




Förord
Politikerna och de kommunala tjänstemännen i Göteborgs Stad ska tjäna folket. Den 
så kallade göteborgsandan har dessvärre visat sig ha en baksida som bidragit till en 
korruptionskultur som skadat vår stad. Flera kommunala bolag och förvaltningar har 
varit indragna i mutskandaler som drabbat Göteborg. Alliansen och de rödgröna är 
alla representerade i kommunens nämnder och bolag. Därmed har politiker från alla de 
etablerade partierna en skuld i det som nu sker. Sverigedemokraterna är inte represente-
rade i kommunstyrelsen och andra nämnder och har därmed inget inflytande där, men 
vi har en vilja att stärka både revisionen och moralen i Göteborgs stad. Vi vill se en ny 
göteborgsanda där hederlighet, plikt och flit är vägledande ord.

Utanförskapet fortsätter att växa i Göteborg. Skolre-
sultaten blir allt sämre och de som presterar allra 
sämst är generellt sett pojkar från ekonomiskt 
svaga familjer med annan etnisk bakgrund än den 
svenska. För att bryta utanförskapet krävs en rad 
åtgärder. Dels måste invandringen minska radikalt 
och dels måste skolan förändras så att den tidigt 
fångar upp de elever som riskerar att misslyckas. 
Arbetsro är en förutsättning för lärande. Vid sidan 
av kunskapsmålen är det därför högsta prioritet att 
skapa trygga skolor med en lugn arbetsmiljö i Göte-
borg. Att skapa ordning på våra skolor är i första hand 
inget ekonomiskt problem. Det handlar om politisk 
vilja.

Patrik Ehn, gruppledare  
Sverigedemokraterna
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1. Bakgrund och principer
Ur Sverigedemokraternas Principprogram:

”Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättig-
heterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grund-
val av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.”

”Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens ter-
ritoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin 
ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent.”

”Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställ-
ningar som vi lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form 
genom tid och rum. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens 
olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. 
Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald 
för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör 
erkännas och skyddas till allas gagn.”

”För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv 
och som av andra uppfattas som svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen 
svenskhet, med möjlighet för människor med annat ursprung att tillhöra den 
svenska nationen. Dock, nationstillhörighet är inte detsamma som medborgar-
skap. Att helt uppgå i en nation kan ta flera generationer.”

”Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst 
har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från närliggande områden. 
Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från 
avlägsna länder. Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört 
ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansätt-
ning.”

Bakgrund
Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti 
för svenskar. Samma år bildades SD Göteborg som en av landets första lokalföreningar. 
Efter en tid som talesman för partiet blev göteborgaren Anders Klarström Sverigede-
mokraternas första partiledare. 1995 lämnade Klarström över ordförandeklubban till 
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Mikael Jansson. Jansson ledde partiet i tio års tid och är idag ordförande för Göteborgs-
distriktet. Gruppledare i kommunfullmäktige är distriktets vice ordförande Patrik Ehn.

Vägledande principer

Bevara Sverige svenskt
Bevara Sverige svenskt är en i allra högsta grad konservativ formulering. Konserva-
tism kommer av latinets conservare som betyder bevara, och att bevara Sverige svenskt 
uttrycker då framför allt en kulturkonservativ hållning. Många svenska politiker talar 
idag föraktfullt om att det inte finns något svenskt folk. För oss är det självklart att det 
svenska folket finns. Men på en punkt har de andra partierna rätt, släpper vi föreställ-
ningen om att det finns ett svenskt folk och släpper vi känslan av den svenska historien 
som vårt gemensamma arv, då upphör svenskarna att existera. Sverige demokraterna var 
tidigare det enda partiet i Göteborgs kommunfullmäktige som ansåg att Göteborg är 
en svensk stad. Nu har andra partier gett oss rätt.

Familj – hembygd – fädernesland
Familjen är den naturliga och mest grundläggande gruppen i samhället. Vi sverigede-
mokrater slår vakt om familjen. Hembygden är liksom fäderneslandet vår hemvist på 
jorden, samtidigt som dessa begrepp är bärare av traditionellt starka och viktiga värden. 
Vår demokratisyn innebär också att vi vill se ett starkt självbestämmande för såväl 
familjen, kommunen som nationalstaten.

Trygghet och tradition
Sverigedemokraternas socialkonservatism innebär en vänsterposition i fördelnings-
frågor och en högerprofil värderingsfrågor. Partiets nuvarande valspråk ”Trygghet 
och tradition” uttrycker just detta. För oss sverigedemokrater är det av största vikt att 
Göteborgs kommun garanterar sina invånare social och ekonomisk trygghet. Ingen 
kommuninvånare ska behöva vara hemlös. Ingen människa ska behöva känna sig otrygg 
på sin skola eller sitt äldreboende. Ingen göteborgare ska behöva känna rädsla över att 
vistas utomhus efter mörkrets inbrott. Men trygghet är mer än så. Traditionerna som 
förs vidare från generation till generation skänker oss trygghet i vår identitet. Svenska 
seder och bruk knyter oss samman och stärker folkets gemenskap. Ett folk utan historia 
är ett folk utan framtid.

Demokratisk nationalism
Som nationalister utgår Sverigedemokraterna från idén om folket som en social och 
demokratisk kraft. Det svenska folket är ett kollektiv med en gemensam historia, ett 
gemensamt språk och en gemensam värdegrund. Denna samhörighet är en förutsättning 
för demokratin, och det är därför ingen tillfällighet att det demokratiska systemet växte 
fram inom ramen för nationalstaten. För att en demokrati ska fungera måste männis-
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kor kunna kommunicera med varandra och dela vissa grundläggande värderingar. Den 
nationella värdegrunden är avgörande för att det demokratiska samhället ska fungera. 
Samtidigt är vi av den åsikten att det är det svenska folket som ska ha makten över sin 
vardag och framtid. Vi motsätter oss en centralisering av makten oavsett om den är 
 ekonomisk eller politisk. Vår politiska vision är en svensk demokratisk nationalstat. 
På internationell nivå vill vi se en värld av fria, fredliga och samverkande nationer. En 
förutsättning för detta är att 
alla världens folk garanteras 
sin nationella frihet. För oss 
nationalister innebär detta 
såväl politisk, ekonomisk 
som kulturell frihet, dvs. 
självbestämmande, självför-
sörjning och självförverk-
ligande. Den demokratiska 
nationalismen står för en håll-
bar samhällsmodell i en tid då 
globaliseringen gör vår värld 
allt mer sårbar.

