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Klarspråk - Äntligen! Nu går vi från snack till verkstad 
Sverigedemokraterna var enda parti som ökade i valet. Vi nådde 20,6 %. SD är därmed större 
än C, KD, V, MP och L ihop! Därför har SD idag företrädare i alla styrelser och nämnder. Varje 
nämnd har ett arbetsutskott förkortat AU, där varje ärende bereds. 
SD blev vågmästare med titeln Oppositionsföreträdare, vilket ger oss bättre insyn i kommunen. 
Kommunen styrs dock fortfarande av en minoritet (M, KD och L). M gav oss möjlighet att få tid 
till att sätta oss in i alla delar som övriga block redan har tillgång till. Vår oppositionsroll är i 
övrigt oförändrat stark. 

Presentation av våra företrädare i kommunen 
Kommunfullmäktige / KF   Lina Särén     Ordinarie ledamot                                              
Kommunens högsta beslutande organ Jonas Bygdén    Ordinarie ledamot                       
och ideologisk arena    Maria Lilja     Ordinarie ledamot                                                     
       Catharina Pisoni Söderblom  Ordinarie ledamot                                                          
       Bo Areng     Ordinarie ledamot                                                                                    
       Håkan Gustafsson   Ordinarie ledamot                                                                        
       Matti Koivuniemi    Ordinarie ledamot                                                                         
       Magdalena Strignert   Ersättare                                                                    
       Therés Rosén Gustafsson  Ersättare                                                             
       Jan Gullstrand     Ersättare                                                                                  
       Peter Schmidt    Ersättare                                                                             
        Kontaktperson: lina.saren@sd.se                                                                 
Kommunstyrelsen/KS 
KS är kommunens mäktigaste organ Jonas Bygdén    Ordinarie ledamot                          
KS leder förvaltningens arbete,  Bo Areng     Ordinarie ledamot                                        
bereder besluten i KF samt styr  Lina Särén     Ersättare+ledamot AU                                     
övriga nämnder     Catharina Pisoni Söderblom Ersättare                                      
        Kontaktperson: lina.saren@sd.se                                                                 
Socialnämnden/Soc 
Tar beslut rörande socialtjänsten, LSS  Catharina P. Söderblom Ordinarie ledamot+ledamot AU   
samt leder den kommunala   Maria Lilja     Ordinarie ledamot                                            
sjukvården.     Therés Rosén Gustafsson   Ersättare                                            
       Bo Areng     Ersättare                                                                                    
        Kontaktperson: catharina.soderblom@sd.se                                                                 
Barn- och Utbildningsnämnden/BoU 
Leder verksamheten inom      Maria Lilja      Ordinarie ledamot                                          
barnomsorg, skola och alternativ  Théres Rosén Gustafson  Ordinarie (sär-) skola                
ledamot      Lina Särén     Ersättare+ledamot AU                                                                      
       Magdalena Strignert    Ersättare                                                                   
        Kontaktperson: lina.saren@sd.se                                                                 
Kultur- och Tekniknämnden/KoT 
Leder verksamheten inom fritid- och  Matti Koivuniemi    Ordinarie ledamot                    
kultursfären samt teknisk verksamhet Håkan Gustafsson   Ordinarie ledamot                   
som vägunderhåll, VA, renhållning  Jonas Bygdén    Ersättare + ledamot AU                             
och fastighets- skötsel.   Magdalena Strignert           Ersättare                          
        Kontaktperson: jonas.bygden@sd.se                                                                 
Kommunala nämnder och bolag  
SD har också ledamöter i ett flertal specialnämnder och bolag. 
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SD granskar  
Sydnärkes folkhälsoteam - vi hoppas att du som medborgare i Askersunds kommun och 
Örebro region känner väl till denna organisation för det är nämligen du som betalar för den …  
Där ingår arbete med FÖS som är till ”för att fler nyanlända och asylsökande föräldrar ska ha 
möjligheten att få kunskap, råd och stöd om föräldrarollen i Sverige utifrån ett 
samhällsperspektiv.” Detta är så klart gratis.  
De arbetar även med Seniorkraft som är till för pensionärer men dessa erbjuds inget som är 
gratis. ”Det kostar 250 kr i deltagaravgift samt 100 kr i patientavgift vid varje (2 stycken) 
vårdcentralbesök.” 
Hur var det med ”Allas lika värde”? 

Sedan 2019 har antalet anställda i Askersunds kommun ökat med 10 % men bara 1 % i 
befolkningsökning. Bland annat har administration och ledning ökat med 13 % samtidigt som 
löneökningen är högre på dessa tjänster. Mer byråkrati är skadligt för vårt samhälle.  
SD rekommenderar: https://www.youtube.com/c/riksstudios (Riks) sök på: Leif Östling, Vad fan 
får jag för pengarna? eller Lägg ner ”pyttemyndigheterna” 

Det är maktmissbruk när justitiekanslern beviljar 840 000 kr av svenskarnas skattemedel till 
utländsk dömd våldtäktsman (Riks). ”Eller när en 50 åring frias från barnvåldtäkt - rätten visste 
ej vad en ”snippa” är” (Riks). Även i vår kommun sker maktmissbruk när en skola ger ett barn 
streck i ALLA ÄMNEN utan någon förvarning. Barnet har visat på godtagbara och mer än 
godtagbara kunskaper i samtliga ämnen halvvägs in i terminen samt terminen före och 
terminen efter och fått fullvärdiga betyg. Att man möjligen straffar barnet för en dispyt med 
förälder är totalt oaccepterat, i vår mening. Att sätta betyg är en myndighetsutövning och ska 
genomföras ansvarsfullt. Det är viktigt att människor med makt i offentlig sektor har en ödmjuk 
syn mot vilka/vem de servar; mot landet, folket och/eller den lilla hederliga människan.   

Ett norskt bolag planerar en vindpark på 12 st gigantiska vindkraftverk (60 m högre än Malmös 
Turning Torso!) i Björnamossen i vår kommun. Vi i SD ställer oss starkt emot vindkraftverk och 
vill att kommunen lämnar in sitt veto mot detta planerade galenskap! Vi rekommenderar: 
”Busch vill se mer vindkraft - får kritik av Reidar Svedahl (L): Helt fel väg att gå” (Riks). 
(www.zephyr.no/portfolio/bjornamossen/) Skriv till samråd@zephyr.no om vad du anser om 
deras galna planer!  

Ta chansen idag och anslut dig till  

Tillsammans kan vi bygga  
en bra framtid för Askersund. 

Mejla gärna vår ordf. Bo Areng på bo.areng@sd.se 
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