst för barn
under tre år.
Kommunen kan också införa och kraftigt höja vårdnadsbidraget för barn under tre år, som för
närvarande är på 3 000 kr per månad och som är löjligt lågt. För 2015 är ersättningsnivån per barn för
kommunal förskola, 85 032 kr exklusive lokaler, för hela året. Dessa pengar skulle kunna gå istället
till de föräldrar som vill ta hand om sina barn själva och kostnaden skulle bli densamma för
kommunen.
Bristen på förskolelärare kan man delvis kompensera genom att förskolelärarna är på förskolorna när
de behövs som bäst och till exempel slipper öppnings – och stängningsrutiner.
Därför bör kommunen genom utbildningsnämnden, undersöka vilka möjligheter som finns för:
Att fortsätta utöka antalet familjedagsplatser.
Att kraftigt höja vårdnadsbidraget så att det blir ett mer attraktivt alternativ.
Att använda utbildad personal på ett så effektivt sätt som möjligt.

Florian Aranda (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Förbättrat företagsklimat och ökat företagande
Företagarna är jobbskapare och utan näringslivet skulle vi inte ha råd med den service som så många
kommuninvånare ser som självklar. Växande företag innebär inte bara fler jobb utan även mer
kunskap, bättre marknadsföring av vår kommun och såklart högre skatteintäkter. De möjliggör med
andra ord en väl fungerande kommun och för att de ska lyckas, inspireras och lockas till att utvecklas
ytterligare krävs det goda förutsättningar kombinerat med en företagsvänlig attityd från tjänstemän och
politiker. I dessa avseenden ligger Norrköping långt efter andra kommuner, trots flera saker som gör
att vi skulle kunna ligga i framkant. Med den geografiska placeringen, goda förbindelser och såklart
unika historia har vi alla grundförutsättningar, det enda som saknas är tillräckligt med vilja hos
ledande politiker.
Svenskt näringsliv gör varje år en granskning av företagsklimatet runt om i landet. I flera år har
Norrköping legat på en dålig nivå i dessa mätningar och det blir tyvärr bara värre. I Svenskt
näringslivs senaste rankning ligger vi på plats 189 och kommunen har lyckligtvis valt att försöka
vända denna trend med målet att ligga på topp 20 senast år 2020. Detta ska uppnås bland annat genom
ett näringslivsråd och samtal med kommunledningen, satsningar som självfallet är mycket välkomna.
De som har kunskap om företagsklimatet och kommunens förutsättningar för företagande bäst är
företagarna själva. Av den anledningen är det nyinrättade s.k. ”näringslivsrådet” mycket välkommet.
Att göra kommunen mer tilltalande är aldrig fel och det är på sin plats att dessa proffs även framöver
är involverade i arbetet där de garanteras ledande politikers öron. Dock finns det en risk när man gör
en satsning som den med näringslivsrådet, att de mest kritiska företagarna, som kanske har mest
konstruktiv kritik att ge, inte blir delaktiga.
Det ska vara lätt och självklart också välkommet att starta, driva eller vidareutveckla företag i vår
kommun. Norrköping bör vara attraktiv för såväl företagare från andra kommuner som för befintliga
invånare, samt vara ett föredöme när det kommer till innovationer och nytänkande. Här kan vi, trots
den nya satsningen, fortfarande göra betydligt mer genom stöd och hjälp, men också genom
utbildning. Fler som har idéer måste våga starta företag, och i en tid då ungdomsarbetslösheten är hög
bör nyföretagande kunna ses som ett sätt för unga att snabbt komma in på arbetsmarknaden.
Så sent som den 11 maj 2015 invigdes SM i Ung Företagsamhet och Norrköpingsföretaget
”SpecHolder UF” från Kunskapsgymnasiet kom på delad andraplats i kategorin Årets Tillväxtföretag.
Genom att uppmuntra unga att starta egna företag kan vi glädjas åt fler sådana nyheter.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att näringslivsrådet utöver befintliga uppgifter också ska arbeta med att finna förslag på hur antalet
personer som väljer att starta företag i Norrköping kan bli fler.
Att sammansättningen av näringslivsrådet inte innebär att företagare som i grunden är mycket kritiska
till kommunens företagsklimat exkluderas.
Att utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler gymnasieelever ska prova UF-företagande.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Nyrekrytering i Norrköping
Kommunen är den största arbetsgivaren i Norrköping, med över 9 000 anställda inom flera olika
sorters verksamheter. Många av dessa, bland annat flertalet chefer och arbetsledare, har en enorm
kompetens efter flera års arbete i kommunens tjänst. Det är kompetens som kommuninvånarna går
miste om när kommunens anställda närmar sig sin välförtjänta pension. När dagen väl är nådd, eller
åtminstone en tid inför den dagen har Norrköpings kommun behov av att finna en ersättare då det
plötsligt uppstått vakans.
Samtidigt som detta är och alltid har varit ett faktum, att duktiga medarbetare går i pension eller slutar
av annat skäl, saknar kommunen ett samlat traineeprogram. Det är i skrivande stund så dålig
information kring nyrekryteringen att man överhuvudtaget inte får ett resultat om man söker på
”traineeprogram”, ”traineeplats” eller ens ”trainee” på kommunens hemsida.
Genom att agera i tid och ha en god framförhållning kan kommunen dels möta de utmaningar som
finns att hitta kompetent personal till kommunens verksamheter, och dels fungera som en bidragande
faktor till mer utbildning. Sverigedemokraterna har redan tidigare föreslagit utökad praktik inom
kommunens verksamheter, och detta bör ses som ett komplement till den grundläggande tanken om att
erbjuda enkla möjligheter för människor att sätta sig in i kommunens arbete.
Redan idag finns det goda exempel på lyckade kommunala traineeprogram och ett av de främsta
exemplen är Göteborgs stad som delvis inspirerats av ett antal Stockholmskommuner. Det har
utvecklats till program där man bland annat får ut personer med funktionsnedsättning i arbete genom
ett samarbete med såväl arbetsförmedlingen som en handikappförening. Att utveckla traineeprojekt,
gärna i samarbete med andra aktörer bör därför ses som fullt naturligt.
Med en genomtänkt rekryteringsprocess även i Norrköping kommer övergången resultera i att mindre
kunskap går förlorad samtidigt som arbetslösheten kan minska, och arbetsmarknaden kan eventuellt
stimuleras till mer rörlighet. Rekryteringsprocessen kan med fördel innebära utökat arbete med
Linköpings Universitet och dess studenter, som med sin filial i Norrköping redan är en naturlig bas för
framtida arbetskraft. Med traineeprogram som på sikt kan utvecklas ytterligare kan vi erbjuda
människor en chans att utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt samtidigt som vi inte går miste
om välbehövd kompetens.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att se över och vid behov kartlägga kommunens rekryteringsbehov.
Att Norrköpings kommun inrättar ett samlat traineeprogram med framtagna riktlinjer för att möta
behovet av nyrekrytering inom kommunens verksamheter.
Att se över och kontakta eventuella samarbetspartners, inte minst inom näringslivet, som skulle vara
intresserade av att samverka kring ett traineeprogram.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköpings kommun
Inför LOV inom äldreomsorgen
I valet 2014 valde en majoritet av Norrköpingsborna att rösta på partier som är för ett införande av
lagen om valfrihetssystem, LOV, i Norrköping. Från såväl allianspartiernas sida som från
Sverigedemokraterna fick väljarna ett tydligt besked om den samsyn vi delar kring valfrihet och då
inte minst för våra äldre.
