Sverigedemokraternas särskilda yrkanden i KS Jönköping 2016-06-21
Ärende 6, Underlag till VIP 2017 – 2019 för kommunstyrelsen
Protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna i Jönköping ser positivt på framtagandet av besparingsförslag som kan
utgöra arbetsmaterial inför budgetarbetet, eftersom SKL har pekat på behov av
skattehöjningar 2017 – 2019, när kostnaden för de senaste årens invandring får större
genomslag på kommunnivå. Besparingar kommer nog inte att kunna undvikas men vi
kommer att göra egna prioriteringar.
Vi ser negativt på skrivningen att fortsatt arbete med höghastighetsbanan prioriteras trots att
beslut om denna fattas tidigast 2018 och att finansieringen för närvarande saknar lösning. Om
något arbete med denna fråga ska bedrivas innan det slutliga beslutet, så bör analys och
redovisning av negativa konsekvenser för Jönköpings kommun prioriteras, då dessas inte
redovisas idag.
Ärende 9, Förslag till delprogram Brottsförebyggande
Ändringsyrkande:
I programmet ska ordet normkritiskt bytas ut mot normanalytiskt.
Vidare ska begreppet våldsbejakande extremism användas genomgående istället för
extremism.
Skäl:
Det finns mängder av normer. Det är omöjligt att säga att alla normer är av ondo eller godo.
Ifrågasättande av normer måste alltså ske på ett sätt där riktningen i förändringen inte är
given. Annars riskerar kommunen att göra mer skada än nytta.
Begreppet våldsbejakande extremism är mycket mer specificerat än extremism. Ordet
extremism används idag på ett subjektivt och mångformigt sätt. Att genomgående använda
begreppet våldsbejakande extremism gör att dokumentet blir tydligt för användare och
medborgare. Om en begreppsglidning sker kan också arbetets syfte komma att förändras.
Ärende 11, Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27 § 118,
Ytterligare investeringsbehov avseende lokaler och bostäder för flyktingar
Yrkande enligt bifogat dokument. (nedan)

BILAGA
Sverigedemokraternas förslag.

Jönköpings kommuns yttrande över mål nr 2377-16 (GDPR namn)./.
Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27 § 118,
Ytterligare investeringsbehov avseende lokaler och bostäder för flyktingar

Förvaltningsrätten har förelagt Jönköpings kommun att yttra sig över överklagande i
rubricerat mål. Med anledning härav lämnar kommunen följande svar.
Inställning
Jönköpings kommun välkomnar en prövning av överklagandet.
Övriga kommentarer
Klaganden har anfört att beslutet ska upphävas då kommunen inte har rätt att bygga bostäder
som endast en viss grupp av människor får flytta in i.
Den klagandes överklagan berör som vi ser det prövningsgrunden i kommunallagens 10 kap.
8 §, punkt fyra, om beslutet strider mot lag eller annan författning.
Laglighetsprövningen bör ske mot vad som sägs om diskriminering i Regeringsformen 1 kap
2 § och diskrimineringslagen, båda sedda i ljuset av EU:s rättighetsstadga, som ska vara
genomförd i svensk lagstiftning.
Vid den prövningen ska även prövas om det finns undantag i reglerna om diskriminering som
tillåter diskriminering att genomföras en begränsad tid. I detta fall kan den tiden bedömas vara
i några år.
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