Sverigedemokraternas yrkanden på Kommunstyrelsemötet 2017-09-13
Ärende 6 Motion om flerspråkig skyltning.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på motionen och gör följande protokollsanteckning.
Mats Rappe (MP) föreslår att kommunens skyltar ska översättas till minst engelska och tyska.
Skälet är att besökare ska känna sig trygga och säkra samt slippa kontakta okända människor
för information.
Vi Sverigedemokrater tycker att det är en märklig motion. När man besöker ett annat land är
kontakt med andra människor inte i första hand otryggt. Kontakter är en stor del av värdet
med att besöka ett annat land. De två föreslagna översättningsspråken ligger dessutom nära
det svenska språket.
Turister som kommer till Sverige kommer nog sällan för att det är ett resmål där man inte
behöver anstränga sig. De åker till Sverige för att uppleva något speciellt och annorlunda. De
besöker en annan kultur och tjusas av olikheterna.
Det ligger även ett värde i att Sverige är Sverige och inte urvattnar sitt språk och sin kultur.
Ärende 7
Sverigedemokraterna yrkar bifall till Ann-Marie Nilssons förslag till yttrande och yrkar på
följande tillägg till kommunens yttrande.
Ett yttrande från en arbetstagarorganisation ska lämnas in vid en ansökan om tillstånd för
kameraövervakning. En ny skyldighet införs för arbetsgivare som vill kamerabevaka
arbetsplatser att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på
arbetsplatsen. Slutligen ska en organisation som företräder arbetstagarna ha rätt att
överklaga beslut. Det kan finnas flera arbetstagarorganisationer på en arbetsplats. Samtliga
arbetstagarorganisationer bör få lämna in yttrande, förhandlas med och ha rätt att
överklaga. 12, 20, 24 och kanske 29§§ bör ändras för detta syfte.
Av samma anledning bör övervägas att stryka eller omformulera 25§ som säger att avvikelse
får göras från arbetsgivarens förhandlingsskyldighet genom kollektivavtal.
Vidare anser Jönköpings kommun att regler för möjlighet till inhibition av tillståndgiven
kameraövervakning till dess att överklagandet har avgjorts bör övervägas. Skada för
personers integritet kan annars eventuellt uppstå under övergångstiden.
Ärende 17
Sverigedemokraterna yrkar på att frågan skjuts upp till efter budgetbehandlingen.
Om så inte sker, lägger vi följande protokollsanteckning.


Ventilationen skall vara i drift dygnet runt, minimum luftflöde 0,36l/s per m2.



Salar för NO/Kemi och Slöjdämnet ska ha Allmän/Nödbelysning med batteribackup.



De två diskbänkar med större ho, minst 60cm, samt öppet underrede med gallerdurk
som salen för bildämnet ska utrustas med ska vara i rostfritt utförande.

Yrkandena är förslag till komplettering av lokalprogrammet i bilaga till tjänsteskrivelse
20160923 BUN. Nybyggda hus avger ämnen från byggmaterialet till inomhusluften. Om
ventilationen får gå dygnet runt under den första tiden, med tillräckligt flöde, kommer barnen
att utsättas för mycket lägre halter av dessa ämnen. I laborations- och slöjdämnen kan man
utföra potentiellt farliga moment. För att ett eventuellt strömavbrott inte ska resultera i en
olycka bör belysning upprätthållas med hjälp av batteribackup. Rostfria diskbänkar håller
bättre och bidrar till ökad trivsel.