LOV är avsedd för kommuner och landsting att fungera som ett frivilligt verktyg för att
konkurrenspröva dess verksamhet genom att valet av utförare överlåts till berörd brukare. Intresset
från olika kommuner att söka stimulansbidrag sedan införandet av LOV 2009 var stort och resultatet
har varit att det inte är så många kommuner som saknar valfrihetssystemet idag.
Det finns många skäl till reformens popularitet. LOV ger nya möjligheter för fler och mindre företag
som vill arbeta inom service, vård och omsorg vilket i sin tur kan generera fler jobb vars drivkraft och
affärsidé är att erbjuda en god service. Det fria valet innebär att brukarna själva väljer vem som ska
erbjuda den service de behöver, på så sätt kan man enklare få fram service riktat mot en enskild
individ. Alla människor är olika, har olika behov och kommer med olika önskemål. LOV innebär mer
makt över sitt egna liv, vilket följaktligen kan förgylla tillvaron för många äldre. Den ökade
konkurrensen kommer således också innebära att högre krav ställs på verksamheten, vilket i sig är bra
för den fortsatta utvecklingen av företagens tjänster.
Norrköpings kommun utmärker sig på flera sätt. Det finns positiva sidor med kommunen, men också
en hel del negativa sidor. En av de negativa sidorna är direkt kopplat till näringslivsklimatet, och
företagare känner sig osedda av kommunledningen. Detta får inte fortsätta. Det är förödande för en
kommun om man önskar sänka arbetslösheten och få till en bättre service för kommuninvånarna. LOV
innebär nya möjligheter med positiv näringsutveckling kombinerat med bättre service. Sist men inte
minst är det rätt väg att gå för att få igång ett nytänk inom ledningen i Norrköpings kommun.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att påbörja införandet av LOV inom Norrköpings
kommuns äldreomsorg.

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Förändrad fördelning av politiska tjänster
På flera håll runt om i landet och så även i Norrköpings kommun, har oppositionsråden förändrats till
att kallas kommunalråd. I vissa fall handlar det om kommunalråd i opposition, men oavsett inofficiell
benämning innebär begreppet mer tydlighet och att personerna främst arbetar för kommunen som
sådan.
I sann demokratisk anda bör fördelningen av kommunalråd också spegla valresultatet, vilket dessvärre
inte alltid är fallet. Det är likaså märkligt hur relativt små partier, som har mindre än fyra mandat inte
får samma möjlighet till stöd i form av politiska sekreterare. För att samtliga kommuninvånares röster
ska behandlas lika efter att alla röster räknats förutsätter det att de mindre partierna antingen ingår i
olika koalitioner eller i tillfälliga, ibland mycket oheliga allianser. Detta bör inte anses rimligt ur ett
demokratiskt perspektiv, och en förändring bör ske till nästkommande val.
I Gävle kommun finns ett system där antal kommunalråd varje parti får styrs av antalet mandat partiet
har fått i kommunfullmäktige. Varje plats ger åtta procent av en tjänst och om partiet gått samman
med andra kan de fördela den totala procentsatsen inom sig bäst de vill, men ett mandat är lika mycket
värt oavsett parti. I Gävle är det dessutom så att det parti eller block som får posten som
kommunstyrelsens ordförande också automatiskt får ett extra kommunalråd på heltid för att kunna
sköta ansvaret som styrande konstellation.
Ett annat system kunde vara att använda sig av proportionella valsystem på förbestämda totala antal
kommunalråd.
Här nämns enbart två förslag till ändring men det finns säkerligen ett flertal mer demokratiska sätt till
fördelning än det rådande mycket dåliga systemet.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag där fördelningen av kommunalrådstjänster
sker i kraft av partiernas antal mandat.
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag där fördelningen av politiska sekreterare sker
i kraft av partiernas valresultat och storlek i jämförelse med andra partier snarare än efter mandat.

Markus Wiechel (SD)

Darko Mamkovic (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Utökad naturupplevelse och säkerhet i Vrinneviskogens naturreservat
Vrinneviskogens naturreservat med ett spårsystem från tidigt 80-tal, bjuder på ett omväxlande
landskap bland otal fornminnen och höga naturvärden. Norrköpings kommun äger marken, tekniska
nämnden (skogsmark och annan mark) delar förvaltandet med kultur och fritidsnämnden (spår och
anläggningar).
Området nyttjas aktivt av främst frilufts- och motionärer. Men också av föreningar, hundägare,
skolklasser och idrottsutövare.
Förslaget är att göra en siktröjning och att lyfta naturvärden genom att friställa gamla träd, främst tall
och ek och att avlägsna stående död ved, torrträd, längs utmarkerade leder/spår, 2,5-3,7-5,3-9,6km.
Detta skall ske förslagsvis 25 meter från spåret längs med sidorna. Röjningens omfattning blir 22
dagsverken, med en snittprestation på 2ha/dag. Torrträden kan idag innebära en säkerhetsrisk, då de
kan falla ner och skada folk i spåren. Dessa skall enligt skötselplanen tas bort, men alltjämt hittar man
dem, ibland endast 1 meter från spåret. Idag finns en informationstavla vid parkeringen nedanför
tjalvegården. Det är bra. Men informationen kan uppgraderas.
Vi vill:
Att friställa gamla naturträd, ek och tall, förslagsvis inom ett avstånd av 25 meter från markerade spår
i samband med en siktröjning.
Att avlägsna död ved, torrträd, förslagsvis inom ett avstånd av 25 meter från markerade spår.

Michael Kauppi (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Nödsändare för behövande
Alzheimers och demens drabbar många äldre, och det är något som inte är helt enkelt att hantera.
Många kan vittna om att äldre som blivit dementa på ålderns höst försvinner från sina boenden. Bland
annat taxichaufförer och poliser får då och då larm om detta eftersom de har en möjlighet att försöka
lokalisera åldringar som inte riktigt vet vart de ska eller vart de befinner sig någonstans. När detta sker
finns ett sätt att enkelt lokalisera åldringar på vift genom den teknik som vi har tillgänglig idag,
nämligen med nödsändare.
Nödsändare är larm utvecklat i samarbete med Demensförbundet och Alzheimerföreningen. Det kan
bäras som en armbandsklocka med inbyggd sändare och mottagare. Radiosändaren är passiv till den
aktiveras, d.v.s. när personen i fråga rapporteras som försvunnen. Av den anledningen krävs ingen
laddning av produkten under hela sin drivstid. Rengöringen är enkel, och inte mer komplicerad än vad
det är med vardaglig skötsel av andra prylar. I många fall kan de som bär dessa få sin livskvalitet
förbättrad då det ökar möjligheten att röra sig mer fritt och dessutom får känslan av en tryggare
vardag.
Användandet av nödsändare gör både arbetet mer effektivt och det gör att polis och annan personal
som idag eventuellt måste lägga onödig tid på sökarbete kan ägna tiden åt andra saker. I flera
kommuner, däribland Växjö och Gotland, använder man idag nödsändare framgångsrikt och det bör
vara eftertraktat även i Norrköping då samtliga kommuninvånare ska ha rätt att känna trygghet.
Bo vital var ett projekt av bland annat Norrköpings kommun under 2011-2012 (med förlängning under
2013). Syftet med Bo vital var att testa och visa upp ny teknik för personer över 80 år och deras
anhöriga. Tack vare projekt som Bo vital har en hel del kunskap kring användbar teknik riktat mot
äldre lyfts upp. Eftersom Norrköpings kommun varit en del av detta bör kommunen också ligga i
framkant när det kommer att erbjuda modern teknik och en bra omsorg för bland annat våra äldre.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att se över möjligheten för kommunen att få fram nödsändare och eventuell liknande utrustning för
behövande inom kommunens verksamheter.

