Sverigedemokraternas yrkanden på Kommunstyrelsemötet 2017-09-27
Ärende 6 Yttrande över betänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik” (SOU 2017:60)
Sverigedemokraterna yrkar på ett ändrat förslag som är detsamma som Stadskontorets förslag
till yttrande utan sista stycket och med tillägg av två stycken redovisade i bilaga
Komplettering till yttrande över betänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik” (SOU 2017:60). (nedan)
Ärende 15 Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för
vattenmiljö och vattenkraft.
Sverigedemokraterna yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms förslag och yrkar på
följande tillägg i skrivelsen som en punkt i den avslutande punktlistan.
Omprövningen av gamla tillstånd kan vara kostsam och vissa anläggningar är små.
Jönköpings kommun anser att omprövningen bör bekostas av samhället och inte belasta
ägarna av vattenkraftverken.
Ärende 16 Yttrande över Boverkets rapport ”Utvärdering av tidsfrister och förslag till
sanktioner” (2017:4)
Sverigedemokraterna yrkar avslag på kommunalrådet Peter Jutterströms förslag till förmån
för eget yttrande nedan.
Boverkets förslag är bra och förslaget till sanktioner vid överskridande av tidsfrister kan ses
som en rättvis åtgärd då byggnadsnämnder själva har en sanktionsskyldighet mot de, vilka
vid vissa fall bryter mot lagar och regler.
Ärende 17 Yttrande över regional kulturplan Jönköpings län 2018 - 2020
Sverigedemokraterna lägger följande tilläggsyrkande.
Att synliggöra och främja svensk kultur, kulturarv och språk saknas i kulturplanen.
Initiativärende, tilläggsförslag till arena på Jordbron
Sverigedemokraterna yrkar bifall till eget förslag i bilaga.

BILAGOR
Komplettering till yttrande över betänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik” (SOU 2017:60)
Utredningen föreslår en välkommen förstärkning av arbetet för att underlätta möjligheterna
för de nationella minoriteterna att bibehålla sina kulturer. Dagens hållbarhetsbegrepp, som

innehåller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, är för snävt för att säkerställa ett
hållbart samhälle. Kulturell hållbarhet måste också bli en del av hållbarhetsbegreppet. På
samma sätt som vår generation svenskar inte ska leva så att sociala förhållanden, ekonomi
eller miljö försämras för nästa generation, ska vår generation inte heller leva så att nästa
generation svenskar har försämrade förutsättningar att leva som en del av sin kultur. Det
gäller de fem minoritetskulturerna såväl som den etniskt svenska kulturen.
Statusen nationell minoritet är oomtvistlig för urfolk och folk som har levat som separat
kultur inom landets gränser under hundratals år och som inte har ett eget land. Vi anser dock
att man inte bör lättsinnigt ge fler minoriteter status som nationell minoritet. De som kommit
hit måste få möjlighet att anpassa sig till den svenska kulturen. Annars får man ett splittrat
samhälle utan gemenskap. Anpassningen av människor från nya kulturer kan komma att
motverkas av att ge nationell minoritetsstatus till fler grupper. Redan förväntan om en
framtida sådan status för grupper kan hämma anpassningen. Även möjligheten att upprätthålla
den svenska kulturen kan i förlängningen hotas av ett lättsinnigt utdelande av status som
nationella minoriteter. Statusen måste dessutom vila på tydliga, fasta kriterier som öppet
presenteras för medborgarna och accepteras av dem.

Initiativärende: Tilläggsförslag för arena vid Jordbron
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en driftsform för arenan som innebär privat
finansiering och att kommunen hyr arenan.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att även utreda ett arenaalternativ med tak, som är anpassat
för betydligt fler aktiviteter än fotboll.
Tekniska nämnden ska i utredningen erbjuda samtliga intresserade att lämna förslag.
Tekniska nämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Beslut om en arena vid Jordbron togs i Kommunfullmäktige 20170126. Då beslutades även
att kommunstyrelsen skulle utreda lämplig driftsorganisation och olika intäktsmöjligheter.
Under hela den här tiden har det funnits intressenter som har varit intresserade av att erbjuda
alternativa finansieringslösningar, inklusive privat finansiering och uthyrning till kommunen.
Intressenterna har haft krav på att inledande diskussioner ska föras inom förvaltningen på
grund av sekretess i ett inledande skede. Detta har inte skett, varför kommunstyrelsen fullt ut
inte har kunnat fullgöra åliggandena från kommunfullmäktige att utreda olika
driftsorganisationer och olika intäktsmöjligheter.
Övervägande
Vi Sverigedemokrater ser att begränsningen för kommunstyrelsen att fullt ut fullgöra
åliggandena om utredning ligger i att ett uppdrag till Tekniska nämnden saknas. Om ett sådant
uppdrag finns kan intressenternas krav tillgodoses genom att den första presentationen av
samtliga intressenters förslag sker hos Tekniska kontoret. Efter en utredning kan sedan den
politiska processen ta vid.
Ett alternativ där arenan finansieras och drivs av privata aktörer samt där kommunen hyr har
potential att resultera i en betydligt aktivare användning av arenan och därmed en bättre
ekonomi och ett rikare utbud av aktiviteter för medborgarna. Det kan komma att leda till att
hyreskostnaderna blir betydligt lägre än driftskostnaderna för en kommunfinansierad arena.
Om utredningen visar att så inte blir fallet är kommunen inte tvungen att välja detta alternativ.

En aktivare användning av arenan kan även skapa förbättrade förutsättningar för hotell- och
restaurangnäringen.
Utvecklingen under de senaste månaderna visar att om kommunen inte agerar för att skapa
dessa möjligheter till dialog, kommer alla alternativa finansieringsmodeller att rinna ut i
sanden.
Staffan Eklöf, ledamot för SD
Jönköping 2017-09-18
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