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Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping
Under våren 2012 lämnade fullmäktigeledamoten Daniel Bergsten sin plats på
grund av tidsbrist, och blev ersatt av Cornelia Dahlberg som tidigare var första
ersättare. Detta innebar att Klas Orring kom in i gruppen som andra ersättare
men även han lämnade kommunfullmäktige för att istället fokusera på frågor
inom landstinget. Marianne Visti blev alltså ny som andra ersättare i
kommunfullmäktigegruppen. I skrivande stund ser kommunfullmäktigegruppen
ut så här:
Markus Wiechel, ledamot
Ingvar Våxmo, ledamot
Patrik Rubindal, ledamot
Cornelia Dahlberg, ledamot
Lennart Isaksson, första ersättare
Marianne Visti, andra ersättare
I Norrköpings kommunfullmäktige har Sverigedemokraterna med våra fyra
platser precis som föregående år varit mycket aktiva. Totalt 21 motioner har
lämnats in sedan februari 2012 vilket gör att vi även detta år med råge kan utses
som Norrköpings mest aktiva parti. Hösten 2012 skrev vi historia genom att för
första gången lämna in en egen budget. Flera försök till att få debattartiklar
publicerade har gjorts under året, men enbart tre har publicerats, en i
Norrköpings tidningar, en i Folkbladet och en på Newsmill. Vi har även varit
delaktiga i de debatter som förts samt lämnat in åtta interpellationer.
Flera av våra förslag har uppmärksammats och det är inte helt ovanligt att våra
förslag stöds av delar av oppositionspartierna i Norrköping. Vi har således även
lyckats se till att vissa ärenden har återremitterats till kommunstyrelsen för
vidare behandling samt att ett medborgarförslag gått igenom då vi tillsammans
med tre miljöpartister agerade vågmästare. En Sverigedemokratisk motion om
att införa en handlingsplan mot politiskt våld och hot kan även ha ansetts
bifallen då det genomfördes av kommunen efter att motionen lämnats in.
Vi har jobbat med frågor inom alla möjliga områden, även om fokus till stor del
har legat på att förhindra den eskalerande brottsligheten samt minska kostnaden
för politiken genom bland annat minskade politikerarvoden. Det kommunala
arbetet fortsätter och i skrivande stund arbetar gruppen flitigt med ytterligare
förslag för ett bättre Norrköping.
Markus Wiechel
Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
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Interpellationer
Sidnummer och interpellation
5. Prioriteringar i skolan - av Markus Wiechel (SD)
6. Ekonomiskt bistånd för utlandsfödda - av Markus Wiechel (SD)
7. Kommunens arbete mot droger - av Markus Wiechel (SD)
8. Bidrag till islamska församlingar - av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
9. Hemlig politisk teater - av Markus Wiechel (SD)
10. Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken - av Markus Wiechel (SD)
11. Bebyggelse av grönområden - av Cornelia Dahlberg (SD) och Markus Wiechel (SD)
12. Kostnad för 600 nyanlända somalier - av Markus Wiechel (SD), Ingvar Våxmo (SD) och
Cornelia Dahlberg (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-12-21
Kommunens prioriteringar inom skolan
Trots stora besparingar och stängda skolor görs ett flertal investeringar i skolan som i dessa
svåra ekonomiska tider kan tyckas märkliga. Det är bra med förbättringar, men plånboken tar
slut vid en punkt och trots ökade anslag till skolan i 2013 års budget kan man förvånas över
vissa prioriteringar av resurserna. Det är viktigt att man, utan att vara dumsnål som att erbjuda
elever dålig skolmat, är noga med hur pengarna spenderas och samtidigt visar hänseende till
alla de lärare som berörs av förändringarna.
Kommunens skolor köper i dagsläget in stora mängder dyra datorer av märket Macintosh.
Böcker och skrivare har redan börjat plockas bort från skolorna och ska överhuvudtaget inte
användas i framtiden. Norrköpings kommun har slutit avtal med TÄNK OM som är ett
koncept av rektorsakademien och apples skolåterförsäljare. TÄNK OM ifrågasätter både
vetenskap och akademisk kunskap och på grund av avtalet måste berörda lärare utbildas hos
just dem och ingen annan. Information till lärare om TÄNK OM har uteblivit.
Samtidigt som allt detta sker har materialkostnaden per elev sänkts till 30 kronor per termin
och skolmaten har blivit så dålig att eleverna inte/knappt äter den. Detta medför bland annat
sämre skolresultat och mängder med bortslängd mat.
Med anledning av ovanstående önskar jag ställa följande frågor:
1. Är det rimligt att kommunens skolor, i dessa tider, köper in nya och dyra datorer
från apple och därmed även ställer krav på att också bekosta utbildning för dessa till
lärarna?
2. Har lärarna i Norrköpings skolor fått säga vad de tycker om dessa satsningar och i
sådana fall på vilket sätt har deras åsikter spelat någon roll?
3. Kommer det även i framtiden att erbjudas support till lärarna och vad beräknas det i
sådana fall kosta?
4. Har lärarna någon möjlighet att bedriva undervisning som förr eller kommer de att
tvingas anpassa sig till att bedriva undervisning utan böcker eller möjlighet till att
skriva ut papper?
5. Kommer det inom en snar framtid att ske någon form av förbättring av skolmaten så
att eleverna börjar äta den igen?
Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-12-04
Hur väntar sig kommunen klara av mottagandet av ett sifferlöst antal flyktingar när det
samtidigt sparas in på viktiga kommunala verksamheter?
Idag har Norrköpings kommun ett sifferlöst avtal som innebär att migrationsverket i praktiken
kan skicka hur många flyktingar som helst till kommunen, och samtidigt förväntas
kommuninvånarna på sikt stå för notan. Endast under de första två åren står staten för den
höga kostnaden som det innebär för kommunen att ta emot flyktingar. Därefter är det
Norrköpings kommuninvånare som får stå för kalaset genom höjda skatter och/eller försämrad
välfärd.
Nu till lite statistik. 15,1% av invånarna i Norrköping var under 2011 utrikes födda och 84,9%
var inrikes födda. Om man tittar på ekonomiskt bistånd går idag 60,7% av pengarna till
utrikes födda och alltså endast 39,3% till inrikes födda. Man behöver inte vara någon
matematiker för att se att detta innebär stora problem, och att det givetvis kostar
kommuninvånarna otroligt stora summor pengar att fortsätta med ett ansvarslöst mottagande
av flyktingar. För att vara exakt ligger överrepresentationen hos utrikes födda på 8,7 vilket
motsvarar 142 249 000 kronor. Värt att notera är att dessa kostnader enbart avser ekonomiskt
bistånd, och alltså inte tolkhjälp eller annan kommunal service som erbjuds.
Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om att kommunen bör räkna på vad mottagandet
egentligen kostar kommunen för att vi ska ha en möjlighet att göra seriösa och befogade
prioriteringar av kommuninvånarnas pengar. Detta är något som bör övervägas, inte minst då
skolor och äldreboenden läggs ned, materialkostnaden per skolelev sänks och då det finns ett
skriande behov av att bygga fler bostäder.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande frågor:
1. Varför anser kommunen att det är rätt att ha ett sifferlöst avtal som innebär att
kommunen tar emot ett okänt antal flyktingar trots att inga beräkningar görs för vad
det kostar skattebetalarna?
2. Anser kommunen att det är en bra prioritering och moraliskt försvarbart att ta emot
så många nyanlända när skolor och äldreboenden stängs på grund av brist på resurser?
3. Anser kommunen att det är moraliskt försvarbart att erbjuda nyanlända bostäder
som dessutom bekostas av skattebetalarna trots ett allt större problem med
bostadsbrist?
4. Avser kommunen att ändra sitt ställningstagande och i framtiden räkna på vad
mottagandet kostar skattebetalarna?
Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-07-30
Norrköping kommuns arbete mot droger
I Norrköpings tidningar den 13 juli går det att läsa om drogen MDPV
(methylenedioxypyrovalerone) som populärt kallas ”kannibaldrogen” eller ”badsalt”.
Norrköping är både den kommun där drogen ökar mest och den kommun där drogen är mest
utbredd. De som använder drogen, som i Sverige blev narkotikaklassad så sent som 2010, kan
se och höra saker som inte finns. Detta medför att brukarna ofta blir extremt aggressiva och
hotfulla. Förutom att den är svår att dosera, vilket ökar risken för dödligt utfall, är den starkt
beroendeframkallande.
Förra året lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att införa slumpmässiga drogtester i
kommunens skolor för att dels förhindra men även upptäcka drogmissbruk tidigt. Norrköping
är som bekant en kommun där droger är ett oerhört stort problem och det är i vissa fall lättare
för tonåringar att få tag på droger än vad det är att få tag på alkohol.
Om motionen bifallits hade det kunnat förhindra missbruk och inte minst kunnat hjälpa
personer som är på väg in i drogträsket. Många av dem som hamnar i drogmissbruk får ett liv
präglat av kriminalitet och utanförskap. Då motionen avslogs, delvis med motiveringen att det
inte var skolornas uppgift att utföra drogtester, kan man undra hur Norrköpings kommun hade
tänkt sig att stoppa drogmissbruk i tidig ålder utan att involvera skolan.
Jag tolkade svaren från nämnderna och kommunstyrelsen som om det inte pågår något större
arbete för att förhindra detta problem i Norrköpings kommun vilket i sådana fall är mycket
allvarligt. Alla medborgare har rätt enligt grundlagen att säga nej till kroppsliga ingrepp, dock
kan ett nej betyda att det finns misstanke om drogmissbruk vilket trots allt gör det möjligt att
använda slumpmässiga drogtester.
Sedan våren 2010 finns en mottagning för ungdomar på Beroendekliniken vid namn MiniMoa. Där erbjuds akuta och planerade drogtester, stödsamtal och telefonrådgivning vilket
givetvis är bra, men man kan undra hur många som känner till denna tjänst och dess effekt.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande frågor:
1. Vad gör Norrköpings kommun idag för att förebygga drogmissbruk eller hjälpa
personer som hamnat i missbruk?
2. Kan kommunen i framtiden tänkas använda sig av slumpmässiga drogtester i
exempelvis skolor för att upptäcka och förhindra drogmissbruk?
3. På vilket sätt informeras medborgarna om den hjälp ungdomar och andra med
drogproblem kan få och är den informationen tillräcklig?
Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-06-15
Norrköping kommuns stöd till muslimska församlingar
Uppdrag Gransknings program ”Imamernas råd” avslöjade att nio av tio imamer eller
familjerådgivare i svenska moskéer kommit med lagstridiga rekommendationer till två
kvinnor som låtsats söka hjälp efter händelser i hemmet. Det har framkommit att åsikten om
att det är rätt med månggifte, kvinnovåld och ofrivilligt samlag snarare är regel än undantag i
svenska moskéer.
Avslöjandet föranledde regeringens ansvariga ministrar att spekulera i om det statliga stödet
till trossamfund i framtiden eventuellt skulle regleras. Skälet till detta är bland annat att krav
på att få ta del av stödet är att trossamfundet ska ”bidra till att upprätthålla och stärka de
grundläggande värderingar som samhället vilar på”. Som exempel på grundläggande
värderingar bör givetvis jämställdhet mellan kvinnor och män, monogami och kvinnors rätt
till trygghet i nära relationer ingå.
Stadsplaneringsnämnden har tidigare godkänt att Bosnisk Islamska Församlingen i
Norrköping ska få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. I
byggplanerna hos församlingen ingår bönerum och en samlingslokal samt ett tillstånd om att
få uppföra en minaret, dvs. det är tal om att bygga en fullskalig moské. Samrådsdiskussioner
med berörda grannar hölls inte förrän efter beslutet i stadsplaneringsnämnden och det har varit
skrämmande tyst om dessa planer inför allmänheten.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
1. Hur omfattande är samarbetet/samverkan mellan kommunen och de muslimska
församlingarna i Norrköping?
2. Har Norrköpings kommun delat ut ekonomiska bidrag till dessa församlingar och i
sådana fall hur stora bidrag handlar det om?
3. Om församlingarna har fått ekonomiska bidrag, på vilka kriterier sker detta, och
avser kommunen ompröva beslutet?
4. Om församlingarna har fått ekonomiska bidrag, hur kontrolleras dessa för att se till
att kriterierna för bidrag efterföljs?
5. Anser kommunen att man bör ha fört samrådsdiskussioner med berörda grannar
innan stadsplaneringsnämnden valde att godkänna försäljningen av mark till bosnisk
islamska församlingen?
6. Avser kommunen ompröva beslutet om att låta muslimska församlingar bygga
fullskaliga moskéer i Norrköping?
Markus Wiechel (SD)