Markus Wiechel (SD)

Jan Petersson (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Musikalisk underhållning på våra äldreboenden
För människor som framlever sina sista år på äldreboenden är det viktigt att bryta den ofta enformiga
tillvaron med glädjefyllda aktiviteter. Alla vet att musikaktiviteter främjar hälsa och livsglädje hos
såväl intagna som personal som arbetar hårt under tidsknappa villkor.
Det finns många grupper och enskilda som kan och vill hjälpa till med det som är så uppskattat,
nämligen sång och musik. Dessa personer och grupper erbjuder sina tjänster till mycket blygsamma
summor. Nästan alla ekonomiskt ansvariga på boenheterna bedömer att utrymme tyvärr inte finns för
dessa aktiviteter. Lions Club i Åby sponsrar musikalisk underhållning på Åbys två äldreboenden.
Detta är berömvärt, men det borde rimligen finnas kommunala medel för alla äldreboenden i
kommunen.
Ifall kommunen skulle kunna genom ett särskilt ekonomiskt stöd riktat till äldreboenden kompensera
kostnader som kan uppstå för de musikaliska grupperna kan detta i sin tur leda till att den musikaliska
verksamhet kan fortsätta samt att äldre på våra äldreboenden får en stimulerande vardag.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och
personal inom äldreomsorgen att få stimulerande musikunderhållning.

Joel Lundgren (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Översyn av konsumentstöd
Konsumentverket har gjort en kartläggning som visar att Östergötlands kommuner inte lägger lika
mycket som den genomsnittliga kommunen i landet på konsumentstöd. Genomsnittet för antal minuter
konsumentvägledning i länet landar nämligen på 1,53 minuter per person och år vilket kan jämföras
med snittet i riket som ligger på 2,01 minut. I Norrköping är siffran ännu sämre, här lägger kommunen
bara 0,84 minut per person och år.
Idag är det betydligt lättare att låna pengar än det var förr, vilket ställer krav på att låntagaren
verkligen har tänkt igenom beslutet. I vissa fall kan det vara befogat med ett lån, men i många fall
handlar det helt och hållet om en ovana eller okunskap om risken att bli skuldsatt. Detta utnyttjas av
bland annat vissa oseriösa låneföretag, men även vissa affärer som erbjuder produkter genom
avbetalning. Konsekvensen av att inneha obetalda lån är inte sällan betalningsanmärkningar, något
som försvårar tillvaron för en enskild person på flera sätt och kan innebära en ökad risk för
överskuldsättning. Många som hamnar där tvingas tillslut in i en ond skuldspiral.
Drömmar och möjligheter att bygga en bättre framtid kan förändras snabbt för de som hamnar i denna
skuldspiral. Det är på grund av detta som program som Lyxfällan finns. Den tragiska verkligheten att
liv kan förstöras på grund av en stark frestelse av lyx man egentligen inte har råd med är ett faktum
som vi politiker måste ta tag i. Lyxfällan belyser ett otroligt stort samhällsproblem i västvärlden som
tenderar att öka med tiden på grund av dålig kunskap över låntagande vilket måste åtgärdas.
Allmänbildningen kring låntagande måste öka vilket kan ske om bara en stor satsning på ett
kunskapslyft inom låntagande och hushållsekonomi blev verklighet. Det räcker dock inte. Kommunen
måste likaså stå upp för sina invånare som hamnat i en ohållbar situation genom att erbjuda
konsumentrådgivning. Detta är särskilt viktigt i en kommun som Norrköping med en hög arbetslöshet,
med många som står långt ifrån egen försörjning.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att se över möjligheten till ökad konsumentrådgivning till Norrköpings invånare samt se över
möjligheten till ökad samverkan med kringliggande kommuner.

Markus Wiechel (SD)
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Folkbladet: Invandring är minusaffär
Göran Färm (S) vågade sig på ett svar på mitt inlägg i Folkbladet den 18 februari och jag ”förstår som
vanligt ingenting”. En seriös debattör skulle ta till sig fakta som finns att tillgå istället för att förhålla
sig till en idyllisk drömvärld. Med hans resonemang skulle en flytt av utsatta medborgare från ett land
till ett annat lösa världsfattigdomen.
Det är inte svårt att förstå att befintliga invånare i behov av svensk välfärd drabbas när hundratusentals
migranter ska ta del av vår välfärd. Utöver undanträngningseffekten ökar kostnaderna och personal
drabbas av tuffare arbetsdagar. Många migranter kommer aldrig in på arbetsmarknaden och av de som
lyckas tar det ofta så lång tid att de ändå aldrig betalar motsvarande belopp av välfärdskostnaderna.
Nyligen publicerades siffror från Malmö där uppemot 64 procent inte hade ett jobb efter tio år i
kommunen. När många förskjuts till arbetslöshet och utanförskap tillkommer nya problem.
Forskaren och ekonomidocenten Jan Tullberg har visat att enbart 2015 års asylmottagande, lågt räknat,
landar på runt 600 miljarder. Bland annat OECD:s rapporter, framtagna av några av västvärldens
främsta ekonomer, är också tydlig: Den sentida migrationen till Sverige är trots en förhållandevis stark
tillväxt en enorm förlustaffär. Enligt nationalekonomen Tino Sanandaji visar alla studier, utan
undantag, att invandringen är minus för Sverige, när asylsystemets kostnader inkluderas.
Norrköpingsborna har nu fått landets högsta skattehöjning som följd av drastiskt ökade kostnader för
bland annat försörjningsstöd och nära på hälften av dessa är födda i ett annat land. Färm hänvisar till
tidigare skattesänkningar men nämner inte nedskärningar och ökade behov. Min enda förklaring är att
han, under sin tid i EU-parlamentet, inte såg försämringar som många drabbats av.
Idag är det bara Sverigedemokraterna som kan finansiera en återuppbyggd välfärd och skapa bättre
arbetsvillkor, och bara vi har budgeterat för rätt till heltid för offentligt anställda. Det var likaså enbart
genom samtal med oss som mer arbetarvänliga frågor tidigare kunde ha blivit verklighet under
alliansregeringen. Istället sade man nej när vi försökte göra gemensam sak för ett höjt tak inom Akassan eller säkerställa bättre villkor för pensionärer. Att gnälla över vilken budget vi röstar för när
man samtidigt vägrar förhandla är i sammanhanget löjeväckande.
Socialdemokraterna har framgångsrikt byggt svensk välfärd och arbetat för bättre villkor på
arbetsmarknaden, nu håller samma parti på att rasera detta. Jag förstår bitterheten: Idag är det
Sverigedemokraterna och inte Socialdemokraterna som är arvtagare till det traditionella folkhemmet
och flera av Per Albin Hanssons tankar. Skulle jag vara Färm skulle jag i sammanhanget vara mycket
försiktig med hårda ordalag.
Markus Wiechel (SD) Migrationspolitisk talesperson
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Norrköpings Tidningar: Pinsamt skryt från kvartetten
Pinsamt sade Jimmie Åkesson (SD) om Stefan Löfven (S) efter att statsministern än en gång gjort bort
sig vid den senaste partiledardebatten. Visst är det pinsamt när ledande politiker ständigt gör bort sig
inför sina väljare och samtidigt blottar alla sina svikna vallöften.