Nationell solidaritet 
Det mångkulturella samhäl-
let är inget hållbart samhälle, 
vare sig ekonomiskt eller 
socialt. Invandringen kostar 
göteborgarna enorma resur-
ser varje år, vilket innebär mindre anslag till vård, omsorg, utbildning och infrastruktur. 
Samtidigt hotar segregationen den naturliga sociala gemenskapen i samhället. När män-
niskor inte känner samhörighet med varandra minskar viljan att bidra till den gemen-
samma välfärden. Sverigedemokraterna vill skapa ett modernt svenskt folkhem och en 
förutsättning för det är att vi starkt begränsar invandringen samtidigt som de invandrare 
som kommit hit anpassar sig till det svenska samhället och dess normer och värderingar. 
Vi sverigedemokrater sätter den nationella solidariteten först utan att för den sakens 
skull glömma våra medmänniskor i andra delar av världen. Vår solidaritet med andra 
folk innebär att vi i första hand hjälper dem i deras närområden.

Bevara Göteborg göteborgskt
Sverigedemokraterna i Göteborg vill inte bara bevara Sverige svenskt. Vi vill också 
bevara Göteborg göteborgskt. Göteborg är en stad i ständig ekonomisk utveckling 
och skall så vara. Utvecklingen av staden måste dock ske med hänsyn till sociala och 
kulturella värden. När kommunen planerar för framtida bebyggelse och trafiklösningar 
ska man ha ett historiskt perspektiv. 

SD - Budget för Göteborgs Stad 2013 sid 9



Linjenätet/Route Map
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2. Familjen: Samhällets bas
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje män-
niska har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala 
andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett 
värdigt liv. Ett alltför ensidigt rättighetstänkande kan dock vara destruktivt för 
samhällsutvecklingen och därför måste rättigheterna också vägas upp av skyldig-
heter. Utan skyldigheter kan inga rättigheter upprätthållas. ”

”Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är 
samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga 
familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. 
Politikens uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlings-
frihet, men också att skapa starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd i de 
fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då familjen av någon orsak faller sön-
der. Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att 
barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.”

 

Omsorg om familjen
Individens första och viktigaste gemenskap är familjen. Trygga uppväxtförhållanden 
borgar ofta för ett ordnat framtida liv för den enskilda medborgaren. Sverigedemokra-
terna värnar den traditionella kärnfamiljen, men vi är samtidigt medvetna om att alla 
familjer inte ser sådana ut. Många ensamstående föräldrar, framförallt mödrar, gör en 
utomordentlig insats för att hålla ihop sin familj, och skall erhålla samhällets fulla stöd 
för att klara sin ibland mycket svåra situation. Göteborgs stad ska erbjuda stöd och hjälp 
för såväl kärnfamiljer som för ensamstående föräldrar.

Omsorg om individen
Det sociala livet har i takt med urbaniseringen och globaliseringen blivit allt hårdare, 
men människan är anpassningsbar och de flesta finner trots allt sin plats i samhället. Det 
är dock fler som hamnar utanför idag än tidigare och det är vårt gemensamma ansvar 
att ställa upp för dem.
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Människan formades och anpassades under lång tid för ett socialt liv i mindre byar. 
Nu lever de flesta i stora städer, vilket ofta skapar en onaturlig stress. Vi måste försöka 
bygga ett Göteborg som främjar en varm och gemenskapsfrämjande bostads- och lev-
nadsmiljö. Det är vårt politiska ansvar att verka förebyggande genom att vara med och 
skapa ett sundare och socialt mer hållbart samhälle.

Svenska politiker har misslyckats med mycket, men en sak har vi varit bra på jämfört 
med de flesta andra länder, nämligen att begränsa utbredningen av narkotika och pro-
stitution. Nu gäller det att kämpa vidare på den vägen. Vi menar att Sverige inte ska vika 
sig för trycket från andra EU-medlemsländer och liberalisera sig i det här hänseendet. 
I stället ska vi fortsatt ta strid mot narkotika och prostitution. Göteborgs Stad bör vara 
ett föredöme i landet och tillsammans med polisen sätta helt nya mål för att bekämpa 
dessa allvarliga samhällsproblem.

Den som får försörjningsstöd och är frisk ska kunna kallas till enklare arbete. På så vis 
får människor en möjlighet att göra en viktig insats för det gemensamma bästa. I väntan 
på riktiga jobb skapar arbetstvånget en känsla av att göra rätt för sig. Det finns många 
samhällsnyttiga insatser som behöver göras. Rätten till försörjningsstöd ska vara abso-
lut och ingen får hamna utanför.

Rätten till arbete och bostad är självklar i varje civiliserat samhälle. Sverige var under en 
tid så gott som utan tiggare och uteliggare. En av orsakerna till att vi nu med förfäran 
tvingas se människor vara utan fysiskt skydd och de mest grundläggande villkoren för 
ett drägligt liv är att samhället inte klarar av att ta hand om alla människor i nöd. Vi 
måste fråga oss varför och försöka ändra metoderna inom individomsorgen. Samtidigt 
finns det de som utnyttjar tiggeriet som en extra inkomstkälla. Det krävs både mjukare 
och hårdare tag. De hårdare tagen är i princip en fråga för riksdagen och polisen. Göte-
borgs Stad får inrikta sig på de mjuka tagen och vara berett till stora omprövningar för 
att få en fungerande hjälp till dem som inte har eget boende och som idag faller utanför 
befintliga försörjningssystem.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en osvensk företeelse som måste bekämpas med 
effektiva och kraftfulla medel. Kommunen måste med all tydlighet visa att Sverige inte 
tolererar sådana kulturyttringar. Skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet 
mot kvinnofientliga värderingar, i synnerhet i de delar av stan där hedersrelaterat våld 
är vanligare. Göteborgs stad ska ge stöd i tex form av skyddade boenden till dem som 
drabbas.
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3. Hembygden som 
demokratiskt projekt
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Att all offentlig makt i Sverige skall utgå från folket är den mest centrala av 
Sverigedemokraternas principer.”

”Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till 
fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.”

”Vi betraktar det kommunala självbestämmandet som en central del av demo-
kratin, men inser samtidigt att kommunernas naturliga intresse av att söka egna 
lösningar och göra egna prioriteringar ständigt måste balanseras mot principen 
om att alla svenska medborgare skall ha rätt till en likvärdig välfärd och sam-
hällsservice.”

Kommunbildningar
Sverigedemokraterna betonar vikten av lokalsamhället, grannskapet och den dagliga 
gemenskapen människor emellan. Det är inte bara på små orter som gemenskapen 
har en plats. Även en större stad som Göteborg rymmer flera hembygder. Torslanda, 
Majorna, Kortedala, Rannebergen, Masthugget, Näset, Bergum och Kärra är exempel 
på stadsdelar med just sin särprägel. Människor som känner en naturlig gemenskap i sitt 
lokalsamhälle mår bra av politiskt självstyre. Därför är vi sverigedemokrater mycket 
positiva till de folkliga initiativ till nybildande av kommuner som tagits i t.ex. Torslanda 
och Askim. De hembygder som lämpar sig för egna kommunbildningar är de som har 
en stark identitet och geografiska, demografiska och demokratiska förutsättningar för 
att bilda en kommun.