Cornelia Dahlberg (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-06-11
Ska kommunen bidra till spridning av politisk opinion?
För lite över ett år sedan visades en utställning på Östergötlands länsmuseum i Linköping som
hette ”Kan svenskheten ta slut”. Utställningen utmålade Sverigedemokraterna som ett
nazistparti och besökarna vilseleddes avsiktligt för att skapa en negativ opinion gentemot ett
parti med stöd ifrån tusentals väljare runt om i länet. I anknytning till utställningen hade
uttalade SD-kritiker bjudits in för att föreläsa om Sverigedemokraterna helt utan att SDföreträdare fått chansen att bemöta kritikerna. Detta resulterade i krafttag från SD Linköping.
Länsmuseet som mottagit kommunala bidrag tvingades be om ursäkt och göra om sin
utställning.
Trots att detta hänt löd en av rubrikerna i Folkbladet den 15 mars: ”Hemlig politisk teater för
högstadieelever.” Bakom projektet ligger Ung scen/Öst som är en del av Östgötateatern,
Sveriges största regionteater som kan anses vara centrum för kulturlivet i länet. En av
personerna som intervjuas i artikeln är konstnärlig ledare på Ung scen/Öst och berättar vidare
att hon med flera blivit upprörd morgonen efter valet då Sverigedemokraterna tagit sig in i
riksdagen. Gruppen anser att de skulle ha ett ansvar att lära unga att Sverigedemokraterna
skulle vara ett rasistiskt parti, varpå denna teater skapades.
Projektet går ut på att det är en pjäs där olika ideologier möts i ett och samma rum. Alla
politiska citat i pjäsen är autentiska. Dock bygger det hela på en fiktiv situation som publiken,
i detta fall högstadieelever, ska tro är verklig. Efter pjäsen avslöjar sig skådespelarna innan de
drar igång en workshop.
Propagandan har under våren visats inför totalt 3500 – 4000 elever.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande frågor:
1. Får Ung scen/Öst indirekt eller direkt några kommunala bidrag och är det i sådana
fall okej att sprida politisk propaganda mot ett av kommunens invalda partier?
2. Om Ung scen/Öst får kommunala bidrag, är det i sådana fall okej att sprida rena
lögner och förtala ett politiskt parti till tusentals elever?
3. Avser kommunen dra in kommunala bidrag från föreningar som inte ställer upp på
kommunens krav som exempelvis politisk neutralitet?
Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-05-23
Ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla?
I skrivande stund var det ungefär ett år sedan som jag tillsammans med partivänner gick med i
”Marchen för tillgänglighet” anordnat av Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Jag
minns hur en dam lite ironiskt fastnade i spårvagnsspåret med sin rullstol. Jag minns även
diskussioner om hur kollektivtrafiken i Norrköping inte är tillräckligt anpassad för
funktionshindrade.
FN har riktlinjer i sin standardregel för full delaktighet och jämlikhet, som ger förutsättningar
för att även personer med funktionshinder ska ha möjlighet att delta på olika villkor i
samhällslivet. I Sverige stiftades även lagen om handikappanpassad kollektivtrafik (1979:558)
år 1979, som föreskriver att kollektivtrafiken skall tillgängliggöras även för
funktionshindrade. Strax därefter kompletterades lagen med en förordning om
handikappanpassad kollektivtrafik (1980:398). I andra paragrafen går det att läsa:
”A[i]npassningen ska ske i den takt och i den omfattning som bedöms skälig med hänsyn till
syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos dem som utövar trafiken[/i].”
När man ser detta finns det en relevant fråga: Har anpassningen efter den nya lagen skett så
som det skulle, eller anses det inte har räckt med 33 år?
Om man går in på Östgötatrafikens hemsida går det att enkelt ladda ned kartor över
exempelvis Norrköpings tätortstrafik för att se var någonstans spårvagns- eller
busshållplatserna är anpassade för funktionshindrade. Det är bra att resenärer på ett smidigt
sätt kan planera sin resa efter de behov som finns, men det kan även ses som en väckarklocka
för oss politiker. Kollektivtrafiken är tänkt att vara till för alla och då kan man inte bortse
ifrån dem med funktionshinder. Därmed ska en karta inte behövas för det ändamålet då
samtliga hållplatser bör vara handikappvänliga.
Under demonstrationen för cirka ett år sedan lyste det med de ansvariga politikernas frånvaro.
I och med denna interpellation vill jag se vad som faktiskt görs för funktionshindrade inom
kommunen och ställer därmed följande frågor:
1. Vad gör kommunen idag för att göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig för
funktionshindrade?
2. Finns det någon plan på att göra samtliga spårvagns- och busshållplatser i kommunen
handikappanpassade enligt lagen och i sådana fall när ska detta vara klart?
3. Sker det någon regelbunden kontroll över tillgängligheten för funktionshindrade
inom de fordon som kommunen ansvarar för?
4. Varför har det skett en omfattande utbyggnad av spårvägstrafiken när flertalet
hållplatser i kommunen inte är anpassade för funktionshindrade?
Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-03-27
Hur agerar kommunen vid omvandling av centrala grönområden till bebyggelse?
Att bevara och vårda våra få kvarvarande grönområden i centrala Norrköping, låta dem
förfalla, eller bebygga dem är något som påverkar alla som rör sig i området. Att förstöra eller
rusta upp den gröna ådran för stadsbornas välbefinnande och hälsa, är enligt oss
Sverigedemokrater en viktig fråga som inte bör beslutas bakom stängda dörrar i en nämnd.
Frågan bör öppet debatteras bland invånarna och beslutas om i Kommunfullmäktige. I frågan
om Strömparkens bevarande istället för bebyggande har en stor skara medborgare engagerat
sig, vilket är en direkt konsekvens av kommunens ovilja att öppet diskutera frågan. Det är
således även en konsekvens av nämndernas stängda dörrar för småpartier och kommunens
medborgare.
Med hänvisning till ovanstående önskar vi ställa följande frågor:
1. Kommer ett eventuellt beslut om byggnation i Strömparken beslutas i
Kommunfullmäktige?
2. Avser Norrköpings Kommun fatta beslutet bakom stängda dörrar i en nämnd?
3. Har eller avser kommunen kontakta kommuninvånarna för att höra deras åsikter?
Cornelia Dahlberg (SD)