Dessvärre kan denna pinsamhet även appliceras på den styrande kvartetten i Norrköping som genom
alliansens småpartier lyckats befästa Socialdemokraternas roll som dominerande parti i kommunen.
Inte kunde man tro att delar av alliansen så lättvindigt kunde svika ett av sina främsta löften, genom att
säkerställa att Lars Stjernkvist (S) får fyra år till vid rodret i Norrköping.
Som en direkt konsekvens av politikers kortsiktiga, orättvisa och inte minst ansvarslösa ekonomiska
politik, chockhöjer man skatten, vilket slår hårt mot vanliga löntagare. När delar av alliansen
tillsammans med Socialdemokraterna gör att vår kommun hamnar längst upp på den nationella listan
över skattehöjningar, slår det hårt mot kommunen. Av skatteskäl finns en stor risk att vanliga
kommuninvånare väljer att skriva sig någon annanstans och personer som tänkt flytta till Norrköping
avstår från det.
I en debattartikel i NT den 31 december deklarerar styret i Norrköping storslaget vad man satsar på.
Satsningarna ser till en början positiva ut, när man kastar pengar åt både det ena och det andra hållet.
Samtidigt måste vi vara medvetna om att det enda skälet till att det ens är möjligt är för att invånarna
tvingas öppna sina plånböcker ytterligare, för att politiker länge agerat ansvarslöst och dessutom
fortsätter med det.
På bekostnad av vanliga människor skryter man om satsningar på företagande och på skolan, men man
är tyst om tidigare nedskärningar på grundläggande välfärd. Man är tyst om konsekvenserna av att
människor får mindre pengar i plånboken att handla för. Skattehöjningen rättfärdigas som skäl för att
bibehålla och stärka välfärden men det man inte nämner är den främsta orsaken, det vill säga
kommunledningens mottagande av nyanlända migranter. Siffror från december pekar på att andelen
som får försörjningsstöd i Norrköping och är utlandsfödda ökat till hela 49,5 procent. Det är en grupp
som i allt större omfattning hamnar vid sidan av vårt samhälle, istället för att välkomnas in i det.
Skattehöjningen kommer vare sig förbättra vår välfärd eller på något sätt användas till att utveckla
kommunen, som man så gärna vill ge sken av. Det handlar helt och hållet om en nödlösning i ett
kritiskt läge där välfärden inte längre kan upprätthållas.
För oss Sverigedemokrater är detta totalt oacceptabelt. Vi kan inte tolerera ett ökat utanförskap och
förvärrad segregation. Vi kan inte tolerera en politik som försämrar för vanliga människor och för de
som en gång byggt vår kommun stark. Vi kan inte heller tolerera att man vid sidan av den rådande
plakatpolitiken slår mot de hårdast utsatta och befäster en trend som gör att Norrköping bli en allt
mindre attraktiv stad att bo i. Att vända denna trend är, och kommer förbli Sverigedemokraternas
främsta mål inför valrörelsen 2018.
Markus Wiechel (SD), riksdagsledamot
Clara Aranda (SD), regiongruppledare
Darko Mamkovic (SD), kommunfullmäktigegruppledare
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Folkbladet: Ingen tjänar på lögner
I en artikel i Dagens Arena hävdar Norrköpingspolitikern och tidigare EU-parlamentarikern Göran
Färm (S) att ingen i Sverige har fått det sämre som följd av Sveriges invandringspolitik. I veckor har
vi fått höra om ökat våld och två dagar efter artikeln kunde vi läsa om hur canceroperationer ställs in
på grund av platsbrist. Platsbrist som inte skulle funnits utan undanträngningseffekten och som kunde
åtgärdas om inte anslag istället lades på migration.
Visst drabbas vi. Sjukvården drabbas, skolsystemet drabbas, äldreomsorgen drabbas och tanken på att
polisen lyckas lösa eller förhindra fler brott blir allt mer avlägsen. Allt är en följd av att Sveriges länge
haft Europas mest extrema invandringspolitik. En politik som bidragit till oro, turbulens och
välfärdskollaps.
De enda märkbara budgetära ökningarna som regeringen har satsat på är utgiftsområde 8 och 13, d.v.s.
migration och integration. Nu begär migrationsverket dessutom ytterligare 27 miljarder för att klara av
de ökade kostnaderna, och trenden har sett liknande ut i många år. Man struntar samtidigt i vår
framtid, att Sverige är det land i OECD där andelen lågpresterande elever ökat mest.
Många hävdar att många som kommer är extra välutbildade, och därför en enorm resurs för Sverige.
Faktum är dock att vi har fått se hur bland annat den välkände nationalekonomen Tino Sanandaji vid
ett flertal tillfällen slagit hål på myten om den höga utbildningsnivån på migranterna. Matchningen på
arbetsmarknaden fungerar extremt dåligt och för runt hälften av migranterna tar det minst åtta år innan
de fått sitt första jobb, som ofta är statligt subventionerat och i konkurrens med svenska arbetslösa.
Andelen analfabeter, som nära på helt saknar chans att komma in på arbetsmarknaden nämner man
inte. Tyst är man också om faktumet att många behöver skattefinansierad försörjning livet ut.
I Norrköping ökar arbetslösheten kraftigt för utlandsfödda och hela 49,5 procent av de i behov av
försörjningsstöd är utlandsfödda. Segregationen ökar och Sverige toppar Europaligan om att ha ett
stort gap mellan andelen utlandsfödda som saknar jobb och svenskfödda. Ändå fortsätter envisa
socialdemokrater som Färm med myten om att invandringen inte skulle drabba skattebetalarna.
Inte ens Färm tjänar på att ljuga inför väljarna. De är smarta nog och märker av hur välfärden raseras
trots kraftigt höjda skatter. Annars kan man lätt ta en titt på den internationellt erkända OECDrapporten som tydligt visar på hur invandringen i många år har varit en förlustaffär för Sverige.

Markus Wiechel (SD) Migrationspolitisk talesperson
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Folkbladet: Nej till avveckling
Att Region Östergötland befinner sig i en ekonomiskt ansträngd situation är ingen nyhet. Besparingar
och nedskärningar har blivit en allt vanligare quick fix på det svåra finansiella läget.
Den planerade nedläggningen av Söderköpings vårdcentral är endast en del av den bistra utveckling
som vi gång på gång har fått bevittna. Samtliga åtgärder är en konsekvens orsakad av en ansvarslös
politik som sakta men säkert raserar den sociala service som generationer innan oss har byggt upp. Det
tydliga mönstret visar att det inte längre handlar om några tillfälliga eller akuta lösningar, det är en
successiv nedmontering av välfärden. Visst låter det kanske hårt, men verkligheten knackar våldsamt
på nu och det blir allt svårare för gemene man att förneka.
Sverigedemokraterna kommer under dagens regionstyrelsesammanträde att gå emot förslaget om att
avveckla Söderköpings vårdcentral, då vi menar att ett sådant beslut skulle leda till orättvisor och en
försämrad vårdservice för de boende i Söderköping. Att fullt ut förlita sig på det privata alternativ som
finns att tillgå är inte långsiktigt och inte heller försvarbart. Vi menar att Söderköpings invånare ska ha
tillgång till en offentligt driven vårdcentral i sin kommun, det är en berättigad trygghet som våra
skattemedel också bör säkra.
All politik handlar om prioriteringar och så är således fallet även denna gång. Tragiskt nog har den
styrande majoriteten, i sin iver att främja mångkulturalism och integrationspolitiska luftslott, nu helt
tappat verklighetsförankring och glömt vart deras verkliga ansvar ligger. Det verkliga ansvaret ligger
nämligen i att, på bästa tänkbara sätt tillgodose befintliga invånares vårdbehov, inget annat. Därför
säger vi nej till att avveckla Söderköpings vårdcentral.