Vi är givetvis medvetna om att Torslanda och Askim bidrar stort till Göteborgs kom-
munala ekonomi, och att kommunbildningar där skulle missgynna övriga delar av 
Göteborg. Vi anser dock att de demokratiska skälen väger tyngre samtidigt som kost-
nadsproblemen i vissa av Göteborgs stadsdelar skulle bli tydligare. Staden skulle tvingas 
att ta itu med dessa problem på allvar. Göteborg kommer även efter en kommundelning 
att ha oerhörda fördelar jämfört med många av landets övriga kommuner. Staden ska 
kunna bära sig själv även om Torslanda och Askim avskiljs.
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Stadsdelsnämnder
Sverigedemokraterna vill avskaffa stadsdelsnämnderna och i stället inrätta fler centrala 
nämnder. Vår modell innebär en minskad byråkrati för staden, samtidigt som kompe-
tensen samlas i facknämnder i stället för att splittras mellan 10 stadsdelsnämnder. Poli-
tikerna i dagens stadsdelsnämnder har svårt att sätta sig in i alla de vitt skilda ärenden 
som en stadsdelsnämnd har ansvar för. Ofta företräder politikerna ensamma sitt parti 
i nämnderna. Med vår modell kan en politiker fokusera på ett ansvarsområde, och inte 
som idag tvingas ta beslut som rör en rad politiska områden. Vårt förslag till omorga-
nisation kommer att innebära positiva effekter för såväl ekonomin som för demokratin 
i Göteborg.

Kommunalförbund och regioner
I Europeiska Unionen talas det om ”Regionernas Europa” och i Sverige driver politiker 
på en utveckling mot storregioner. Som ett modernt nationalistiskt parti ställer vi oss 
negativa till varje försök att upplösa nationalstaten. Samtidigt anser vi att det är viktigt 
att Göteborgs stad samverkar med andra kommuner och med Västra Götalandsregio-
nen.

Kommunalförbunden har en viktig samverkansroll i Sverige. Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), borde dock kunna breddas geografiskt och på sikt inklu-
dera städer på pendlingsavstånd som Borås, Trollhättan och Uddevalla. Begrep-
pet region hör dock sedan 1998 samman med landstingsverksamhet och staten 
har nu permanentat försöket med regioner i Skåne och Västra Götaland. Kommu-
nalförbunden bör därför inte kalla sig regioner. Ett namnbyte på GR till tex Göte-
borgsområdet (GO) vore också på sin plats för att undvika begreppsförvirring.  
 
Sverigedemokraterna är för kommunal samverkan, men inte på bekostnad av det kom-
munala självstyret. Sverigedemokraterna skulle se det som ett demokratiskt nederlag 
om någon av Göteborgs kranskommuner skulle anslutas till Göteborgs kommun.

Fritidspolitiker
Faktisk demokrati beror främst av andelen medborgare som är politiskt aktiva, men 
också av de förtroendevalda politikernas förutsättningar att fatta beslut. En förtroen-
devald i en facknämnd har möjlighet att lära sig sitt område. Därför vill vi öka antalet 
ledamöter i nämnderna. Inräknat att vi föreslår stadsdelsnämndernas avvecklande blir 
det med vårt förslag fler förtroendevalda i nämnderna. Förslaget innebär också att min-
dre partier kan ta plats i nämnderna av egen kraft.
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4. Ett svenskt Göteborg
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest natur-
liga mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och 
andra övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtu-
sendet, men nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått. Den natio-
nella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum och 
skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan 
unga och gamla, olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner.”

Slå vakt om det svenska
Vi sverigedemokrater älskar vårt land och värdesätter dess särart. Vi vill att det svenska 
ska hyllas och högtidlighållas i alla sammanhang. Som parti slår vi vakt om Sveriges 
nationella identitet. Den nationella stolthet och sammanhållning som förr var självklar 
är inte längre det, men den skulle kunna vara det. Det är därför som Sverigedemokra-
terna finns. I Göteborgs kommunfullmäktige var vi tidigare det enda parti som ansåg att 
Göteborg är en svensk stad. Idag har andra partier gett oss rätt i detta för oss självklara 
påstående. Det är ett steg i rätt riktning.

Identitet och gemenskap
Sverigedemokraterna eftersträvar ett hållbart samhälle, inte bara i ekonomiskt och eko-
logiskt hänseende, utan även socialt. En socialt hållbar stad kräver att invånarna känner 
gemenskap med varandra. Detta kräver i sin tur en stark lokal och nationell identitet. 
Många av de människor som invandrat till Göteborg har anpassat sig väl till det svenska 
samhället och anammat vårt sätt att leva. Så är dessvärre inte alltid fallet i Göteborg idag.

Grupper av människor från olika kulturer lever idag vid sidan av det svenska Göteborg. 
Detta får långtgående sociala konsekvenser i form av otrygghet, både hos svenskar och 
hos invandrare. Det skadar själva grunden för demokratin och välfärden, nämligen sam-
manhållningen. Sverigedemokraterna föreslår två vägar ur detta sociala dilemma. Den 
ena vägen är assimilation, och den andra är återvandring.
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Gästfrihet och hjälp att återvända
Bara en bråkdel av de människor som flyr till Sverige är de facto flyktingar. En stor 
majoritet av dem som kommer hit är ekonomiska flyktingar eller anhörighetsinvand-
rare. För att över huvud taget kunna assimilera tidigare anlända invandrare måste den 
utomeuropeiska invandringen till Göteborg hejdas. Därför kräver Sverigedemokraterna 
en omedelbar omprövning av flyktingmottagandet till Göteborgs kommun. Götebor-
garna har aldrig fått säga sitt i denna samhällsgenomgripande fråga. Därför förespråkar 
vi en kommunal folkomröstning om flyktingmottagandet.

Mottagandet av asylsökande bör starkt begränsas och de platserna ska reserveras till de 
facto flyktingar. Sett till segregationen och problemen med de flyktingar som anlänt till 
Göteborg borde inga asylsökande tas emot, men Göteborg måste vara del i den process 
där skydd erbjuds för de facto flyktingar som inte kunnat få skydd i sitt närområde. 
Det är en humanitetsfråga, även om vi inser att misär och förföljelse omöjligt kan lösas 
annat än på plats. Successivt bör Göteborg helt stänga för asylinvandring när ett system 
med skydd i närområden är förverkligat genom FN: s försorg.