Markus Wiechel (SD)
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Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 12-03-27
Vad kommer konsekvenserna för Norrköping bli efter lagändringen den 1 juli?
Den 1 juli kommer en ny lag att träda i kraft. Detta efter att regeringen och Miljöpartiet har
kommit överens om en ännu mer extrem invandringspolitik än den som gäller idag. Lagen
innebär i korthet att det ska bli ännu lättare för personer som söker sig till Sverige att komma
hit om de har någon familjemedlem som redan finns i vårt land.
Till Norrköpings kommun kan runt 600 somaliska barn och vuxna komma att anlända redan i
sommar. I två olika artiklar i Folkbladet (11-11-04 och 12-03-20) är det tydligt att
kommunens handläggare som sysslar med mottagning för nyanlända befarar att den nya lagen
och tillströmningen av nyanlända kommer att ställa stora krav på kommunens organisation.
Detta kommer att kosta kommunen stora summor pengar, då dessa har rätt till
samhällsintroduktion, ekonomiskt bistånd, boende, tolkhjälp, eventuell vård samt en god
barnomsorg och skola. Det är inte heller någon hemlighet att flertalet släktingar till dessa i
framtiden kommer att anlända vilket kommer att ställa ytterligare krav på kommunen.
I en relativt färsk artikel i riksdag och departement framgår det att varje s.k.
”ensamkommande flyktingbarn” kan kosta migrationsverket, det vill säga oss svenska
skattebetalare, upp till 16 000 kronor per dygn (5 840 000 kronor per år). I artikeln användes
Sigtuna kommun som ett exempel där kommunen under tredje kvartalet 2011 ville ha en
ersättning på 15 816 kronor per ensamkommande och dygn.
Exempelvis de elever, föräldrar och lärare som berörs av de stora åtstramningarna i skolan
skulle troligtvis mer än gärna se hur kommunen tänker hantera situationen. Till Folkbladet
säger handläggare att många olika nämnder i kommunen kommer att beröras och påverkas av
det här. Att det blir ett tufft arbete för nämnderna med en stram budget råder det inget tvivel
om, men konsekvenserna verkar vara relativt okända för allmänheten.
Med bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor:
1. Kommer kommunen att se till att en kartläggning kommer göras för att kunna
förbereda handläggarna inför tillströmningen?
2. Vad beräknas 500 nya somaliska barn och deras familjer kosta kommunen fram till
dess att de förhoppningsvis blir självförsörjande?
3. Vad beräknas 100 vuxna somalier kosta kommunen fram till dess att de
förhoppningsvis blir självförsörjande?
4. Vad avser kommunen göra för att se till att dessa får ett boende och hur kommer
detta att påverka dem som redan idag behöver någonstans att bo?
Markus Wiechel (SD)

Ingvar Våxmo (SD)

Cornelia Dahlberg (SD)
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Motioner
Sidnummer och motion
14. Öppen utbildning vid LiU - av Markus Wiechel (SD)
15. Utökat antal praktikplatser - av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
16. Utreda möjligheten till ersättning för korttidsenheter - av Markus Wiechel (SD)
17. Utdrag från belastningsregistret vid anställning - av Markus Wiechel (SD)
18. Uppsättning av pantbehållare och fimptunnor - av Markus Wiechel (SD)
19. Flyktingar hos politiker- av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
20. Insamling av elektronik för bistånd - av Markus Wiechel (SD)
21. Starta brottsförebyggande projekt - av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
22. Slopad kommunal modersmålsundervisning i förskolan - av Markus Wiechel (SD)
23. Utveckla Himmelstalundsbadet - av Cornelia Dahlberg (SD), Lennart Isaksson (SD) och
Markus Wiechel (SD)
24. Applikation för kommunen - av Markus Wiechel (SD)
25. Insyn för motionärer vid beredning - av Markus Wiechel (SD)
26. Utred hedersproblematiken - av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
27. Subventionerade halkskydd för pensionärer - av Markus Wiechel (SD)
28. Underlätta för polisen i sitt arbete - av Markus Wiechel (SD)
29. Belöna civilkurage - av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
30. Kameraövervakning vid problemområden - av Markus Wiechel (SD)
31. Reklam på spårvagnarna - av Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
32. Riktlinjer för kommunens kulturverksamhet - av Markus Wiechel (SD)
33. Slopande av kött som slaktats genom skäktning - av Markus Wiechel (SD)
34. Enkätsida för servicesektorn på kommunhemsidan - av Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 13-01-17
Uppmuntra LiU till ”Öppen utbildning”
Lunds universitet är det första lärosätet i Sverige som utreder möjligheten att erbjuda
kostnadsfri universitetsutbildning via nätet. Utbildningarna saknar behörighetskrav och är
dessutom öppna för vem som helst, så länge vederbörande har tillgång till en dator.
Tidigare har universitet i USA, Kanada och Storbritannien redan infört öppna, kostnadsfria
kurser där föreläsningar läggs ut på webben och studenterna löser uppgifter enskilt eller i
grupp. Kommunikationen med varandra sker via chattar eller forum på nätet, som ofta är
direkt kopplade till universitetet.
Att erbjuda världens befolkning öppna kostnadsfria kurser kommer att bidra till en hållbar
utveckling runt om i världen. Människor som är utbildade har generellt bättre hälsa, mår
bättre och kan bättre bidra till samhällets utveckling i större grad än obildade människor.
Samtidigt kan kostnadsfria utbildningar bidra till kompetenslyft inom det egna universitetet.
En satsning på dessa öppna utbildningar gagnar med andra ord alla då ett lyckat koncept även
kan innebära bra marknadsföring för Linköpings Universitetet och för Norrköping
internationellt.
Norrköpings kommun har potential att utnyttja den möjlighet som finns inom Linköpings
Universitet och genom dess filial i Norrköping. Att på en internationell arena få möjligheten
att konkurrera och även bidra med kunskap kan vara en avgörande faktor till framtida
företagssatsningar och ökad kompetens i Norrköping.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun i samråd med Linköpings kommun och Linköpings Universitet
utreder möjligheten till stöd för att förverkliga en satsning på öppen utbildning.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-12-17
Utöka antalet praktikplatser inom Norrköpings kommun
Kommunen är den största arbetsgivaren i Norrköping. Detta innebär att Norrköpings kommun
också har ett brett utbud av olika typer av jobb. Särskilt i en tid då Norrköping har länets
högsta arbetslöshet vill det till att så många som möjligt av de arbetslösa kommuninvånarna
får en möjlighet till sysselsättning då det på sikt tenderar att öka chansen till ett framtida jobb.
Arbetsmarknaden består idag av ett ökat antal timanställda, underentreprenörer och konsulter.
Många branscher i det privata näringslivet är idag ointresserade av att erbjuda praktikplatser
då de blir alltmer beroende av exempelvis underleverantörer. Det kan med andra ord vara
svårt för vissa ungdomar att erhålla en adekvat praktikplats, och många vill inget hellre än att
få in en fot i arbetslivet.
Som kommunens största arbetsgivare inhandlar Norrköpings kommun årligen varor och
tjänster för enorma belopp. För varje inköp måste kommunen göra en upphandling enligt de
regler som styr den offentliga upphandlingen. Här har Norrköpings kommun en möjlighet att
öka sysselsättningen genom att vid varje upphandling, där det är lämpligt, skriva in särskilda
villkor i kravspecifikationen att utförare skall erbjuda praktikplatser.
Flertalet studier visar att livsglädjen tenderar att öka om man är sysselsatt och känner sig
behövd av samhället. Kommunen gör idag alldeles för lite för att utnyttja den enorma
potential som finns att utbilda arbetslösa i olika uppgifter som behövs.
I och med denna motion ska ingen kommuninvånare i Norrköping behöva gå utan
praktikplats.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun vid lämpliga arbeten utförda av kommunens personal också
erbjuder praktikplatser.
Att Nämnder och förvaltningar uppmanas att i upphandlingar som genomförs av kommunen
och/eller upphandlingscenter, utnyttja möjligheterna att som särskilda kontraktsvillkor ställa
krav på att utförare skall anordna praktikplatser när så är lämpligt.
Att utreda hur Norrköpings kommun kan öka antalet praktikplatser och uppmuntra olika
aktörer inom näringslivet till detta.
Markus Wiechel (SD)