Clara Aranda (SD), regionfullmäktigegruppledare, ledamot regionstyrelsen
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Corren: Kommuner i kläm
Kommunerna måste få mer att säga till om i migrationsfrågor, skriver företrädare för SD i Linköping,
Mjölby och Norrköping.
Sverige har en stark tradition av kommunalt självstyre, som är en grundpelare i vårt demokratiska
system. Kommunerna ansvarar för kärnverksamheter i välfärden såsom vård, skola och omsorg, men
även exempelvis kultur- och fritidsverksamhet. Kommunerna fastställer själva sin skattesats, och ingår
även i ett kommunalt utjämningssystem som i korthet innebär att kommuner med starkare ekonomi
bidrar till kommuner med svagare ekonomi. För att detta system skall kunna fungera och att våra
kommuner skall ha rimliga förutsättningar att kunna ta ansvar för den komplexitet som påverkar den
kommunala ekonomin måste det kommunala självstyret stärkas i migrationsfrågan.
Den mycket omfattande migrationspolitik som Sverige länge fört har bidragit till en signaleffekt som
resulterat i att Sverige fått tagit emot extremt många asylsökande per capita jämfört med övriga länder
i Europa. Under hösten har det blivit uppenbart att landet inte längre klarar av att hantera den rådande
situationen, och vi närmar oss en kollaps av såväl Migrationsverkets mottagningssystem som vårt
välfärdssystem i övrigt. Först i detta akuta skede har regeringen och allianspartierna föreslagit åtgärder
för att minska asyltrycket. Situationen har dock länge gått att förutse, vilket Sverigedemokraterna har
gjort, och uppvisat i en rad konkreta förslag.
Den i särklass största faktorn som begränsar kommunernas möjlighet att ta emot nyinvandrade är den
rådande bostadsbristen i våra kommuner. Denna bostadsbrist har funnits länge, och varken den förra
eller den nuvarande regeringen har lyckats åtgärda den. När flertalet kommuner anmäler att de inte
längre kan hantera de stora volymerna av nyinvandrade så svarar regeringen med att med lag
kringskära den kommunala självständigheten i frågan. Den modell som används för att beräkna
fördelningen av dessa invandrade till kommunerna tar märkligt nog inte hänsyn till den rådande
bostadssituationen i kommunerna.
Att tvinga kommunerna till ett ökat asylmottagande skapar inte fler bostäder och arbetstillfällen utan
bidrar i stället till att kommunerna ställs inför orimliga problem att hantera. Det här måste regeringen
vara ödmjuk inför och inse att kommunernas roll i välfärdssamhället är fundamental. I stället för att
använda tvång som metod bör regeringen tillämpa en större lyhördhet till kommunernas faktiska
situation, ta den på fullaste allvar samt respektera och stärka det kommunala självbestämmandet i
migrationsfrågan. Så kan vi stärka både välfärdssamhället och demokratin.
Darko Mamkovic (SD), gruppledare i Norrköpings kommunfullmäktige
Jonas Andersson (SD), gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige
Runar Öhman (SD), gruppledare i Mjölbys kommunfullmäktige
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Folkbladet: Westanders vilsna konsulter
Två representanter från PR-byrån Westander skrev den 27/8 en text om ”vilsenheten” hos företag och
organisationer som försöker motarbeta Sverigedemokraternas framfart. Hela artikeln pekar snarare på
att de själva drabbats av just den vilsenhet som skapar polariseringen och intoleransen som de menar
ökar i det svenska samhället.
Med hänvisning till bland annat en SOM-undersökning hävdar de att Sverige har blivit allt mer
rasistiskt och främlingsfientligt. De menar även att detta kan motarbetas genom att vi ska tala mer om
tolerans, lyfta de positiva sidorna av invandringen och förstå hur dessa ”främlingsfientliga” krafter
tänker. Det sistnämnda har de själva, i och med sin artikel, direkt visat sig inte klara av och i övrigt
kan man fråga sig huruvida de ska förhindra en växande frustration när de vägrar se, diskutera samt
finna lösningar på de invandringsrelaterade problem som vanliga människor faktiskt upplever i sin
vardag. Det är dock föga förvånade då de själva kan klassas som en del av den mediala och politiska
elit som ofta själva bor i etniskt svenska enklaver samtidigt som de talar sig varma om mångkultur.
Visst finns det rasism i vårt samhälle. Sverigedemokraterna, och många med oss, önskar motarbeta
dessa tendenser som inte bara drabbar enskilda personer utan också skapar mer spänningar i vårt land.
Dessa tendenser kan bara motarbetas genom att gå till botten med vad som orsakat dem: kulturkrockar,
kriminalitet, utanförskap, diskriminerande åtgärder från myndigheter och såklart debattklimatet.
Skillnaden mellan oss sverigedemokrater, som aktivt arbetar för att motverka splittring i samhället,
och skribenterna, är att vi faktiskt går till botten med orsaken till varför rasism uppstår. Vi förstår
frustrationen som uppstår i ett segregerat och mångkulturellt samhälle och försöker därför föra en
politik för att skapa ett samhälle som bygger på en stark gemenskap mellan olika människor. Med
öppen svenskhet som ledord skapar vi ett samhälle där ursprung inte avgör vem som kan bli svensk
eller inte, det handlar istället om viljan att anpassa sig till den svenska majoritetskulturen.
Att försöka tillintetgöra människors vardagliga upplevelser, genom att enbart lyfta det som är positivt
med invandringen, är att vara ignorant inför medborgarnas oro. Att ständigt hylla mångkultur och den
förda migrationspolitiken är ett tämligen beprövat kort, som snarare ökar misstron mot makthavare
och förvärrar klimatet.
Om skribenterna på allvar vill motverka rasism bör de lyssna innan de talar. Att fara med osanningar
och sägner inger inte förtroende. Negligera inte människor och deras upplevelser, de är verkliga.
Respektera deras oro och var förstående istället för att döma ut. Sverigedemokraterna är idag det enda
partiet som tar medborgarnas oro på allvar, och likaså föreslår verkliga lösningar på dessa problem.
Vill man åt samma förtroende måste man vara ödmjuk och sluta upp med sina försök att vilseleda det
svenska folket.
Markus Wiechel (SD) Riksdagsledamot
Clara Aranda (SD) Gruppledare i Region Östergötland
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Corren: Bussarna ska nå alla invånare
I Franco Sincics (V) debattartikel den 24/8 tar han upp beslutet om att lägga ner busslinjer. Han påstår
även att Vänsterpartiet skulle vara en ensam kritisk röst. Det stämmer inte. Sverigedemokraterna gick
emot förslaget under trafik- och samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 20/8 och reserverade
sig likaså mot beslutet.
Som parti är vi väl medvetna om betydelsen av att våra kommunikationer fungerar för de som lever
och verkar utanför kommunernas centrala delar. Sverigedemokraterna vill föra en politik som värderar
stad och landsbygd lika. Därför ser vi också ett behov av en förbättrad infrastruktur utanför
stadskärnan. Vi menar därmed att fungerande kommunikationer är avgörande för att upprätthålla en
levande landsbygd. Majoriteten, med flera, väljer i stället att stärka gränserna genom sina
nedprioriteringar, vilket i sin tur skapar olika förutsättningar för våra invånare beroende på var i
Östergötland de bor. Det är inget annat än beklagligt.