Arbete är den bästa vägen in i samhället. På arbetsplatsen lär man sig språket och de 
nationella sociala koderna. Omfattande kommunala hjälparbetsprogram ska införas för 
dem som uppbär försörningsstöd. Högre krav måste ställas på de invandrare som fått 
uppehållstillstånd och vistas i Göteborg. Kommunen ska anordna obligatorisk under-
visning i svenska språket och svensk samhällskunskap för nyanlända. Samtidigt med 
de nya kraven ska de invandrare som kommit till Göteborg och som vill assimileras ses 
som en resurs att själva hjälpa andra att ingå i assimilationsprocessen.

De asylsökande som inte längre har skyddsbehov och som efter en tid i Göteborg 
känner att de inte hör hemma här ska uppmuntras att återvända till sitt hemland eller 
kulturella närområde. Kommunen ska öppna ett återvandringskontor och kan på så 
sätt hjälpa många av de invandrare som verkligen vill återvända hem. Detta ska ske i 
samarbete med Migrationsverket. Vi räknar med att många invandrare skulle kunna 
återvandra med hjälp genom ett kommunalt återflyttningsprogram. Återvandringen är 
också ett sätt att stödja de länder dit återvandringen sker. Göteborgs Stad ska tillsam-
mans med Migrationsverket verka för att återvandrande får arbete och bostad i sitt 
hemland. Målet är att återvandringen ska öka.

Återvandringsprogrammet innebär bruttokostnader, men antas på andra områden 
generera lägre kostnader och högre intäkter för kommunen och därmed ge en positiv 
nettoeffekt. Som tidigare nämnts ska återvandringen också ses som en form av utveck-
lingshjälp.
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5. Svensk skola på 
svensk värdegrund
Ur Sverigedemokraternas skolpolitiska inriktningsprogram:

”Svensk skola står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång varit en skola 
i världsklass, har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste 
tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit allt mer stökig, otrygg och segregerad. 
Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället se en skola som känneteck-
nas av trygghet och studiero, men också av kunskapsförmedling, förbättrade 
studieresultat samt ordning och reda. Sverigedemokraterna vill se en skola som 
genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där 
kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras – inte bestraffas. 
Sverigedemokraterna vill genom ökad resurstilldelning och en rad genomgri-
pande reformer verka för att svensk skola åter blir en skola värd namnet.”

Förskola för trygg uppväxt
Valfrihet inom barnomsorgen är en rättvisefråga. Familjer där en förälder väljer att 
stanna hemma med barnen ska också ha en rimlig ersättning för detta. Det är orimligt 
att föräldrar känner att de måste lämna iväg sina barn av ekonomiska skäl. Detta är en 
fråga som i första hand kan lösas genom beslut i Sveriges riksdag.

Inte alla familjeförsörjare arbetar dagtid. Barn ska erbjudas barnomsorg oberoende av 
föräldrarnas arbetstider. Nattdaghem ska finnas för de som behöver det.

Sverigedemokraterna ser positivt på den ”I Ur och Skur-pedagogik” som utvecklats 
sedan mitten av 1980-talet. Metoden bygger på att barnen får hjälp i sin egen utveckling 
ute i naturen där de övar sina sinnen och sin grovmotorik och delar sina upplevelser 
med varandra. Allt detta skapar en gemenskap och bidrar till att barnen får en inbyggd 
känsla för sin hembygd och dess natur.

Flickor och pojkar är födda olika och denna särart ska bejakas. Detta ska ske utan att 
man på något sätt hämmar individens utveckling. Sverigedemokraterna anser därför 
att Göteborgs kommun inte ska bedriva barnomsorg utifrån ett genuspedagogiskt per-
spektiv där pojkars och flickors naturliga särart förnekas.
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Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet i förskolan. Barngrup-
perna i förskolan måste därför bli mindre.

Fokus på ordning, bildning och fostran
Arbetsro är en förutsättning för lärande. Vid sidan av kunskapsmålen är det därför 
högsta prioritet att skapa trygga skolor med en lugn arbetsmiljö i Göteborg. Att skapa 
ordning på våra skolor är i första hand inget ekonomiskt problem. Det handlar om 
politisk vilja.

I dagens skola har pojkar generellt sämre resultat och lägre betyg än flickor. Detta är 
en utvecklingen som måste stoppas. Läraryrkets status och lärarlönerna måste höjas så 
att fler män söker sig till yrket.

Vid sidan av undervisningen har skolan en viktig uppgift att fostra barnen. Det är av 
största vikt att alla barn och ungdomar i Göteborgs kommun får ta del av den svenska 
värdegrunden. På så sätt bygger vi Sveriges framtid på stabil grund. Vi sverigedemokra-
ter vill att skolan slår vakt om det som många beskriver som det typiskt svenska, såsom 
demokrati, jämställdhet, arbetsmoral och respekt för djur och natur.

För att hålla ihop vår stad måste alla barn få ta del av den svenska värdegrunden, även 
de barn som kommer hit från andra länder. Därför motsätter vi oss etableringen av 
muslimska friskolor i Göteborg. Skolan ska stå upp för öppenhet och jämlikhet mellan 
könen. Därför anser vi att heltäckande slöjor inte hör hemma på en offentlig arbetsplats 
som skolan, oavsett om de bärs av elever eller personal.

Skolans roll som kulturbärare är mycket viktig. Skolan ska aktivt värna om svenska 
traditioner såsom luciafirande och skolavslutningar i kyrkan. Det svenska språket är 
av sådan vikt för anpassningen till det svenska samhället att vi anser att endast svenska 
bör talas på skolorna, givetvis med undantag för undervisningen i främmande språk. 
Vad gäller modersmålsundervisningen (tidigare kallat hemspråksundervisning) ska den 
ske utanför ordinarie skoltid. Vi ser gärna att ideella föreningar och familjen tar över 
ansvaret för denna språkundervisning.

Skolan ska uppmuntra till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att ämnet idrott och 
hälsa får ett större utrymme under skoldagen. Eleverna ska garanteras en varierad och 
näringsrik kost. Ungdomsfullmäktiges förslag om en krona mer per portion är därför 
ett bra förslag. Debatten om fläskförbud är absurd. Självklart ska fläskkött serveras i 
skolbespisningen som en del av en svensk traditionell och variationsrik kost.

Kvalitet och personaltäthet hänger givetvis ihop. Vi har som mål att en skolklass inte 
ska vara större än tjugo elever.
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6. Omsorg och solidaritet
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkon-
servativ idé. Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är 
baserad på klass- utan nationstillhörighet och där alla medborgare är garante-
rade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet, är också vägledande 
för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet. 
Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där 
utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräld-
rarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla 
skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anled-
ningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl 
fungerande familj.”