Cornelia Dahlberg (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-12-17
Ersättning för korttidsenheter
En korttidsenhet är en bäddplats utanför det egna boendet avsedd för äldre som efter en
akutbehandling behöver tillfällig omsorg/rehabilitering innan de kan komma hem igen.
Korttidsplatser används idag med framgång för bland annat rehabilitering, omvårdnad,
växelvård och avlösning av närstående för att på sikt minska kostnader och förenkla vården
utan att försämra kvalitén.
Äldrecentrum är en stiftelse i Stockholms län som sysslar med forskning och utveckling av
äldres situation i samhället. En av de rapporter som äldrecentrum publicerade år 2011 visar att
korttidsvården har en mycket stor potential att både användas som en kraftsamlingsplats efter
en sjukhusvistelse inför utskrivning, och som stöd för anhöriga som vårdar en närstående.
I en doktorsavhandling av Helge Garåsen, vid universitetet i Trondheim, är det lätt att se
positiva resultat efter att patienter befunnit sig på en korttidsenhet. Studien är randomiserad,
och av 142 inlagda patienter på S:t Olavs hospital fick hälften fortsatt vård på sjukhuset. De
övriga fick korttidsplatser på ett sjukhem. Slutsatsen blev att de som fått korttidsplats hade
färre återinläggningar på sjukhus. Dessutom var det fler av dem som varit på en korttidsenhet
som klarade sig utan kommunala omsorgstjänster. Efter både sex och tolv månaders
uppföljning hade de lägre dödlighet än dem som fått fortsatt vård på sjukhus. Av
doktorsavhandlingen att döma är korttidsenheter alltså ett sätt att få vården mer
kostnadseffektiv samtidigt som den enligt många studier också ger bättre resultat.
Enligt äldrecentrum är det tydligt i flera internationella studier att ett strukturerat
omhändertagande av äldre efter en sjukhusvistelse ger goda resultat genom exempelvis
återvunnen funktionsförmåga. Dessa resultat redovisas för både dem som fått någon form av
korttidsvård eller vård av ett specialteam i hemmet. Samma trend kan man se efter en studie
från 2009 i Kalmar län som pekar på en förbättrad ADL-förmåga (Aktiviteter i Dagligt Liv)
hos dem som fått rekreation på en korttidsenhet.
Ängelholm är ett exempel på en kommun som idag får ersättning från landstinget eftersom
införandet av en korttidsenhet inneburit färre återinläggningar. Tidigare har Norrköpings
kommun också haft ett korttidsboende som landstinget varit med och delfinansierat (GranenViN), men tyvärr valde landstinget att avsluta samarbetet för några år sedan.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun utreder möjligheten till att upprätta ett samarbete med landstinget
för att få ersättning för korttidsenheter, eftersom de kan minska antalet återinläggningar.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-12-04
Utdrag från belastningsregistret vid anställning hos Norrköpings kommun
I en av fyra svenska kommuner behöver arbetssökande visa utdrag ur belastningsregistret
innan anställningen är aktuell. Detta för att arbetsgivaren, i det här fallet kommunen, ska veta
att personen är lämplig att sköta de uppgifter han/hon anställs för.
I Norrköping kommun krävs att de som kan tänkas anställas ska lämna utdrag ur
belastningsregistret enbart i vissa verksamheter och personen i fråga behöver inte lämna
utdrag från hela belastningsregistret, bara den del som krävs enligt lag. Det handlar om
anställda inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg samt anställda som utför vissa
insatser åt barn med funktionshinder. Det gäller även anställda vid hem för vård eller boende
som tar emot barn.
Om registerutdraget innehåller uppgifter om begångna brott ska arbetsgivaren samråda med
personalkontoret innan den sökande får anställas. Personer som inte lämnat ett registerutdrag
får rimligtvis inte heller anställas eller på annat sätt tas in i verksamheten.
De senaste tio åren har antalet utdrag från belastningsregistren i samband med anställning
ökat fem gånger. Flera kommuner använder denna möjlighet flitigt och exempelvis Nora
kommun ser till att granska alla kommunanställda för att försäkra sig om att den
arbetssökande är lämpad för sitt blivande jobb.
Flertalet vill inte att våra barns lärare är dömda för pedofili. Det är en självklarhet. Vad som
också bör vara en självklarhet är att vårdare inom äldreomsorgen inte heller ska vara dömda
för våldtäkt, eller stöld för den delen. Alla människor kan förändras och hänsyn bör alltid tas
till brottets art och om det ligger långt bort i tiden. Det är av största vikt att kommuninvånarna
vet att kommunanställda inte är återfallsförbrytare och självklart inte har begått grova brott
som gör att de är olämpliga för vissa arbeten, inte minst när det handlar om service till
allmänheten. Det ska inte spela någon roll vilken anställning det handlar om, det bör vara
angeläget att alltid ha alla korten på bordet innan beslut om anställning fattas.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun begär utdrag från belastningsregistret från arbetssökande till
samtliga kommunala tjänster innan beslut om anställning.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-12-04
Fler pant- och cigarettbehållare
Vi kan vara stolta över att Sverige håller världsklass i fråga om att återvinna våra
aluminiumburkar och petflaskor. Idag återvinns omkring 91 procent av aluminiumburkarna
och 85 procent av PETflaskorna som säljs. Det är oerhört bra siffror, men det innebär
samtidigt att flera hundra miljoner burkar och flaskor inte kommer in i kretsloppet igen och vi
får aldrig ge upp ambitionen att bli ännu bättre. Inte minst med tanke på hur mycket energi
som går åt för att tillverka nya flaskor och burkar.
Många som är ute och promenerar eller går runt i city för att handla bär med sig burkar
och/eller flaskor med något drickbart. När man druckit upp letar man efter den närmaste
papperskorgen eller soptunnan för att slänga flaskan/burken.
I Norrköping finns det idag flera behållare uppsatta i närheten av kommunens soptunnor,
ämnade för pantbara flaskor och burkar. Returpack ligger bakom projektet och har tidigare
erbjudit kommunen ett flertal av dessa behållare helt kostnadsfritt och dessutom målade för att
passa kommunens ändamål. Efter en interpellation från undertecknad var det oklart vad som
egentligen hade hänt efter Returpacks senaste erbjudande och svar på det saknas än idag. Vi
ser oerhört positivt på projektet och ser gärna att kommunen själv köper in fler behållare om
Returpack inte längre erbjuder dessa gratis (pris varierar från 600-1600 kr styck).
Det spelar ingen roll om det är barn som samlar ihop lite extra pengar eller annan person
samlar in panten. Den som vill tjäna en slant får genom dessa pantbehållare en chans att på ett
renare och framförallt lättare sätt samla in burkarna och flaskorna för att sedan panta dem,
samtidigt bidrar de till en bättre miljö genom att fler burkar och flaskor återvinns.
Under 2011 infördes böter vid nedskräpning vilket vi Sverigedemokrater ser som positivt.
Cigarettfimpar utgör dock ett undantag i lagen. Rökare slänger generellt sett inte sina fimpar i
en soptunna, de kastas istället direkt på backen om det inte finns någon askkopp i närheten.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att kostnadsfritt få pantbehållare av Returpack
att sättas upp vid soptunnor runt om i kommunen med fokus på områden med mycket folk i
rörelse.
Att kommunen utreder kostnaden att sätta upp pantbehållare intill de soptunnor som finns i
kommunen.
Att kommunen utreder kostnaden att köpa in och sätta upp askkoppar intill kommunens
soptunnor och spårvagns- eller busshållplatser.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-12-04
Låt politiker ta ansvar för flyktingpolitiken
I Norrköpings kommun är det en kraftig majoritet av de folkvalda politikerna som anser att
kommunen ska ta emot ett stort antal flyktingar. Enbart Sverigedemokraternas politiker har
tydligt sagt sig vara emot den ansvarslösa politik som förs. Politiker i kommunen som är
positiva till denna form av invandring bör då aktivt agera föredöme och ta ett direkt ansvar för
alla flyktingar som de beslutat att ta emot inom kommunen.
I stället för att placera exempelvis de så kallade ensamkommande flyktingbarnen i dyra
speciella boenden (boenden som kan kosta samhället mellan 1 900 – 16 000 kronor per dygn)
kan kommunstyrelsens ledamöter och ersättare öppna sina hem för dessa. Vid en placering av
barnen hos våra toppolitiker kan politiken rättfärdigas lite mer inför alla kommuninvånare. Då
en av Sverigedemokraternas ledamöter redan har tagit hand om ett ”ensamkommande
flyktingbarn” råder det inget tvivel om att övriga politiker i och med denna motion får en unik
möjlighet lära känna livet i den mångkultur de förespråkar.
Flyktingarna som flyttar in hos våra folkvalda kan knappast få en bättre möjlighet att komma
in i det svenska samhället. Naturligtvis bör värdfamiljen låta sitt hem vara lika öppet som
folkhemmet Sverige har varit sedan 70-talet. Värdfamiljen bör således också stå för
flyktingens alla uppkomna kostnader samt ta personligt och juridiskt ansvar för dessa till den
dag de kan försörja sig själva och ta ansvar för sina liv.
Det bör inte vara svårt för alla ledamöter i kommunfullmäktige att enas om ett bifall till denna
motion då alla vinner på förslaget.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings samtliga kommunpolitiker tillfrågas om de kan öppna sina hem för
”ensamkommande flyktingbarn” och stå för deras kostnader.
Att de politiker som tar hand om ett ”ensamkommande flyktingbarn” också får chansen att
stoltsera med detta på Norrköpings kommuns hemsida.
Markus Wiechel (SD)

Cornelia Dahlberg (SD)