Sverigedemokraterna vill arbeta för att länets utbud av kommunikationer ska vara kostnadseffektiva
samtidigt som de verkar tillfredsställande för samtliga kunder inom Östgötatrafiken. Visst finns det
turer där bussarna ekar tomma, och visst kan det vara enkelt att lägga ner för att spara pengar, men
enkla och kortsiktiga lösningar är aldrig svaret. Region Östergötlands länstrafik ska vara en tillgång
för alla invånare, vi ska vara serviceinriktade och lyssna till den efterfrågan som faktiskt finns.
För att uppnå detta är anropsstyrd trafik ett alternativ, likaså enkäter och liknande undersökningar som
kan ge oss en förbättrad kunskap om våra kunders önskemål. Det finns många vägar att välja och vi är
beredda att lägga ner det arbete som krävs för att utveckla och förbättra, i stället för att lägga ner och
avveckla. ledamot i trafik- och samhällsplaneringsnämnden gruppledare i Region Östergötland.
Clara Aranda (SD), regionfullmäktigegruppledare
Bertil Jonsson (SD), ledamot i trafik- och samhällsplaneringsnämnden
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Norrköpings Tidningar: Kopplingen borde vara tydlig
I NT debatt den 31/7 skriver Mia Sköld (MP) om invandring och driver tesen att det innebär en positiv
nettovinst för Sverige. Även om man bortser ifrån allt vad fakta heter borde kopplingen mellan
Sveriges extrema invandringspolitik och den allt sämre service som våra invånare får trots höjda
skatter och avgifter, vara tydlig. Om man gjorde det enkelt för sig och faktiskt utgick ifrån Mia Skölds
syn på detta, skulle vi kunna lösa många av världens problem med fattigdom och kriminalitet genom
att förflytta fattiga människor från ett land till ett annat. Det krävs ingen doktorsexamen för att förstå
att det inte är så enkelt. Inte heller krävs det någon särskild utbildning för att tyda OECD:s rapporter
som visar på den sentida invandringens höga kostnader.
Det har inte alltid varit som nu. Förr var migrationspolitiken tydligt reglerad och det ställdes krav på
de som kom till vårt land. Faktum är att fenomenet ”invandring” inte är konstant i tid och rum. Inte
heller påverkar den vårt samhälle på samma sätt oavsett av vilken art den är eller i vilken omfattning
den förekommer. Migrationspolitiken slår extra hårt på regioner och kommuner som utöver ökad
bostadsbrist får dras med ökade kostnader, ett stort skäl till motviljan i olika kommuner att ta emot
flyktingar. Debatten om hur fler med invandrarbakgrund ska komma in på arbetsmarknaden talar sitt
tydliga språk. Vi är i behov av att få in redan arbetslösa på arbetsmarknaden och då är det dumt att
fylla på en redan akut situation med fler utlandsfödda, en grupp som i betydligt större grad är i behov
av kommunalt försörjningsstöd.
Kommunernas ekonomi är hårt ansatt på grund av ökade resursbehov i skolan då det enligt en
pilotstudie mellan SKL och migrationsverket visat sig att ersättningarna från staten är allt för låga.
Ersättningen för förskolan var så låg som 55 procent av kommunernas ökade kostnader och för skolan
hela 80 procent. Problemen är dock att migrationspolitiken inte bara slår mot ekonomin. Nyligen
visade en brittisk studie att 29 procent av resultatförsämringen i svensk skola skulle försvinna om man
begränsade resultaten till elever med svensk bakgrund. Likaså är det tydligt att den segregation och på
sikt kriminalitet som på senare tid vuxit fram är en direkt följd av den förda migrationspolitiken.
Såväl nuvarande som förra regeringen har i sin budget presenterat vad de försöker framstå som
storslagna satsningar samtidigt som det talas om såväl ”tomma lador” som om ett ”begränsat
reformutrymme”. De talar sällan om vart pengarna i praktiken går, även om tabellerna tydligt visar hur
det ligger till. De enskilt största utgifterna de senaste åren, som dessutom konstant ökat för varje år,
har legat på utgiftsområde åtta och 13, det vill säga migration och integration. För dessa
utgiftsområden budgeterade regeringen till 151,6 miljarder för 2015-2018 samtidigt som
migrationsverket hela tiden utlyser utökade behov. Lägg där till allmänna välfärdskostnader som inte
särredovisas. Med facit i hand är det inte konstigt att regeringen aviserar ytterligare
pensionssänkningar, skattehöjningar eller sänkningar av skatteavdrag. Vi får helt enkelt dras med
längre vårdköer, färre lärare och färre poliser för att övriga partier prioriterat migration och
integration. Allt detta går inte att drömma bort.
Markus Wiechel (SD) riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson
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Norrköpings Tidningar: Konstruktivitet hellre än konflikt
I NT 28/7 skrev två representanter för Skydda skogen ett någorlunda kaxigt debattinlägg. Vi hoppas
innerligt att vi alla som på ett eller annat sätt engagerar oss för våra skogs- och naturtillgångar också
vill skydda dessa. Det är uppenbart att skribenterna i kontrast till vad lobbyorganisationer förväntas
göra, inte verkar för att skapa en dialog för att finna en väg framåt.
Jakten på konflikt finns nämligen redan i början av deras text, där de istället för att välkomna att
politiska aktörer verkar inom sitt område kritiserar det. Istället för att försöka verka för någon egen
agenda vill vi hellre arbeta för konstruktiva samtal där vi gemensamt finner bättre lösningar för
samhället och naturen.
Hade föreningen verkligen menat att i sak diskutera frågan, presentera sin ståndpunkt och åsikter så
hade man kontaktat SD och påpekat det som de anser vara felaktigt. Att föreningen har fel i sak och
inte har grund för anklagelser är mindre viktigt i sammanhanget. Att argumentera för sin sak med att
”ta en skogspromenad” för att se hur dåligt skogsskyddet är i Sverige är snarare oseriöst.
Den så kallade ”samma gamla hänsynslösheten” är i själva verket att det finns totalt cirka 1,3
miljoner/ha mark i fri avsättning och produktiv skogsmarksareal ligger på cirka 22,7 miljoner/ha.
Dessutom finns annan obrukbar skogsareal som ligger på cirka 10 miljoner/ha av cirka 41 miljoner/ha
landareal i Sverige. Den årliga skogstillväxten ligger på 96,2 och avverkning på cirka 70 m³sk.
Tillväxt på cirka 25 m³sk.
Faktum är också att skogsavverkning i alla former noggrant regleras av Skogsvårdsstyrelsen som ger
tillstånd, ställer krav på återplantering, skogsbruksplanering och så vidare. Debattörerna presenterar
inga fakta, utan tar siffror ur luften med förhoppningen att ingen vet vad det handlar om. När så är
fallet kan jag endast rekommendera skribenterna att konsultera sakkunniga. Det är allmänt känt hos
yrkesverksamma inom skogs- och naturnäringen och bland markägarna att föreningar av typen Skydda
skogen i stort sett vill frånta markägaren rätt till att bruka den egna skogen. Vi utgår från principen att
skogen ska brukas med förstånd, och vi är mycket måna om att våra naturtillgångar ska skyddas och
bevaras. Att dra ekonomisk nytta utan att sätta naturtillgångar i fara är en sund näringslivspolitik.
Finns det arter som är i fara – ja, är hela ekosystem i fara – nej. Vår skog växer, vi har definitivt
utmaningar och forskning, nytänkande och nya metoder krävs.