Nationell solidaritet
Nationell solidaritet är ett bärande begrepp i Sverigedemokraternas socialpolitik. 
Nationell solidaritet innebär att  vi tar hand om vårt eget folk i första hand. Barnen är 
vår framtid och ska på bästa sätt förberedas för att ta över vårt land. Våra äldre är de som 
byggt landet, och därför ska de behandlas med värdighet och respekt. Vi värnar om de 
glömda svenskarna som har svårt att göra sig hörda i dagens Göteborg.

De glömda svenskarna
De hemlösas situation i Göteborg är en skamfläck för staden. Frivilligorganisationerna 
har en viktig roll att fylla, men det är kommunens ansvar att ordna ett drägligt boende. 
Därför behövs fler övernattningsplatser så att våra hemlösa garanteras tak över huvudet 
året runt. Socialtjänstens verksamhet berör utsatta människor i Göteborg. Kvaliteten på 
den sociala verksamhet som lagts ut på entreprenad är starkt varierande och tillsynen 
är långt ifrån tillfredsställande. Kommunen bör hämta hem delar av den verksamhet 
som socialtjänsten lagt ut på olika slags privata aktörer. Frivilliga krafter gör en mycket 
viktig insats, men den kommunala omsorgen ska inte vara beroende av dem.

Även de funktionsnedsatta glöms ofta bort. Sverigedemokraterna anser att det är en 
grundläggande rättighet för funktionshindrade att så långt som möjligt få leva sitt liv 
på samma villkor som andra. Vissa kulturers nedvärderande syn på funktionshindrade 
är oacceptabel.
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En värdig äldreomsorg
Sverigedemokraterna vill se ett samhälle där generationerna knyts närmare varandra 
och där den äldre generationen är en naturlig del av familjen. Vi vill att svenskarna på 
ett naturligt sätt stöttar och hjälper varandra över generationsgränserna så långt det är 
möjligt i det civila samhället och därefter inom ramen för den offentliga sektorn.

Äldreomsorgen i Göteborg ska erbjuda en värdig, trygg och meningsfull tillvaro. Den 
som är gammal och i behov av omsorg och stöd ska kunna välja om han eller hon ska 
erbjudas hjälp i hemmet eller på ett äldreboende. Hemtjänsten och hemsjukvården ska 
möjliggöra boende i hemmet så länge detta är möjligt och önskat av omsorgstagaren.  
Äldre par som har olika behov av omsorg men som vill bo tillsammans ska kunna göra 
det. Stödet till anhörigvårdare ska öka. Anhörigvårdarna ger i de flesta fall den värdi-
gaste formen av vård och den är dessutom mycket kostnadseffektiv.

Det ska råda en hög grad av valfrihet inom äldreomsorgen. Samtidigt måste man ha klart 
för sig att många gamla som är svaga och sjuka inte alla gånger orkar välja eller har någon 
nära anhörig som kan hjälpa till med valet av äldreomsorg. Därför måste kommunen 
kunna erbjuda bästa möjliga omsorg.

Ökad personaltäthet och kompetensutveckling är en grundförutsättning för en god 
offentlig äldreomsorg. Kommunens eller stadsdelens ekonomi får inte vara avgörande 
för vilken kvalitet av vård och omsorg de äldre ska få. Vi tycker att det är en rättighet 
att de äldre, som inte längre har tillräcklig ork för att laga egen mat, ska få varm, väl-
smakande och näringsrik mat varje dag. Äldrevården måste bli bättre på det medicinska 
omhändertagandet. Det sociala innehållet utvecklas. Bättre samverkan mellan kommu-
ner och landsting kan undanröja många problem.

Göteborgs stad ska klara av att erbjuda sin invånare en god äldreomsorg. Kvalitetsar-
betet måste pågå ständigt och i alla delar av verksamheten. Vi ställer oss mycket tvek-
samma till upphandling av äldreomsorg i privat regi. Omsorg utförd av börsnoterade 
multinationella bolag har givetvis i första hand ett vinstsyfte och om detta är kortsiktigt 
kan det gå ut över dem som är i behov av äldreomsorgen. Kyrkor och andra frivilliga 
krafter gör en betydelsefull insats för våra äldre och ska uppmuntras och understödas 
i sitt arbete.

Att lita på och förstå personalen är i högsta grad en trygghetsfråga. Därför ska det vara 
ett kommunalt krav att personalen talar svenska. Kommunen bör också kunna kräva 
ett utdrag ur belastningsregistret vid anställning av omsorgspersonal.
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7. Arbete och näringsliv
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Viktigt att komma ihåg är att människor är så mycket mer än bara produk-
tionsenheter i en ekonomi och att ökad kulturell heterogenitet, via stora, lång-
väga folkomflyttningar, som regel får betydande negativa konsekvenser för det 
sociala kapitalet i invandringslandet. Tillåtandet av en omfattande och perma-
nent arbetskraftsinvandring riskerar också att förvärra problemen i de utveck-
lingsländer som dräneras på sin unga och välutbildade befolkning.”

Det skapande Göteborg
Den svenska skaparkraften är världsberömd. Många svenska forskare och företagare 
har bidragit med viktiga insatser för Sverige som industri- och kunskapsnation. Politi-
kens roll är att ge den svenska företagaren så goda förutsättningar som möjligt för att 
skapa och bedriva verksamhet. På kommunal nivå innebär detta att avgifter ska hållas 
låga samtidigt som service och tillsyn är god. Gatuhållningen och parkeringstillgången 
kan vara avgörande för många småföretagares överlevnad. Parkeringsavgifterna måste 
därför sänkas. Trängselskatten ska inte införas eftersom den hämmar tillväxten.

Det är människor som utgör näringslivet och dessa människors egen inställning till vär-
den som plikt, moral och bildning är givetvis viktig. Politiker skapar inte ett näringsliv i 
världsklass, näringslivet måste stå på egna ben och vi menar att de klarar det. För oss är 
det viktigt med en stark rättsstat där medborgarna litar på att organiserad brottslighet 
inte ges utrymme att profitera på människor och företag. Endast i ett tryggt och rätts-
säkert samhälle kan näringslivet utvecklas.

Ökad tillväxt ger fler arbetstillfällen i Göteborg och stärker vår del av Sverige. Därför 
måste myndighetsutövning och avgiftsuttag ske i harmoni med företagens olika förut-
sättningar och på ett sådant sätt att det inte hämmar affärsverksamhet. Särskild hänsyn 
ska tas till småföretagarnas situation i Göteborg och tjänstemännens attityd mot fram-
för allt de mindre företagen i vår stad ska alltid vara serviceinriktad.

