
Knäppa SD-motioner 2012 

 

Motion 2012/13:Kr338 

Svenska ortnamn i fjällvärlden 

 

” Det är uppenbart att det idag finns allvarliga brister i tillsynen och tillämpningen av de lagreglerade 

bestämmelserna kring god ortsnamnssed. ” 

 

Motion 2012/13:K336 

Införandet av en förvaltningsdomstol 

 

” För att stärka demokratins funktion bör således en förvaltningsdomstol, möjligen liknande den 

tyska, införas i Sverige…Domstolens uppgift blir alltså att hjälpa politikerna att tolka författningen” 

Kommentar: Vi tror att han menar författningsdomstol – det är säkert den dåliga 

svenskundervisningen som ligger bakom.  

Motion 2012/13:Kr330 

Svenskt kulturarvsår 2016 

”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse år 

2016 till ett svenskt kulturarvsår.” 

 

Motion 2012/13:MJ454 

Mål för svensk självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktion  

”Sverigedemokraterna ser livsmedelsproduktionen och möjligheten att föda vår 

egen befolkning som viktig då vi bör vara rustade för händelser i vår omvärld 

som svårligen kan förutses.”  

Motion 2012/13:Kr318 

Marinarkeologiskt museum 

”att utreda möjligheten att inrätta ett museum för regalskeppet Kronan, regalskeppet Svärdet och 

amiralskeppet Mars på Öland eller i Kalmar.” 

 

Motion 2012/13:Kr311 

Bevara de svenska ortsnamnen i fjällvärlden  

”det bör bli obligatorisk att inkludera även de svenska ortsnamnen på landets fjällkartor.” 
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Motion 2012/13:Kr310 

Kyrkohistoriskt museum 

”utreda möjligheten att i samarbete med Svenska kyrkan upprätta ett nationellt 

kyrkohistoriskt museum.” 

 

 

Motion 2012/13:Ju372 

Domarkappa 

”SD arbetar för att stärka rättssamhället. Till detta hör att stärka domares ställning. Ett sätt att 

markera att domaren i sin uppgift som domare inte är vem som helst är bruket av domarkappor” 

 

Motion 2012/13:Fö246 

Datum för tillåtet fyrverkeri 

”Skulle fyrverkerier tillåtas på andra nationers helgdagar i Sverige skulle det bli tillåtet 

var och varannan dag, vilket inte är rimligt.” 

 

Motion 2012/13:C363 

Rättvisa sista betalningsdatum 

”att låta lagstadga sista förfallodatum som sista betalningsdag.” 

 

Motion 2012/13:K333 

Riksdagens högtidliga öppnande 

”För att stärka monarkins status i Sverige bör öppnande av riksmötet ske i samklang med historiska 

och kulturella anor mer än vad som är fallet idag.” 

 

Motion 2012/13:K332 

Officiell nationalsång  

” att ge ”Du gamla, du fria” officiell status som Sveriges 

nationalsång.” 
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Motion 2012/13:Ub393 

Nationellt samiskt forskningscentrum 

”utreda möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum.” 

Motion 2012/13:Kr297 

Införliva Västerviks visarkiv i Statens musikverk 

”rädda verksamheten vid Västerviks visarkiv, genom att införliva arkivet i statens musikverk” 

 

 

Motion 2012/13:U289 

Nordens hus i Sverige 

”Behovet av att fördjupa det nordiska samarbetet och betona den nordiska kulturgemenskapen är 

idag starkare än någonsin. Detta då det annars föreligger en uppenbar risk för att den nordiska 

dimensionen försvagas i kölvattnet av en ökad globalisering” 

 

Motion 2012/13:K286 

Medborgarskapskrav för statsråd 

”För att det inte skall råda den minsta tvekan om var lojaliteten ligger hos ett statsråd och 

förtroendet hos den svenska allmänheten bör enbart svenskt medborgarskap tillåtas för statsråd i 

den svenska regeringen.” 

 

 

Motion 2012/13:K266  
Ordensväsendet 

”återinföra det kungliga ordensväsendet” 

 

 

 

Några till: 

Motion 2012/13:Kr336 

Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet 

Motion 2012/13:Kr335 

Åtgärder mot fornminnesbrott 
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