Vi kan bara konstatera att det bara är ett till misslyckat försök att skada och misskreditera SD och
vinna billiga politiska poäng istället för att föra en allmännyttig sakfrågedebatt. Är man intresserad av
ett seriöst samtal och diskussion kring sakfrågor – oavsett ämne – är det bara att kontakta våra
företrädare. En sådan kontakt borde vara mycket värd för en lobbyorganisation, särskilt då vi idag kan
klassas som Sveriges näst största parti.
Markus Wiechel (SD) riksdags- och kommunfullmäktigeledamot
Darko Mamkovic (SD) gruppledare och kommunfullmäktigeledamot
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Norrköpings Tidningar: Invandringsfrågor är inte allt
I en tid av ekonomisk, social, kulturell och samhällelig kollaps, är det viktigt att tala sanning och
påpeka akuta problem oavsett känslighetsgrad. Joanna Sjölander (M) skrev en artikel i NT den 27/6
som i stort sett syftade på att SD bara skulle driva invandringsfrågor. Det är inget fel på att vara ny i
politiken, men som ny förväntas man ta reda på vad som hänt tidigare. SD lade under förra
mandatperioden fler motioner än övriga partier tillsammans och enbart en bråkdel av dessa var
relaterade till invandringspolitiken. Vi har tydligt visat vår bredd och fortsatt med detta även efter
valet. Vi kan låta det vara osagt om artikeln baseras på kunskapsbrist eller om hon bara vill vilseleda
läsare. Båda alternativen är dock oacceptabla om man som förtroendevald vill ta ansvar.
I en tid av ekonomisk, social, kulturell och samhällelig kollaps, är det viktigt att tala sanning och
påpeka akuta och aktuella problem oavsett känslighetsgrad. Att bara tänka på sina maktpositioner och
förhålla sig politiskt korrekt på bekostnad av vår kultur och vår unika välfärd är något som ingen
Sverigedemokrat ställer upp på. Vi ser inte heller nuvarande invandringspolitik som en lösning på
samhälleliga problem, utan i stora drag snarare som huvudorsak. Det är en analys vi delar med stora
delar av väljarkåren, så även flera av Joannas väljare. I ett pressat ekonomiskt läge kan inte
ansvarsfulla förtroendevalda prioritera till exempel flyktingmottagandet, ensamkommande unga män
från Mellanöstern eller försörjning av EU-medborgare när vi samtidigt skrotar välfärden som flera
generationer före oss byggt upp. Vi kan exempelvis påminna om senaste omorganiseringen (läs
nedläggningen) av träffpunkter, nedskärningar inom våra skolor, avsaknaden av pengar till
Socialnämnden, och så vidare. På detta kan man lägga till de ständigt sjunkande skolresultaten, senaste
tidens bilbränder, skottlossningar, våldtäkter och annan brottslighet för att avrunda hur akut och
påfrestande situationen är.
Trots begränsade ekonomiska resurser påverkar vi genom att bland annat debattera samtliga
samhälleliga frågor. Vi talar inte bara, utan till skillnad från många andra lyssnar vi också. Vi värnar
likaså öppenhet och demokrati, samtidigt som Moderaterna startade ett samarbete med M, V och Fi
enbart för att lura det demokratiska systemet. Medvetet gavs alltså kommunalrådsposter till tydligt
socialistiska partier. Att försöka ta billiga politiska poäng samtidigt som man saknar en egen tydlig
vision och lösningar på problem är oansvarigt och löjeväckande. Vi är och har alltid varit ärliga med
vårt partis historia, nuet och framför allt vår vision och lösningar för framtiden. Har M gjort upp med
sin historia, och vad har de för lösning? Öppna fler härbärgen och asylboenden? Frågorna är många
och samtidigt när moderaterna tillsammans med övriga partier slösar med skattemedel fokuserar SD
på en ibland kontroversiell, men samtidigt mer rättvis fördelningspolitik. En sak är vi helt överens med
Joanna om, vi uppmanar nämligen också kommuninvånare att följa debatter. Vi lovar att inte låta oss
tystas eller sitta tysta. På så sätt kan väljarna bilda sig en egen uppfattning om SD:s aktiva
oppositionspolitik.
SD är en folkrörelse som växer och våra väljare ska få valuta för de röster vi fått. Vi ser inte heller
nuvarande invandringspolitik som en lösning på samhälleliga problem, utan i stora drag snarare som
huvudorsak.
Darko Mamkovic (SD), kommunfullmäktigegruppledare
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Folkbladet: Förstår Stjernkvist sitt uppdrag?
Vi har i flera dagar fått läsa hur styrande politiker i Norrköping väljer att förlita sig på att ideella
krafter ska ta över ansvaret för Träffpunkterna; en mycket viktig del av kommunens äldrevård. Till
skillnad från kommunledningen anser vi att detta är ett tydligt exempel på något som också är
kommunens ansvar, samtidigt som exempelvis hitresta EU-medborgare inte är det.
Istället för att se över prioriteringarna så väljer man att ännu en gång låta konsekvenserna av en
ansvarslös politik slå på de äldre, de som har byggt upp vårt land och vår välfärd. Det är skamligt!
Den socialdemokratiskt styrda ledningen har helt tappat uppfattningen om vilket uppdrag man har fått
från kommuninvånarna, och till vilka man har ett huvudsakligt ansvar.
Vi ser hur utanförskapet har ökat i kommunen, hur skolresultaten sjunkit och nu hur man snålar på
äldreomsorgen. Samtidigt väljer kommunen att fortsätta med sitt misslyckade mottagande av
flyktingar som medför enorma kostnader för kommunen en lång tid framöver. Eftersom mottagandet i
likhet med andra kommuner inte fungerar särskilt bra får dessa människor inte heller någon god start i
kommunen vilket medför segregation och otrygghet.
Självklart är det positivt om frivilliga väljer att driva träffpunkter eller andra sociala aktiviteter för att
möjliggöra en värdig ålderdom, men då ska det ske vid sidan av kommunens satsningar. Med stängda
träffpunkter kan ensamheten öka och behovet av hemtjänst blir mer påtagligt. Det samlade psykiska
tillståndet kommer utan tvekan också ha en påverkan på det fysiska vilket medför en grogrund för
sjukdomar och hälsoproblem.
Sverigedemokraterna kan inte ställa upp på kvartettens prioriteringar och välkomnar därför en
återremiss av ärendet, även om vi inte är nöjda innan de faktiskt är räddade. Grundläggande välfärd
kan aldrig baseras på ideell verksamhet. Det bör även den socialdemokratiskt styrda
kommunledningen kunna skriva under på.
Markus Wiechel (SD) kommun- och riksdagsledamot
Clara Aranda (SD) regionfullmäktigegruppledare
Lise-Lott Lindgren (SD) vård- och omsorgsnämnden
Darko Mamkovic (SD) kommunfullmäktigegruppledare
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Folkbladet: Löfven slår rekord i löftesbrott
Regeringen tycks sedan tillträdet i höstas ha slagit någon form av rekord i antal löftesbrott. I
valrörelsen lovade man ett flertal saker som efter valdagen inte visade sig stämma. Det gäller Förbifart
Stockholm, Bromma flygplats, bensinskatten, ROT-avdraget, överskottsmålet och mycket annat.
Regeringens budgetförslag summeras därför som ett av svikna löften och höjda skatter.
Eftersom man låtit statens utgifter skena okontrollerat befinner man sig nu i en mycket prekär
situation. Inom utgiftsområdena migration och integration har utgifterna ökat med närmre 20 miljarder
bara sedan i höstas, till totalt 173 miljarder för innevarande budgetperiod.
