Yrkanden av SD på kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-14
Ärende 7, Förslag till jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020
Sverigedemokraterna yrkar på följande ändringar.
1. Stryk strecksats ett under rubriken Förväntade effekter på sid. 14, som lyder: [Att de
politiska församlingarna och partierna …] ”… aktivt verkar för en representativ
könsfördelning i alla folkvalda och offentliga beslutande organ.”
2. Stryk texten i marginalen på sid. 23 som lyder: ” I samtliga våldsbrott är majoriteten
av förövarna män, vilket är ett resultat av och bidrag till en ojämn fördelning av makt
och inflytande i samhället.”
3. Stryk ”eller i det närmaste lika” i texten ”(anställ underrepresenterat kön vid lika eller
i det närmaste lika meriter)” på sid. 31.
4. För att följa upp tillämpningen av upphandling för att främja jämställdhet och sociala
hänsyn ska Upphandlingsavdelningen rapportera varje halvår till Kommunstyrelsen
resultatet och övervägandena vid upphandlingar där sådan tillämpning har skett. Se
sid. 21.
Skäl
1. Aktiviteten skulle innebära en kvotering. Om utgångspunkten vid all rekrytering i
samhället vore endast kompetens och annat som behövs för det uppdrag man
rekryteras till, enligt fasta kriterier, skulle ingen diskriminering finnas i samhället. Det
är endast fokus på kompetens och fasta kriterier för besättande av tjänster som i
längden kan leda till ingen diskriminering. Kvotering är institutionaliserad
diskriminering. Effekterna av kvotering riskerar att bli än mer diskriminerande i små
populationer, eftersom det slumpvisa utfallet med avseende på kön ofta skiljer sig
markant från en lika fördelning i sådana populationer.
Det som är viktigast i en politisk församling är att man representerar väljarnas åsikter,
enligt det kontrakt som vallöften och val utgör. Med tanke på hur olika olika män
sinsemellan är och hur olika olika kvinnor sinsemellan är, är det tveksamt om ett så
litet antal män respektive kvinnor som sitter i nämnderna kan representera vidden av
åsikter inom respektive kön.
2. Påståendet är kategoriskt och lösryckt och stöds endast av en referens till ett liknande
övergripande strategidokument från Länsstyrelsen. Kommunen ska inte aktivt sprida
omstridda åsikter som är osäkra och samtidigt ge sken av att de är absoluta sanningar.
Det handlar om kommunens redlighet. Dessutom försvårar teorierna om maktordning
en gemensam uppslutning kring de viktiga jämställdhetsfrågorna, eftersom människor
inte känner igen sig i teorierna.
3. Om en rekryterande chef tvingas anställa en person av underrepresenterat kön som har
i det närmaste lika meriter, betyder det att chefen inte ger tjänsten till den mest
lämpade sökanden. Det är definitionsmässigt diskriminering. Sverigedemokraterna tar
avstånd från diskriminering. Dessutom vore kommunen en dålig arbetsgivare för sin
underlydande chef, eftersom kommunen då skulle tvinga henne eller honom att
diskriminera och då troligen dagtinga med sin övertygelse och sin heder.
4. I Jämställdhetsplanen finns ingen styrning för hur upphandling för att främja
jämställdhet och sociala hänsyn ska gå till. Sådana överväganden kan vara svåra att
göra och kan komma att inverka negativt på andra principer. Det är därför särskilt
viktigt vid dessa upphandlingar att Kommunstyrelsen aktivt följer upp och korrigerar
när så behövs.

Ärende 9, Överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
1. Kommunalrådet Andreas Sturessons förslag till kommunstyrelsens beslut avslås.
2. Handleds- och tandröntgen för åldersbestämning ska genomföras vid varje fall där det
finns tveksamhet om att den ensamkommande är under 18 år.
Skäl
1. Ärenden som är större och berör flera områden bör beslutas av det högsta beslutande
organet, Kommunfullmäktige. Det ger även utökad insyn för medborgarna.
2. Brukandet av kostsamma medel för flyktinghjälp ska vara restriktivt. Det är av yttersta
vikt att lagar följs så att den lagstadgade intentionen efterlevs.
I våra grannländer inleddes praxisen att man med röntgenundersökningar ålderstestar
varje fall där tveksamhet finns om att den ensamkommandes ålder är lägre än 18 år.
När de införde denna praxis, visade det sig att vid 65 % av alla tveksamma fall var den
ensamkommande över 18 år. Införandet av den nya praxisen har lett till en kraftig
minskning av asylsökande ensamkommande i dessa länder.