19

Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-10-26
Årlig insamling av elektronik för bistånd
Idag använder vi inte våra elektriska hjälpmedel i vardagen särskilt länge. En dator byts ofta
ut efter endast två års användning, trots att den fungerar bra. Det är inte helt ovanligt att
mobiltelefoner byts ut redan efter ett år för att användaren vill ha en nyare telefon som är mer
trendig.
Den gamla elektroniken slängs om man inte i bästa fall lägger den i förrådet. Både inom
Norrköping kommuns verksamheter och bland kommuninvånarna finns det givetvis mycket
elektronik som kastas, vilket är ett enormt slöseri.
Det finns flera ideella organisationer som förmedlar begagnad elektronik till fattigare länder
som bistånd. Istället för att väl fungerande elektronik slängs eller ligger och dammar i ett
förråd kan kommunen och dess medborgare hjälpa till att förbättra situationen för många
människor i olika utvecklingsländer.
En dator eller mobiltelefon som här anses vara gammal eller inte tillräckligt modern kan vara
jättebra att ha på ett sjukhus eller i en skola i ett fattigt land.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun årligen anordnar en dag för att samla in gammal elektronik för
bistånd till utvecklingsländer.
Att Norrköpings kommun utreder möjligheten till att årligen bidra med gammal elektronik
från kommunens verksamheter för förmedling till tredje världen.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till Norrköpings kommun 12-08-20
Brottsförebyggande projekt riktat mot unga
Trots 3000 nya poliser under alliansregeringen lyckas inte polisen lösa fler brott än tidigare.
Otryggheten bland kommuninvånarna har ökat, och gängkriminaliteten så som skjutningarna
vid Deli, Saliga Munken eller Söder Tull har blivit allt mer påtaglig även inne i centrum. Det
råder inget tvivel om att något har gått snett och att det inte görs tillräckligt för att förebygga
den växande kriminaliteten som dessutom sträcker sig allt lägre ned i åldrarna.
I kombination med tidigare SD-förslag som att minska polisens byråkrati genom att
kommunen tar över delar av polisens nuvarande sysslor och sätta upp fler
övervakningskameror har Norrköpings kommun en möjlighet att visa framfötterna.
Kommunen kan stötta de myndigheter eller organisationer som idag arbetar emot den växande
kriminaliteten/otryggheten genom ett nytt projekt – riktat mot barn.
Projektet går ut på att alla ärenden som gäller personer under 15 år som misstänks för att ha
begått brott skickas till ett samordningsprojekt som vi kan kalla PX (projekt X). PX
undersöker om personen i fråga förekommer inom socialtjänsten och inom 24 timmar efter
polisanmälan kontaktas barnets vårdnadshavare som erbjuds samtal med PX samt
representanter från polis, åklagare och socialtjänst.
Under samtalet kan polisen informera om rättsliga implikationer av brottet samt om de
konsekvenser det skulle ha haft om personen varit straffmyndig. Vid behov kan möte med
personal från räddningstjänsten användas för att samtala om allvaret från deras perspektiv.
Representanter från exempelvis Unga KRIS eller andra organisationer som hjälper tidigare
kriminella tillbaka till samhället kan berätta som sina erfarenheter. Efter detta får
socialtjänsten ta vid för att i enrum med den brottsanmälde, under ett avslappnat samtal, gå
igenom uppväxten och bakgrunden. Samtal som dessa används bland annat av den norska
polisen som kallar det bekymringssamtal och även har börjat användas i svenska
Örnsköldsviks kommun.
Målsättningen med projektet är att så tidigt som möjligt uppmärksamma tendenser till ett
kriminellt beteende. Därefter skall Norrköpings kommun i samarbete med olika myndigheter
och organisationer erbjuda stöd till såväl barnet som barnets vårdnadshavare för att stoppa en
negativ utveckling. Liknande projekt har förts i exempelvis Skärholmen och Linköping och
statistiken i båda dessa kommuner har pekat på att det varit lyckat.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun utreder möjligheten att verkställa ett projekt uppbyggt i likhet med
den modell som föreslagits i motionen samt ansöker om att få ekonomiskt stöd från
brottsförebyggande rådet för att finansiera projektet och en efterföljande utvärdering.
Att Norrköpings kommun inför möjlig projektstart söker inspiration och samarbete med andra
organisationer eller myndigheter som har erfarenhet av att arbeta brottsförebyggande
Markus Wiechel (SD)

Cornelia Dahlberg (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-08-20
Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan
I Norrköpings kommun ökade andelen barn i förskolan med annat modersmål än svenska från
23 procent till 31 procent under år 2009. Hur det ser ut idag kan man bara spekulera kring,
men ingen bör vara förvånad om det skett en kraftig ökning. Enligt ett flertal prognoser ökar
antalet barn som väljer modersmålsundervisning. Redan idag utnyttjas detta av cirka 60
procent av eleverna med rätt till utbildningen i grundskolan. I takt med att fler barn med annat
modersmål än svenska kommer till Norrköping lär denna trend fortsätta.
I internationella klasser är handledning i samband med modersmålsundervisning vanligt
förekommande och en elev i dessa klasser kostar i genomsnitt ca 40 procent mer än elever i
övriga grundskolan. Detta innebär givetvis att det också blir dyrare för kommunen att driva
skolorna och förbättra kvalitén på andra områden.
Ett vanligt förekommande argument för modersmålsundervisningen är att goda kunskaper i
modersmålet är en förutsättning för att elever med ett annat ursprung bättre ska kunna klara av
undervisningen i svenska och andra ämnen. Detta är dock djupt ifrågasatt, bland annat av
Gisela Håkansson som är professor i allmän språkvetenskap samt av lärarnas riksförbund i
Stockholm.
Det har dessutom visat sig att det i ämnena läsning, naturkunskap och matematik, inte finns
några påvisbara skillnader i kunskaper mellan de invandrarelever som fått
modersmålsundervisning och de som inte fått det efter studier i Danmark där
modersmålsundervisningen successivt har avskaffats i olika kommuner.
Vi Sverigedemokrater är dessutom emot all form av särbehandling eller kvotering. Därför ser
vi också problematiken med att man redan i förskolan skiljer ut invandrarbarn ifrån svenska
barn, vilket man gör i några av kommunens förskolor. Modersmålsundervisningen kan
omöjligen förbättra nyanländas anpassning till det svenska samhället och denna verksamhet
kan snarare förstärka barnens invandraridentitet vilket skapar segregation. Vår förhoppning är
att alla, oavsett varifrån man kommit från början, slipper utanförskap och i slutändan blir en
del av den gemensamma svenska identiteten.
All politik handlar om prioriteringar. Modersmålsundervisningen bidrar till att underminera
den gemensamma identiteten i samhället och den pedagogiska nyttan med verksamheten står
inte i rimlig proportion till dess kostnader. Det finns också starka skäl till tvivel om dess nytta
då det riskerar skapa rotlöshet bland förskoleeleverna. Vill en familj att deras barn ska
genomgå modersmålsundervisning är det upp till dem, men då får de också stå för notan och
inte vänta sig att skattebetalarna ska stå för kalaset.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:
Att ingen hemspråks- eller modersmålsundervisning skall ske på skattebetalarnas bekostnad i
Norrköping kommuns förskolor.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-06-18
Rusta upp Himmelstalundsbadet
Himmelstalundsbadet i Norrköping är öppet mellan den 2 juni och 17 augusti. Övrig del av
året är anläggningen gässens och fåglarnas hemvist, med allt det innebär av nedsmutsning.
Inträdet är gratis. Omklädningsrummen blir förhållandevis ofta hårt åtgångna med ibland
direkt sabotage och ofta grov nedsmutsning av toaletter. Utanför ingången behövs cykelvakter
för att freda de parkerade cyklarna.
Om kommunen tog en liten summa i inträde så kanske det avhåller människor från att gå in
för att sabotera eller smutsa ned så grovt. Dessutom blir konkurrensen med Centralbadet mer
rättvis, där man idag tar betalt.
Vad gäller öppettiderna så verkar det direkt slösaktigt med skattemedel att hålla stängt en fin
anläggning, som ju måste underhållas i vilket fall, så stor del av året. Ofta är det tillräckligt
varmt för att bada långt innan den 2 juni och även efter den 17 augusti. Förlänger vi
öppettiderna och ökar tillgängligheten genom en närliggande busshållplats så byter vi ut
gästerna från gäss till människor och med en liten inträdesavgift kan det även skapa
arbetstillfällen. Inte bara finns det en närliggande strand vid Motala ström, det finns även en
stor gräsmatta och en stor bollplats. Potentialen att göra hela anläggningen till något bra för
Norrköping får inte kastas bort och därför kan privata aktörer få fria händer att skapa
ytterligare aktiviteter för att utnyttja anläggningen till max.
Lönerna till de projektanställda ungdomarna, som till en början är så låga som möjligt för att
möjligheten till ett arbete överhuvudtaget ska existera, finansieras på sikt genom inträdet till
anläggningen. Med andra ord så ger kommunen en chans till självförsörjning för flertalet
ungdomar samtidigt som anläggningen, genom självfinansiering, slipper bli nedgången.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att införa en inträdesavgift på Himmelstalundsbadet för att finansiera anställningen av
arbetslösa ungdomar som kan sköta och driva verksamheten.
Att om möjligt och lönsamt hålla Himmelstalundsbadet öppet året om.
Att placera en busshållplats i anslutning till Himmelstalundsbadet.
Att den gamla badplatsen/sandstranden vid Motala ström i anslutning till
Himmelstalundsbadet öppnas igen.
Cornelia Dahlberg (SD) Lennart Isaksson (SD)

Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-06-11
Applikation för mobiler som marknadsför Norrköpings kommun
Med stormsteg utvecklas IT-samhället. Genom smartphones och det ökade användandet av
Internet i mobiltelefonerna har nya möjligheter till marknadsföring utvecklats, nämligen
genom applikationer (app) för iphones och androidtelefoner.
Över hälften av Sveriges kommuner använder sig idag av en gemensam app som heter
”Svenska kommuner”. Applikationen skapades under våren 2011 och all nyhetsuppdatering
sker automatiskt då informationen hämtas direkt ifrån kommunens hemsidor. För att utveckla
turistnäringen i Norrköping kan kommunen börja använda sig av den nya tekniken som finns
genom att skapa en helt egen app.
Norrköpings kommun kan genom en applikation göra det mycket enklare för besökande
turister eller vanliga kommuninvånare. En app kan hjälpa till med att hitta sevärdheter i
kommunen; events, restauranger, affärer eller annat som är av intresse för en person som inte
känner till vad kommunen erbjuder.
För den som är på genomresa via Norrköping kan det vara bra att enkelt hitta exempelvis ett
vandrarhem, en campingplats eller en vårdcentral.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun ansluter sig till applikationen ”Svenska kommuner.”
Att en officiell applikation för Norrköpings kommun tas fram, som kan marknadsföra
kommunen och dess verksamhet, möjliggöra anmälningar på brister, samt vägleda dem som
behöver information om det viktigaste som finns inom kommunens gränser.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-06-11
Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning
När en motion ska beredas i kommunens nämnder eller i kommunstyrelsen är det inte alltid
självklart att motionären får stå till svars för sin motion eller har någon som kan tala för
motionen. Motionären får idag hoppas på att ledamöterna i berörd nämnd eller i
kommunstyrelsen har full förståelse för vad som föreslås. Motionärens synsätt borde vara en
viktig del av processen i framtagandet och genomgången av nya idéer.
Rent demokratiskt är det också viktigt att så många åsikter som möjligt ska få komma till tals,
särskilt motionsförfattarens åsikter under beredningen. Som motionär kan man idag endast se
protokollen efter möten, men tyvärr inte de argument som lyfts fram under beredningen.
Dagens system innebär att ledamöter som inte har någon bakgrundsbild till motionen får en
ofullständig bild av de ärenden som tas upp. Det spelar i det här fallet ingen roll om
motionären i fråga har en partivän närvarande under beredningen eller inte.
Om en motionär likt många andra kommuner får närvaro- och yttranderätt vid aktuella
sammanträden skulle det innebära ett stort lyft för den kommunala demokratin i Norrköping.
Detta kan även korta ned den debatt som senare väntas i kommunfullmäktige.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid beredning av en
motion i kommunens nämnder.
Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid beredning av en
motion i kommunstyrelsen.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-06-05
Utred hedersrelaterade problem i Norrköpings kommun
Hot, tvång, våld eller till och med mord i hederns namn förekommer i olika kulturer med
patriarkala familjesystem. Det finns ett skamtänkande inom dessa familjer vilket kan anses
vara främmande för många svenskar idag. Bakom detta förtryck finns ett kollektivt tänkande
om att de som går emot särskilda koder behöver straffas för att återupprätta familjens heder.
Ungdomsstyrelsens rapport ”Gift mot sin vilja” visar att det i Sverige finns 70 000 personer
mellan 16-25 år som inte fritt kan välja partner.
Lyckligtvis ligger länsstyrelsen i Östergötland i framkant när det gäller att arbeta
förebyggande mot hedersproblemen. Detta tack vare att det år 2003 framkom att 200 flickor i
länet sökt hjälp mot hedersrelaterade problem under en treårsperiod. Idag erbjuds ekonomiskt
stöd till projekt som anses vara förebyggande mot hedersrelaterat våld samt
utbildningsinsatser på olika myndigheter, skolor och organisationer. Norrköpings kommun är
sedan den 14 mars 2012 en av sex kommuner i landet som leder ett pilotprojekt i syfte att
stärka stöd till unga som utsätts för detta.
Ungefär tio procent av flickorna och fyra procent av pojkarna i 15-årsåldern i Stockholm lever
med hedersrelaterade problem. Detta har kommit till kännedom efter en kartläggning gjord av
Stockholms Universitet efter en beställning från Stockholms stad under våren 2009.
Kartläggningen visar att så många som var tionde 15-årig flicka inte får umgås med jämnåriga
pojkar eller välja sin egen pojkvän. De får inte heller delta i vissa skolämnen så som sex- och
samlevnadsundervisning och religionsundervisning vilket för många är en självklar del i
undervisningen. Några av dessa flickor är enligt studien utsatta för misshandel, såväl psykisk
som fysisk.
Forum för levande historia har i en rapport baserad på iakttagelser från lärare konstaterat att
ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning är ett
vanligt problem för personer som lever under hedersförtryck. I rapporten är det även tydligt
att systematisk frånvaro från aktiviteter där elever umgås blandat mellan könen också är
vanligt.
Tyvärr är hedersrelaterade problem en allt vanligare företeelse i Sverige och i takt med att fler
av kommunens invånare ursprungligen kommer från länder där hederskulturer är vanligt lär
således också detta bli ett allt större problem. Precis som att Stockholms stad har beställt en
undersökning från Stockholms Universitet bör vi beställa en liknande kartläggning från
Linköpings Universitet för att på sikt klara av att bekämpa detta förtryck.
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en kartläggning av hedersproblematiken i
Norrköping med fokus på såväl psykisk och fysisk misshandel som inskränkningar av frihet
eller beslutanderätt.
Att kommunstyrelsen söker samarbete med organisationer som arbetar emot hedersförtryck
för att sedan presentera förslag till åtgärder mot detta inför kommunfullmäktige.
Markus Wiechel (SD)

Cornelia Dahlberg (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-05-23
Subventionerade halkskydd för pensionärer
Sju gånger fler människor måste idag besöka sjukhus på grund av en fallolycka än som har
varit med om en trafikolycka i Sverige. Det handlar alltså om 300 000 svenskar varje år och är
den vanligaste formen av olycka som kan leda till kroppsskada. Under år 2010 dog 1 600
personer som resultat av fallolyckor, vilket kan jämföras med 300 som dog i trafiken.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), en myndighet som arbetar med
att utveckla och stödja hanteringen av olyckor och kriser, kostar denna form av olycka
samhället 22 miljarder per år. Särskilt äldre personer över 65 år utmärker sig i statistiken över
fallolyckor med ett tråkigt utfall och denna form av olyckor ser tyvärr ut att öka. Det är därför
ingen slump att det är en större risk att pensionärer skadas allvarligt efter en fallolycka.
Att förebygga denna form av olycka inomhus kan vara svårt, men halkskydd eller broddar
under skosulorna minskar avsevärt risken för fallolyckor när det är halt ute. Ur hälsosynpunkt
är det viktigt att komma ut i naturen och röra på sig, och ingen ska behöva känna att de måste
stanna inne på grund av halkrisk. Med subventionerade halkskydd kan lusten hos äldre att
komma ut i den friska luften öka.
På flera håll har problematiken med halka under vinterhalvåret uppmärksammats och såväl
kommuner som landsting har fört diskussioner om att införa subventionerade priser på
halkskydd och broddar för pensionärer. Åmåls kommun är ett exempel där alla över 65
erbjuds rabatt på halkskydd. Rabatten ligger på 50 kronor per person och det ses som en
skadeförebyggande satsning. I Åmål är satsningen en samverkan mellan kommunens
styrgrupp för välfärd och folkhälsa samt med teknik- och fritidsförvaltningen. På andra håll
har samtal förts mellan pensionärsföreningar och olika apotek för att öka användandet av
halkskydd.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en kalkyl över vad kostnaden skulle
vara för Norrköpings kommun om halkskydd subventionerades med olika belopp för alla
Norrköpingsbor över 65 år.
Att vård- och omsorgsnämnden ser över möjligheten till samarbetspartners eller sponsorer för
att i framtiden kunna erbjuda pensionärer subventionerade halkskydd.
Att vård- och omsorgsnämnden får i uppgift att söka kontakt med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) för att gå igenom hur kommunen bäst kan öka
säkerheten hos äldre i Norrköpings kommun.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-05-21
Underlätta polisens arbete med brottsbekämpning
Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i kommunen
men begränsas i sitt arbete. I dag ägnar genomsnittligt en polis endast fem minuter per dag åt
fotpatrullering. Den mesta tiden går åt till pappersarbete, som någon annan enkelt kunde
sköta. Poliserna är drabbade av en tidskrävande byråkrati och kan inte ägna sin arbetstid åt det
som de själva helst vill, det verkliga polisiära arbetet med fotpatrullering och
brottsbekämpning.
Hedemora Kommun är den första i Sverige att bry sig om det här, efter att ha fört en tät dialog
med Länspolisen och fått klartecken från Kammarkollegiet. Under hösten 2012 kommer
kommunen att ta över enklare polisiära uppgifter, som utfärdande av pass,
tillståndsansökningar, anmälningar, verkställande av delgivningar, ta emot och dela ut
hittegods, samt bistå med polisens broschyrer. Allmänhetens tillgång till dessa tjänster
kommer att öka med bättre öppettider, och samarbetet mellan polisen och kommunen blir
tätare.
I Lomma Kommun har en samarbetsmodell med polisen använts för att underlätta för polisen
i sitt arbete, vilket har gett goda resultat. Då flertalet poliser i landet ser positivt på en
utveckling av dessa samarbeten har även Sölveborgs Kommun initierat ett prov med samma
modell.
En mer synlig polis skapar mer trygghet för kommuninvånarna och det bör ligga i
kommunens intresse att inleda ett tätare samarbete med polisen. För ett tryggare Norrköping
kan vi likt andra kommuner stötta polisen i sitt arbete, genom att ta över de uppgifter som kan
utföras av andra än utbildade poliser.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun inleder ett samtal med Länspolisen om vilka administrativa
uppgifter som kommunen i framtiden kan bistå polisen med.
Att kommunen i samråd med Länspolisen, tar fram en plan för hur projektet kan genomföras
så snart det går.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-05-14
Belöna kommuninvånare som visat civilkurage
Utan bilder från övervakningskameror eller andra tydliga bevis är det svårt för polisen att
lyckas binda brottslingar till olika brott. Vid dessa tillfällen är samhället beroende av vittnen,
men om sådana finns är det inte säkert att de ställer upp för att vittna, på grund av rädsla för
repressalier. Alla som har ställt upp och vittnat när ett brott har begåtts har gjort en enorm
insatts för tryggheten och rättvisan i samhället och de är värda en uppskattning för sitt mod.
I Norrköping finns det skolpersonal eller elever som dagligen främjar god kamratskap,
stoppar vandalism och förhindrar mobbning. Det finns de som vid många tillfällen har förgyllt
enskilda personers liv mer än vad en utomstående kan ana, och ibland till och med räddat liv.
Få personer inser vilka stordåd de kan göra genom att uppmärksamma relativt enkla saker
eller utföra åtgärder då någon blir illa behandlad. Oavsett om dessa hjältar har gjort någon
särskilt behjärtansvärd insats inom kommunens verksamheter eller har lyckats hjälpa polisen
att lösa brott, så gör de en stor insatts för samhället.
I Norrköping finns idag S:t Olofsmedaljen, Honoris Causa som är en medalj för ”förtjänstfulla
insatser för Norrköping.” Denna medalj skulle kunna anses täcka även områden så som
civilkurage gentemot andra kommuninvånare, men så är inte fallet och det krävs ett
komplement. I likhet med att Norrköpings kommun uppmärksammar duktiga idrottare med
olika stipendier bör kommuninvånare som visat civilkurage bli belönade med ett pris för sina
goda gärningar.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun visar sin uppskattning för civilkurage genom att inrätta och årligen
dela ut civilkuragepris till värdiga mottagare.
Markus Wiechel (SD)