För att ha råd tvingas regeringen både höja skatter och göra inskränkningar i populära reformer som
RUT- och ROT-avdraget. Att dessa reformer därtill är i princip helt självfinansierande gör
åtstramningarna än mer märkliga och bevekelsegrunden tycks vara av ideologisk karaktär snarare än
omtanke om statsfinanserna.
Det är också detta ideologiska perspektiv som låtit regeringen föreslå skattehöjningar på vanliga
svenskars sparkonton, exempelvis det populära investeringssparkontot. Denna för privatpersoner
förmånliga sparform angriper man i ren illvilja med en straffskatt. Om vanliga medborgare fick
möjligheten att bygga upp en egen sparbuffert skulle man bli mindre beroende av staten, vilket inte
rimmar väl med en socialistisk doktrin.
Väsentliga skattehöjningar är också att vänta för de som bor och verkar på landsbygden och som är
beroende av att ta bilen till och från jobbet, i och med höjningen av bensinskatten. Den höjda
energiskatten försämrar konkurrenskraften för svensk industri och riskerar i värsta fall att driva företag
ut ur Sverige, med förlust av jobb och tillväxt som följd. I ljuset av detta blir regeringens tal om
industri och innovation tämligen motsägelsefullt när man ger med ena handen, men tar tillbaka
mångdubbelt med den andra. Man slår mot näringslivet och i förlängningen mot vår gemensamma
välfärd.
Industrin betyder oerhört mycket för det svenska samhället, inte minst utanför storstäderna. Den
svenska industrin sysselsätter 650 000 personer och ytterligare 350 000 personer i den industrinära
tjänstesektorn. Sverigedemokraternas kommande vårbudgetmotion kommer till allra största del
fokusera just på industrins villkor. Vi ser över skattesystem, kompetensförsörjning, energibehov,
infrastruktur och lagstiftning, utifrån förutsättningen att industrin sysselsätter såväl högkvalificerad
spetskompetens som mindre kvalificerade tjänstejobb.
Förbättrade villkor för industrin medför bättre förutsättningar för alla grupper i samhället, vare sig
man är hög- eller lågutbildad, man eller kvinna, ung eller gammal, landsbo eller stadsbo, inrikes- eller
utrikes född. Medan många politiker ser den industriella eran som passé menar Sverigedemokraterna
att det är här morgondagens arbetstillfällen kommer att skapas.
Oscar Sjöstedt (SD) ekonomiskpolitisk talesman och riksdagsledamot Stockholm
Markus Wiechel (SD) migrationspolitisk talesman och riksdagsledamot Norrköping
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Folkbladet: SD ensamt i opposition
I och med den så kallade Decemberöverenskommelsen, som träffades mellan Stefan Löfvens regering
och Alliansen i december 2014, upphörde alliansen att fullt ut agera som opposition i riksdagen.
Alliansen lovar att släppa fram vänsterregeringens budgetar, oavsett hur dåliga de är. Detta är
anmärkningsvärt mot bakgrund av att riksdagen har en tydlig icke-socialistisk majoritet.
Det råder inga tvivel om att det yttersta syftet med denna överenskommelse är att isolera oss i
Sverigedemokraterna från inflytande. Givetvis står det inte i vår makt att med en sjundedel av
riksdagens mandat stoppa regeringens ansvarslösa politik, i synnerhet inte när Alliansen lämnar fältet
fritt.
Före budgetomröstningen i december uttryckte Stefan Löfven med all önskvärd tydlighet att han inte
skulle regera med Alliansens budget. När hans budget föll satt han ändå kvar och klargjorde att
väljarna skulle få ta ställning till det nya läget i ett extraval i mars 2015. Nu har han alltså backat även
från detta och ingått en sorts maktkartell med Alliansen. Därmed återstår Sverigedemokraterna som
Sveriges enda riktiga oppositionsparti.
Principer och löften betyder uppenbarligen ingenting för Löfven utan devisen tycks snarare vara
”makten framför allt”. En misstroendeförklaring är en extrem åtgärd men som i detta parlamentariska
läge tyvärr är nödvändig. Vi anser inte att det går att ha förtroende för en regeringschef som konstant
ändrar sina besked och inte söker majoritetsstöd för sin politik. Detta är kanske det främsta skälet till
att vi har tagit initiativet till en misstroendeförklaring mot Stefan Löfvens regering.
Det är givetvis upp till Alliansen att bestämma hur man ska agera i detta läge. Ska man agera stödhjul i
upp till åtta år (!?) åt regeringen och avstå från att rösta emot dess budgetar? Vad vi förstår är detta
dåligt förankrat inom allianspartierna och enligt nyligen gjorda opinionsundersökningar är missnöjet
bland deras väljare stort. Decemberöverenskommelsens demokratiska förankring är mer än diskutabel.
Vi i Sverigedemokraterna vill ändå försäkra svenska folket att vi kommer att fortsätta driva en tydlig
oppositionspolitik i Sveriges riksdag. Vi står för en ansvarsfull migrationspolitik som harmonierar
med våra grannländer. Det enda ultimatum vi ställer för att direkt eller indirekt stödja varje
regeringskonstellation är att den förda invandringspolitiken inte tillåts bli ännu mer oansvarig. I övrigt
söker vi i en konstruktiv anda samarbete med alla partier. Ty för oss är detta demokrati, på riktigt.
Mattias Karlsson (SD) t.f. Partiledare
Markus Wiechel (SD) Riksdagsledamot

36

Svensk välfärd är inte en rättighet för alla i världen
I sin debattartikel i Folkbladet 28 november tackar Bengt Cete (MP) oss Sverige-demokrater för att vi
är tydliga med vår människo-syn, då vi under senaste sammanträdet i landstingsfullmäktige starkt
ifrågasatte majoritetens vilja att ge fri vård till tillståndslösa personer som vistas illegalt i Sverige.
Landstinget befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, vilket jag utgår ifrån att också majoriteten
är medveten om. Vård kostar, oavsett om det är en så kallad papperslös eller svensk medborgare som
nyttjar vården. Miljöpartiet vill gärna inte prata om kostnader i de här sammanhangen och menar på att
det inte skulle vara en ekonomisk fråga.
Personer som inte är svenska skattebetalande medborgare och som befinner sig i Sverige illegalt ska
alltså erbjudas exakt samma vård som våra egna medborgare, nu när majoriteten har fått sin vilja
igenom. Att asyltrycket kommer att öka, med tanke på situationen i världen, verkar man inte heller ha i
åtanke. Det är ansvarslöst, menar vi. Majoriteten handlar som om vi hade ett ekonomiskt överskott,
när åtstramningar snarare borde vara aktuellt.
Om vi nu ska tala om människosyn så kan man fundera kring vilken vårdrelaterad fråga som inte är en
humanitär fråga? Ovannämnda prioriteringar från majoritetens sida kommer att leda till märkbara
konsekvenser för Östergötlands invånare. Man uppnår inte en jämställd vård genom att prioritera
specifika grupper. För visst kommer vårdköerna att öka när antalet patienter ökar, och visst kommer
det att kosta landstinget i Östergötland mer och leda till en försämrad vårdkvalitet för länets invånare.
Att vi motsätter oss fri vård till tillståndslösa innebär därmed inte att någon ska nekas akut vård vid
behov, det är för oss en mänsklig rättighet och vi ställer oss självklart bakom FN:s deklaration. Svensk
välfärd är däremot inte en rättighet för hela världens befolkning och kommer heller aldrig att kunna
vara det.
Clara Aranda (SD), landstingsfullmäktigegruppledare
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