De kvarvarande lantbruken i Göteborgs kommun kan påverkas kraftigt av förändringar 
i samhällsplaneringen. Sverigedemokraterna vill därför tillgodose lantbrukens långsik-
tiga markbehov.
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Staden som arbetsgivare 
 
Stadens personal ska tjäna folket, det vill säga invånarna i Göteborg. Allmänheten och 
de som är i behov av och nyttjar stadens tjänster ska bemötas med största respekt i 
mötet med de anställda. Samtidigt är det givetvis viktigt att vår personal bemöts med 
respekt från brukarna. När anställda drabbas av hot och våld är samarbetet med de 
fackliga organisationerna och deras skyddsombud därför viktigt. 
Värderingar som plikt, flit och hederlighet ska känneteckna arbetsmoralen bland de 
anställda. All personalrekrytering ska baseras på yrkeskompetens och personalen 
ska kunna tala och förstå svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på 
föredömligt sätt. Den normala anställningsformen i staden ska vara tillsvidareanställ-
ning på heltid. 
 
Ledarskapet i en kommunal verksamhet är ofta avgörande för hur kvaliteten blir i 
slutändan. Bristen på ledarskap kan inte kompenseras med en kompisanda. En chef 
måste ha mod och våga ta ansvar. Stadens chefer ska vara ett fördeöme och inte se 
mellan fingrarna med oegentligheter. Som chef måste man både kunna inspirera och 
vägleda sina medarbetare. De anställda, oavsett funktion i kommunen, ska ha rätt 
till regelbunden kompetensutveckling. Lönerna ska vara rimliga. Göteborg har goda 
förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning utan att ge sig in i överbudskaru-
sellen i synnerhet vad gäller de högsta cheferna i kommunen. Tack vare Göteborgs 
Universitet, Chalmers, ett starkt näringsliv och en ung befolkning har Göteborgs Stad 
fördelar framför andra kommuner vad gäller att rekrytera personal.

Göteborgs Stads bolag 
 
Det är av största vikt att de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen sköts väl. 
Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Spårvägar AB och de allmännyttiga bostadsbolagen 
har ett stort strategiskt värde och måste därför värnas. Såväl allmännyttan som de 
infrastrukturrelaterade bolagen ska förbli i kommunal ägo. 
 
Flera kommunala bolag har varit indragna i de mutskandaler som drabbat Göteborg. 
Den så kallade göteborgsandan har dess värre en baksida som bidragit till en korrup-
tionskultur som skadat vår stad. Andra bolag har misskötts på andra sätt med onö-
diga kostnader som följd. Samma höga krav på hederlighet och god arbetsmoral som 
bör gälla i förvaltningarna ska gälla i våra bolag.
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8. Kultur för folket
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

”Sverigedemokraterna är motståndare till både kulturimperialism och kultur-
relativism. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk 
och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. De skilda 
kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas 
till allas gagn. Vi accepterar och stödjer att den svenska staten hjälper en inhemsk 
opposition i andra länder som arbetar för att förändra de aspekter av ett lands 
kultur som står i direkt strid med demokrati och grundläggande mänskliga rät-
tigheter. Vid sidan av dylika kulturyttringar anser vi dock inte att någon nation 
eller stat har moralisk rätt att medvetet försöka förändra eller avskaffa en annan 
nations kultur.”

Kulturen i samhället
Vi sverigedemokrater anser att den svenska kulturen har djupa värden som vi bör slå 
vakt om. Detta ska vara kommunens uppgift på alla nivåer och i alla verksamheter. De 
kommunala verksamheterna är i sig viktiga kulturbärare. Hur vi blir bemötta på för-
skolan och servicehuset säger mycket om vilken kultur som råder i vårt samhälle. Den 
ökade otryggheten på skolgårdar, spårvagnar och i våra bostadsområden visar tydligt 
hur vårt sätt att vara, alltså vår kultur, håller på att förändras.

All kommunal verksamhet ska genomsyras av en kulturell medvetenhet. Här är givetvis 
skolans roll mycket viktig, men även folkbibliotekens ställning som svenska kulturför-
valtare måste värnas. Föreningslivet är en del av den svenska folkrörelsen och spelar 
som sådan en stor roll för ungdomens demokratiska fostran. Kommunen ska ge sitt 
stöd till all föreningsverksamhet som bevarar och utvecklar det svenska kulturlivet. 
Invandrarföreningar ska dock inte räkna med kommunalt stöd eftersom vi förespråkar 
assimilation.

Sverigedemokraterna står upp för religionsfriheten, men för oss symboliserar moskéer 
något som inte är svenskt. Moskén är en bärare av många värderingar som inte hör 
hemma i det svenska samhället. Vi motsätter oss därför att fler moskéer uppförs i Göte-
borg. Ett stort problem är att politiker och andra opinionsbildare inte på ett tydligt sätt 
vågar ta avstånd från islams avarter. Tvärtom så ges bygglov åt moskéer som finansieras 
av totalitära stater där en strikt fundamentalistisk form av islam är statsreligion. Att 
moskéer av detta slag uppförs i Göteborg ser vi som ren kulturimperialism.
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Högtider och större evenemang
Vi ser gärna att Göteborgs Stad har en aktiv roll som arrangör vid traditionella 
högtidsdagar såsom Nationaldagen och Gustav Adolfsdagen. Nationaldagen är 
en svensk angelägenhet och det är en självklarhet att det är en dag då den svenska 
kulturen ska manifesteras. I Finland firas den sjätte november som Svenska 
dagen och i Göteborg ska sjätte november återigen firas med Göteborgs stad 
som en huvudarrangör. Säväl nationer som städer behöver högtider och symbo-
ler att samlas kring. Gustav Adolfsdagen skulle vara ett utmärkt tillfälle för det.  
 
Det är i hög grad en politisk fråga huruvida kommunen ska satsa på extravagans. Två 
exempel visar problemställningen: Friidrotts-VM satte Göteborg på kartan, men vad 
kostade det och vad gav det? Ett annat exempel är Ostindiefararen. Projektet har varit 
kostsamt för såväl offentliga som privata aktörer, men satsningarna har bidragit till att 
stärka den lokala och nationella identiteten. Göteborg ska vara en vacker och trevlig 
stad med en historia att vara stolt över. Det ska eftersträvas att varje sådan satsning har 
ett självklart stöd hos göteborgarna och att kostnaderna hålls nere.

Inför 400-årsjubileet är det viktigt att staden satsar medel på att skapa något stort, vack-
ert och bestående som kan vara  till glädje för framtida generationers göteborgare på 
samma sätt som vi idag kan glädja oss åt det som skapades i samband med att Göteborg 
firade sitt 300-årsjubileum.