Ingvar Våxmo (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-05-14
Ansök om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden
Det finns allt för många fall där personer blivit rånade eller misshandlade och det inte finns
några vittnen som kan hjälpa polisen att hitta gärningsmannen. Ibland har det funnits vittnen,
men de har inte klarat av att peka ut den skyldige eftersom det ibland kan vara svårt att
minnas hur han eller hon såg ut. När detta sker, finns det en sak som polisen alltid kan vända
sig till, nämligen till närliggande bankomater eller butiker med övervakningskameror riktat
mot brottsplatsen. Detta är kameror som man enbart kollar om något brottsligt har skett och
om den möjligheten finns kan polisen slippa en hel del arbete. Identifiering av brottslingar
underlättas samtidigt som det tveklöst försvårar bortförklaringar. Rapporter från bland annat
Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i Sverige visar att
kameraövervakning har minskat brottsligheten betydligt och gett en ökad trygghet för
individen. I andra länder har det gjorts flera undersökningar och studier som pekar på en
liknande trend med färre brott vid mer övervakning.
Under senare år har kameraövervakning blivit tillgänglig för allt fler vilket resulterat i både
sänkta priser och förbättrad kvalitet. Acceptansen av allmänheten för kameraövervakning har
stadigt ökat enligt ett flertal undersökningar. Anledningen till detta är främst eftersom många
anser att samhället är på väg åt fel håll och känner sig mer otrygga. Vetskapen om att det finns
kameror i närheten gör dem trygga. Som argument mot kameraövervakning används ofta
argumentet att kameror inkräktar på den personliga integriteten. Avsikten med att ha
kameraövervakning är bland annat att personliga integriteten ska inskränkas, men enbart för
kriminella. De som inte ägnar sig åt olagligheter behöver inte heller oroa sig. Inspelade
bildsekvenser behöver aldrig användas i onödan, utan lagras på en hårddisk en kort period för
att kunna öppnas om ett brott har begåtts. Hårddisken är placerad i ett låst utrymme som
endast ett fåtal ansvariga personer har tillträde till och klara skäl krävs för att använda
bilderna.
Polisen har ingen befogenhet att i förebyggande syfte sätta upp kameror på platser som kan
anses stökiga, utan det är markägarens ansvar. Markägaren måste därefter ansöka till
länsstyrelsen som hanterar de ärenden som rör kameraövervakning och länsstyrelsen står även
för tillsyn av den övervakning som är beviljad. Enligt lagen om allmän övervakning (SFS
1998:150) kan man få tillstånd för kameraövervakning om intresset för övervakningen väger
tyngre än enskilda personers intresse av att inte bli övervakad. I flera delar av Norrköping,
inte minst runt krogarna, i stökiga skolor och i utanförskapsområden skulle det finnas behov
av kameraövervakning. Eftersom övervakningen kan ha ett preventivt syfte och bistå med
hjälp till att lösa brott och skydda materiell egendom så borde det ligga i kommunens intresse
att ansöka om detta. I samråd med närpolisen skulle kommunen kunna utreda
förutsättningarna för kameraövervakning efter att tillstånd beviljats.
Med hänvisning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun ska ansöka till länsstyrelsen om att få sätta upp
övervakningskameror i och vid kommunens skolor.
Att kommunstyrelsen får i uppgift att i samråd med närpolisen utreda var det behövs
övervakningskameror för att förhindra brott och underlätta polisen i sitt arbete.
Att Norrköpings kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de
områden som närpolisen anser att det behövs.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-04-23
Tillåt reklam på Norrköpings spårvagnar
Spårvägen i Norrköping kostar stora summor pengar, inte bara för Landstinget och
Östgötatrafiken, utan även för invånarna i Norrköpings kommun då den är betydligt dyrare än
busstrafiken. Enligt flera av kommunens tjänstemän kostar spårvägen Norrköpings
skattebetalare 45-50 miljoner kronor mer per år än om kommunen hade nöjt sig med att
använda bussar.
Detta är kostnader som slår tillbaka mot skattebetalarna när pengar måste skjutas till för den
dyra kollektivtrafiken i stället för att exempelvis förbättra villkoren inom vård, omsorg eller
skolorna. Östgötatrafiken kan idag inte öka sina intäkter genom reklam på spårvagnarna, på
grund av det avtal som finns mellan Norrköpings kommun, som äger fordonen, och
Östgötatrafiken.
Allt fler kommuner upptäcker möjligheten att öka intäkterna genom att sälja mediautrymme
inom kollektivtrafiken och andra transportmedel, vilket även flera aktörer inom näringslivet
gör. Den exponering som kan ske via reklam på spårvagnar skulle ha en hög genomslagskraft,
vilket gör det attraktivt för annonsörerna att satsa pengar på.
Det råder inget tvivel om att många resenärer gärna ser mer reklam i spårvagnarna för att
kommunen ska ha möjlighet att lägga mer pengar på andra områden eller för att
Östgötatrafiken ska kunna sänka sina biljettpriser. Storstockholms Lokaltrafik (SL) gjorde en
undersökning 2008 som visade att sju av tio resenärer ville ha mer reklam i tunnelbanan för
att sänka biljettpriserna.
Just SL har tagit fasta på möjligheterna att öka intäkterna genom reklam och arbetar med att
hitta fler möjligheter till att sälja reklamplatser. Idag genererar reklamen över 100 miljoner
kronor om året till SL.
Vi hävdar att kollektivtrafiken och inte minst den dyra spårvägstrafiken ska betala sig självt så
långt det möjligtvis går. Kommunen bör visa upp ett vettigt ekonomiskt tänkande genom att
erbjuda företag reklam på spårvagnarna, vilket skulle minska underskottet för den kommunala
trafiken.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:
Att beslutet som tidigare tagits om att inte ha reklam som inte är relaterad till trafiken skall
rivas upp och avtalet med Östgötatrafiken ska ändras så att reklam får sättas upp på
spårvagnarna i Norrköping.
Att kommunen skall verka för att intäkterna för reklamen går tillbaka till Norrköpings
skattebetalare och inte till Östgötatrafiken.
Att reklamen inte får ha ett politiskt budskap eller göra reklam för något politiskt parti.
Markus Wiechel (SD)

Ingvar Våxmo (SD)

31

Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-04-10
Riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet
Kultur är mycket viktigt för oss människor och en självklar del i livet som binder oss
samman. Olika kulturyttringar kan öppna våra vyer vilket på sikt även skapar möjligheter för
kommuninvånare att skapa viktiga framtidsprojekt eller öka livsglädjen.
Det är viktigt för Norrköpings kommun att lyfta fram eller skapa olika kulturprojekt som
invånarna kan ta del av. En del av skattemedlen ska användas för att finansiera
kulturverksamhet och då inte minst lokalt förankrad kultur, som betyder mycket för dem som
står för notan.
Vad som dock är viktigt att tänka på är vilken typ av kultur som mer specifikt ska bekostas
med skattepengar och vilken kultur som är värd att satsa på. Den kultur som Norrköpings
kommun är med att finansiera bör vara till för en så stor del av kommuninvånarna som
möjligt då alla är med och betalar.
Det är en fördel om kommunens satsningar på lång sikt kan fungera som en investering,
exempelvis kultur som används för marknadsföring av Norrköping eller dess närområden.
För att kunna stå fast vid att kulturverksamheten ska vara öppen för alla bör den så långt det
går vara politiskt neutral. Att med kommunala medel bidra till kultur som förmedlar extrema
yttringar, som chockar eller provocerar bör således undvikas.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att kultur- och fritidsnämnden arbetar fram en policy gällande vilken sorts kulturverksamhet
Norrköping ska lägga skattepengar på och som gör klart att kommunen eftersträvar att all
kommunalt finansierad kulturverksamhet förhåller sig politiskt neutral.
Att policyn klargör att de kommunalt finansierade kulturprojekten ska vara öppna för alla
kommuninvånare oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.
Att policyn klargör att det vid eventuella kulturyttringar med ett politiskt budskap ska framgå
vilket politiskt perspektiv det ses ifrån och att andra synvinklar finns.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-04-10
Slopande av kött från djur som blivit slaktade genom skäktning
Skäktning är en slaktmetod som är föreskriven inom judendom (kosher) och islam (halal).
Djuret avlivas genom att halspulsådrorna skärs av med kniv och därmed förblöder. I Sverige
är skäktning tillåten endast om djuret först bedövas.
I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns följande text angående slakt av djur:
13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och
lidande.
14 Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten
får inte vidtas innan djuret är dött. Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till
följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om undantag från första stycket första
meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:326).
Skäktning är förbjudet i Sverige, dock är det fullt lagligt med import av kött från djur slaktade
i länder där dessa slaktformer är tillåtna. Vad som dessutom är tillåtet är när djuret som
slaktas genom skäktning får en liten bedövning i samband med snittet, men även med denna
metod är djurets lidande större än nödvändigt.Att även den i Sverige tillåtna versionen av
skäktning bryter mot djurskyddslagen fastställer även jordbruksverket i en tidigare rapport
(Rapport 1992:37) om slakt av obedövade djur:
Den emotionella stress och ångest som djuren sannolikt erfar under den för skäktning
nödvändiga infängslingen och fixeringen av huvudet, samt under själva snittet, strider mot
denna bestämmelse [läs: djurskyddslagen].
Djurens välmående har inte alltid hösta prioritet, utan endast när det passar oss politiker.
Särskilt nu när det tas fram en ny heltäckande kost- och måltidspolicy för Norrköping är det
viktigt att tydligt sätta stopp för acceptansen kring barbarisk slakt av djur. Oavsett vad vi
människor har för tro måste vetenskapen och djurens välmående alltid gå först.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun vid sina bespisningar ska förbjudas att använda kött från djur som
är slaktade genom skäktning.
Markus Wiechel (SD)
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Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 12-04-10
Inför en enkätsida på Norrköping kommuns hemsida
Vare sig man är nyinflyttad eller har bott länge i Norrköping kan det vara svårt att veta var
man hittar den bästa och mest prisvärda privata serviceinrättningen, som en restaurang eller
en frisörsalong. Ofta väljer man stället som finns i närheten.
Om kommunen erbjuder mer information kring dessa skulle det underlätta för både
kommuninvånare och turister att hitta de bästa ställena. Samtidigt får olika aktörer inom
servicesektorn, privata eller kommunala, tävla med varandra om att vara de bästa.
Kommunen bör erbjuda en enkätsida på sin hemsida, där kommuninvånare betygsätter
exempelvis restauranger, pizzerior, frisörsalonger eller andra privata inrättningar. Även så
offentliga inrättningar som äldreboenden, vårdcentraler med mera.
Innan lanseringen av enkätsidan bör kommunen presentera den nya satsningen på hemsidan,
så att personer inom olika branscher har en möjlighet att registrera sitt deltagande.
Privatpersoner får då nominera sina favoritställen, som kan betygsättas av andra
kommuninvånare.
Enkäten får besvaras av personer som är minst 18 år gamla och folkbokförda i Norrköpings
kommun. Man loggar in på sidan med sitt personnummer och får sedan en egen sida där man
under ett års tid kan ändra sina betyg för olika aktörer inom respektive områden.
Enkäten kan ha en femskalig betygssättning, där fem är bästa betyg och ett är sämsta betyg.
Frågor för exempelvis olika restauranger kan handla om: väntetid för maten, bemötande,
prisvärdhet, miljömedvetande och smak. I slutet av året summeras poängen för dem som
deltar i tävlingen och vinnarna inom varje bransch kan stoltsera genom att uppmärksammas
på hemsidan samt genom ett diplom från kommunen.
Lika som att privata aktörer inom olika branscher får stoltsera med sin snabba service, sina
priser eller sin kvalitet bör kommunen även ha en sida där kommunala verksamheter så som
äldreomsorgen betygsätts.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att enkätsida på kommunens hemsida ska lanseras, där kommuninvånare får möjlighet att
betygsätta privata aktörer inom olika branscher.
Att enkätsidan också ger möjlighet att betygsätta olika kommunala verksamheter.
Att de bäst rekommenderade aktörerna årligen uppmärksammas av Norrköpings kommun och
får ett diplom.
Markus Wiechel (SD)
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Insändare
Sidnummer och insändare
36. Moskéer måste ses som politiska markörer – av Markus Wiechel (SD) i Newsmill 201210-08 och Folkbladet 2012-10-18.
37. Hyresbostäder och kommunen sviker sina hyresgäster – av Markus Wiechel (SD) och
Ingvar Våxmo (SD) i Norrköpings Tidningar 2012-08-06
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Moskéer måste ses som politiska markörer
Bakom slutna dörrar har Stadsplaneringsnämnden i Norrköping godkänt att Bosnisk Islamska
Församlingen i Norrköping ska få köpa mark mellan Nya Parken och Skarphagsleden. I
byggplanerna ingår bönerum, en samlingslokal och tillstånd om att få uppföra en minaret.
Man ska alltså bygga en fullskalig moské, ganska centralt i Norrköping.
Samrådsdiskussioner med berörda grannar hölls inte förrän efter beslutet i nämnden. I media
har det varit förvånansvärt tyst. När planerna är satta till verket kommer det nog att uppröra
många norrköpingsbor. De kommer nog att fundera över vart Norrköping är på väg, när de får
veta att ytterligare en moské ska byggas. Islamskt Kulturcenter äger redan mark för ändamålet
i Hageby.
Islam är till skillnad från andra religioner planerat för att växa snabbt. Islam är inte enbart en
religion, utan också en ideologi som i detalj reglerar hur man ska leva sitt liv. Många
godtrogna svenskar bortser från att alla faktiskt inte tänker på samma sätt. Det anser jag vara
respektlöst och det kan vara förödande för det väl fungerande samhälle som våra föräldrar och
förfäder byggde upp.
När det nu också är fritt fram att börja med böneutrop i Fittja kan man enkelt konstatera att
det bara är en tidsfråga innan propagandan även kommer att höras i andra kommuner. När
man försvarar böneutrop med argumentet att vi har religionsfrihet i Sverige glömmer man
snabbt bort att vi också har rätt till frihet från religion. Det är en väsentlig skillnad mellan att
höra de sedan länge accepterade kyrkklockorna som ur ett historiskt perspektiv är en del av
vårt kulturarv och Islams religiösa budskap från minareterna.
Uppdrag Gransknings avslöjanden i avsnittet ”Imamernas råd” den 16 maj kom nog för
många som en chock. För mig var det ingen överraskning, det var snarare en bekräftelse på
vad jag så länge har varit orolig för. Det är helt legitimt för en Imam eller någon av deras
underlydande att ljuga eller till och med begå allvarliga brott för att gynna spridningen av
Islam. Att islamska företrädare ljuger inför en tv-kamera är alltså inte så konstigt. De vill ha
vårt ekonomiska stöd för att kunna skynda på islams framfart.
Efter avslöjandena har många försvarat Imamernas uttalanden. Menar dessa personer på fullt
allvar att det var en slump som de högsta ledarna i nio av Sveriges tio största moskéer gav
lagstridiga råd till de kvinnor som sökte hjälp? Åsikten om att det är okej med månggifte,
kvinnovåld och ofrivilligt samlag med kvinnor är tydligen mer regel än undantag i svenska
moskéer. Ingen ska behöva kallas främlingsfientlig för att man ser detta som ett problem.
Det är inte med glädje som jag konstaterar att jag har haft rätt hela tiden. Samtidigt som
skattemedel försvinner talar vissa om öppenhet och andra talar om tolerans. Jag talar om
kunskapsbrist angående världens snabbast växande och patriarkala ideologi.
Markus Wiechel (SD) kommunfullmäktigegruppledare i Norrköping och distriktsordförande
Sverigedemokraterna Östergötland
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Hyresbostäder och kommunen sviker hyresgäster
Den senaste tiden har Hyresgästföreningen påvisat det dåligt skötta underhållet av
Hyresbostäders fastigheter, men inget av partierna inom sjuklövern har visat sig villiga att
göra en förändring. Det skriver Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD).
En hyresgäst berättade i en artikel i Norrköpings Tidningar 16/2 att hon har flyttat tre gånger
inom Hyresbostäder på grund av fukt- och mögelproblem. Hyresbostäder hade varje gång
lovat henne att den nya lägenheten skulle vara i toppskick. Många andra hyresgäster har fått
stå ut med dåligt underhåll av lägenheterna, fasaderna och övriga utrymmen. Trots detta är
den genomsnittliga hyran hos Hyresbostäder så hög som 5 977 kronor i månaden.
Den senaste tiden har Hyresgästföreningen påvisat det dåligt skötta underhållet av
Hyresbostäders fastigheter, men inget av partierna inom sjuklövern har visat sig villiga att
göra en förändring. I år förs miljontals kronor över från Hyresbostäder till Norrköpings
kommunala budget. Varför kan man fråga sig.
I en artikel i Folkbladet 18/4 framgår det att Hyresbostäder har fuskat med upphandlingar.
Man har frångått det lagstadgade kravet på offentlig upphandling genom att handplocka
konsulter vid byggnationer. Detta har medfört att bland annat ett äldreboende i Kneippen Syd
kommer att kosta över 20 miljoner kronor mer än beräknat. Hur vanligt det ekonomiska
slarvet är inom Hyresbostäder är svårt att lista ut, men det nämnda är inte en
engångsföreteelse.
Anmärkningsvärt är att IFK Norrköping får ekonomiskt stöd från Hyresbostäder samtidigt
som fastigheterna inte tas om hand. Vi ser med oro på den nonchalans som Hyresbostäder
visar sina gäster. Man kan fråga sig hur de regerande partierna i kommunen har mage att
tvinga de boende i Hyresbostäders lägenheter att stå för delar av det underskott som
kommunen har ådragit sig genom sin dåligt skötta ekonomi eller tvinga dem att bekosta
idrottsverksamhet oavsett eget intresse.
För oss är det självklart att hyran som betalas till Hyresbostäder ska gå tillbaka till
hyresgästerna. Vi lovar att ställa upp för de boende i Hyresbostäders lägenheter. Bland dem
finns många som måste vända på varje krona för att få sin månadsekonomi att gå ihop. Det är
hög tid för sjuklöverns politiker att lyssna på verklighetens folk, i stället för att blicka ner från
sin piedestal.
Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD) kommunfullmäktigeledamöter
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