Göteborgs kulturutbud
Runt Götaplatsen hittar vi flera av Göteborgs viktigaste kulturinstitutioner. Götaplat-
sen färdigställdes till Jubileumsutställningen 1923 då Konsthallen och Konstmuseet 
stod klara, båda i klassicistisk stil. 1931 invigdes Carl Milles staty Poseidon, och några 
år senare öppnade Stadsteatern och Konserthuset sina portar.

I samband med Göteborgs jubileumsutställning 1923 öppnades även nöjesparken Lise-
berg som femton år tidigare köpts som landeri av staden. Liseberg är en fantastisk till-
gång för Göteborg och ett utmärkt exempel på ett folkligt kulturutbud. Investeringar 
bör göras i nöjesparken så att den ständigt förnyas och behåller sin position som en av 
norra Europas ledande nöjesparker. 

Musik, dans, teater och andra konstformer ska få offentligt stöd så länge som de ger 
uttryck för sund nordisk kultur och högre västerländsk civilisation. Dekadenta och 
destruktiva kulturyttringar ska inte kunna räkna med något som helst stöd från Göte-
borgs kommun.
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9. Göteborg i rörelse

Arbete, fritid och hälsa
Vi sverigedemokrater ser sambandet mellan regelbunden motion och folkhälsa. Göte-
borgs cykelbanenät möjliggör för invånarna att ta cykeln till arbetet och skolan. Detta 
är en enkel och billig form av motion som fler gärna borde utöva. Även inom äldre-
omsorgen ska kommunen tillgodose de äldres behov av motion. Bland unga människor 
har övervikt blivit ett problem. Därför ställer vi oss positiva till att fler skolor utvecklar 
en hälsoprofil och aktivt arbetar med hälsofrågorna. För detta krävs inte bara en hälso-
utbildad lärarkår, utan också en kostmedveten bespisningspersonal.

Idrott och motion
En viktig del av folkhälsoarbetet är att ungdomen uppmuntras att aktivera sig. Någon 
bättre hälsoinvestering för framtiden finns inte. Det är därför viktigt att vara lyhörd 
för ungdomars olika behov av fritidssysselsättning. Idrottsrörelsen är en del av den 
svenska folkrörelsen och spelar som sådan en stor roll inte bara för ungdomars hälsa 
utan även för den demokratiska fostran. Den breda idrottsrörelsen ska ha mycket goda 
förutsättningar att verka i Göteborg. En aktiv fritid håller många ungdomar borta från 
kriminalitet och missbruk, och är på så sätt folkhälsofrämjande. Sverigedemokraterna 
hoppas att Göteborg även i framtiden ska vara en stad där ungdomar utvecklas till både 
friska medborgare och goda idrottsmän- och kvinnor.

Sverigedemokraterna vill att Göteborgs kommun erbjuder sina invånare ett rikt 
och varierande utbud av motionsmöjligheter i form av vandringsleder, simhallar, 
ridvägar och löparspår. Det är viktigt att befintliga anläggningar underhålls och att 
kommuninvånarna blir upplysta om vilka anläggningar som finns. Antalet idrotts-
anläggningar bör öka i takt med att staden växer. Innan nya anläggningar byggs i 
centrala Göteborg ska det tas hänsyn till marknytta och publikunderlag.

Att simma är en populär motionsform. Dessvärre har miljön på våra badhus försämrats 
avsevärt det senaste decenniet. Vissa besökares ignorans för hygien- och ordningsregler 
gör att många besökare väljer att stanna hemma. Kommunen måste se till att reglerna 
skärps och efterföljs på stadens badhus så att alla känner sig välkomna och trygga.
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10. Den naturnära staden
Ur Sverigedemokraternas principprogram:

” Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt 
beroende av denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss 
med de mest nödvändiga förutsättningarna för vårt livsuppehälle såsom mat, vatten och 
syre, så tror vi också att de skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är nödvändiga 
för att fylla våra själsliga behov och möjliggöra en hög livskvalitet. Sverigedemokra-
terna betraktar merparten av dagens miljöproblem som en konsekvens av att samhället 
inte i tillräckligt hög grad låtit sig vägledas av den konservativa principen om ett var-
samt framåtskridande. Försiktighetsprincipen är således central inom Sverigedemokra-
ternas miljöpolitik både när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem 
och när det gäller valet av metoder för att motverka de redan befintliga problemen.”

En ekologiskt hållbar stad
Svenskarna är ett naturälskande folk och Sverigedemokraterna vill bejaka den egenska
pen hos oss. Vördnaden för och längtan till naturen finns givetvis även hos de svenskar 
som är bosatta i större städer. Vi svenskar har inte bara ärvt vårt land av våra förfäder, 
vi har också lånat det av våra barn. Forntid och framtid hänger ihop, så även i miljö
politiken. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti på nationalistisk grund. 
Det innebär bland annat att vi vill förvalta den jord vi ärvt och lämna efter oss något 
bättre.

Miljömedvetenheten ska genomsyra all kommunal verksamhet. Skolan har en viktig 
uppgift att fostra våra barn till skötsamma och miljömedvetna människor. Kommunen 
ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp och råvaror till servicehus och skol
kök bör i första hand vara närproducerade. Detta gynnar inte bara näringslivet i vår 
hembygd, utan också miljön.

Det allmänna miljömedvetandet kan öka genom tydligare information, i synnerhet till 
de som invandrat hit från kulturer och som har en annan syn på natur och miljö. Käll
sortering hos hushåll och företag ska bidra till målet om ett kretsloppssamhälle. 

Göteborg är en transportstad och miljöfarliga transporter till och från Göteborg är nöd
vändiga. Beredskapen och säkerheten kring dessa transporter bör ständigt uppgraderas. 
Göteborg ska ta sitt ansvar för det globala koldioxidutsläppet genom att minska för
bränningen av fossila bränslen. Förnybara energikällor ska användas i större utsträck
ning. Spillvärme och spillkyla skall tillvaratas.
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Den gröna staden vid havet
Göteborgs parker är en enorm tillgång för staden och dess invånare. Slottsskogen 
och Trädgårdsföreningen är bara två exempel. Även lekplatserna är viktiga för bar
nens behov av lek i utomhusmiljö. Vi sverigedemokrater betonar trygghetsfrågorna. 
Därför vill vi att alla parker och gångvägar ska vara ordentligt belysta kvälls och 
nattetid. Vi är också för en ökad kamerabevakning av samma skäl.

Havet och sjöfarten har satt sin prägel på Göteborg och gör det fortfarande. Den 
svenska skärgården och dess miljö är unik. Där finns en rik flora och fauna som är 
viktiga att bevara för framtiden. Dessa miljöer är i många fall mycket ömtåliga och 
behöver allt skydd de kan få. Därför stödjer Sverigedemokraterna bevarandet av och 
skapandet av nya naturreservat och grönområden längs kusterna.
 
Det finns många fina badplatser i kommunen. Längs hela kuststräckan finns havsbad 
med såväl sandstränder som klippor. Kommunen måste ta ett större ansvar vad gäller 
tillsynen av dessa platser. Havsbadskolonierna är en fin göteborgsk företeelse som 
vi vill slå vakt om.
 
Även mitt i staden sätter vattnet sin prägel på Göteborg. Kanalerna är ett inslag som 
ska bevaras och utvecklas av kommunen, gärna med fler platser för småbåtar. Välkända 
fontäner som Poseidon vid Götaplatsen, Såningskvinnan i Brunnsparken och De fem 
världsdelarna på Järntorget bidrar till en levande atmosfär i staden.

Friluftsområdena erbjuder oss en aktiv fritid med sina stråk av stigar, cykelvägar, 
ridvägar och motionsspår. De befrämjar livskvalitet och god hälsa. Billdals park, 
Delsjöområdet, Lärjeåns dalgång, Svarte Mosse, Välen, Vättlefjäll och Änggårdsbergen 
är områden som måste fredas. Genom samarbete med markägare kan ängs och hag
marker bevaras i kommunen. Friluftsområdena kring Göteborg kan på så sätt göras 
mer tillgängliga.

Nordre älv och Göta älv är båda omistliga delar av Göteborgs kulturlandskap. 
Nedlagda industriområden längs älvstränderna måste saneras och om möjligt åter
ställas till strandäng. Djur som betar håller stränderna öppna från sly och ger ett väl
komnande intryck. Det är också av största vikt att jordbruksmarkerna i kommunen 
hålls öppna och inte bebyggs av bostäder eller industri.
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11. Stadsbyggnad och 
ett tryggt boende

Fem dimensioner för en uthållig stadsplanering
De ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna är viktiga för en hållbar sam-
hällsutveckling, men vi sverigedemokrater vill lägga till en fjärde historisk dimension. 
Den historiska dimensionen är viktig i stadsplaneringen och särskild hänsyn ska tas till 
gamla stadsplaner, äldre bebyggelse och historisk symbolik. Vi sverigedemokrater anser 
att det är viktigt med historiska sammanhang i stadsplaneringen och vi ser ett samband 
mellan forntid, nutid och framtid. Vi vill att trygghet och tradition ska prägla hur vi 
gestaltar vår stad.

Miljonprogrammet och det ensidigt ekonomiska tänkande som dominerat i några 
decennier har tyvärr förfulat 
många stadsmiljöer. Ofta är 
det äldre kvarter och gamla 
välbevarade hus som upp-
levs som de vackraste. Tidi-
gare var skönhetskravet mer 
dominerande inom arkitek-
turen och byggnation var 
en konst. Det vackra och 
sköna måste återigen vara 
ett av målen när det byggs 
i Göteborg. Detta är den 
femte dimensionen.

Älvstränderna
Göteborg är en stad med 
långa traditioner av sjöfart 
och hamnen och färjeterminalerna betyder mycket för bilden av Göteborg som en 
aktiv sjöfartsstad. Dagens placering av färjeterminalerna innebär visserligen tung trafik i 
centrala delar av Göteborg, men en placering på Hisingen skulle bara ytterligare belasta 
de redan nu påfrestade älvförbindelserna. Vi förespråkar lösningar där terminalerna 
fortsatt ligger kvar på Södra Älvstranden.
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Idag används Gullbergsvass mest av transportsektorn. Här skulle många bostäder 
kunna byggas och även annan verksamhet få plats. Gullbergsvass bör kunna knytas 
ihop med Södra Älvstranden där Götatunneln har frilagt stora markytor som nu kan 
användas till bostäder och grönområden, men även affärsverksamhet med butiker och 
kaféer. När nu båda älvstränderna är under utveckling blir nästa viktiga steg att knyta 
ihop Backaplan och Frihamnen med de centrala delarna av Göteborg.

Nygammal arkitektur
Där Gamlestaden ligger idag låg mellan åren 1473 och 1624 Göteborgs föregångare 
Nya Lödöse. 1913 antogs stadsingenjör Albert Lilienbergs stadsplan för Gamlestaden. 
Denna stadsplan var delvis medeltidsinspirerad. Sverigedemokraterna motsätter sig att 
området kring Gamlestadens blivande resecentra blir en modernistisk glas-, betong- 
och aluminiumskapelse. Vi vill istället knyta an till historien och låta stationsområdet 
och kringliggande kvarter uppföras i medeltida stildrag. En stadsdel som anknyter till 
historien kommer framförallt att bli en trivsam boendemiljö.

Bostadspolitik
Ordning och säkerhet i våra bostadsområden är av största vikt för att den boende ska 
känna sig trygg. En så enkel sak som att installera portlås med porttelefon i fler av 
allmännyttans bostäder skulle med ens öka tryggheten för många göteborgare. Den 
kommunala störningsjouren ska vara öppen dygnet runt. Bristen på ordning i våra 
bostadsområden är ofta ett resultat av kulturkrockar och social misär. Regler är dock 
till för att följas och den hyresgäst som vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna ska 
kunna vräkas.

De kommunala bostadsbolagens hyror är egentligen högre än vad de borde vara. Orsa-
ken till detta är dels vinstuttaget och dels att de sociala problemen i vissa bostadsom-
råden medför ökade kostnader i samband med skadegörelse, nedskräpning och slitage. 
Miljöerna runt eftersatta bostadsområden bör förskönas. Därför vill vi använda vin-
sterna från allmännyttan till att underhålla och bygga nya lägenheter.

Trångboddheten i vissa delar av staden är ett problem som direkt hänger ihop med 
den förda invandringspolitiken. Förvaltnings AB Framtidens styrelse har infört en 
begränsning av antalet boende hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är dessvärre 
verkningslöst så länge som Göteborg tar emot fler invandrare än kommunen klarar av.

Vi anser att en blandning av upplåtelseformer är bra för Göteborg. Därför slår vi vakt 
om allmännyttan. Ägardirektiven för stadens bostadsbolag måste skärpas.
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12. Trafiklösningar med 
sikte på framtiden

En bilvänlig stad utan trängselskatt
Sverigedemokraterna motsätter sig införandet av trängselskatt i Göteborg. Vi var det 
enda partiet som röstade mot trängselskatten i kommunfullmäktige förra mandatpe-
rioden. Systemet med betalstationer innebär en kostsam byråkrati med tveksamma 
miljöeffekter. Trängselskatten drabbar de med låga inkomster hårdast. För människor 
som behöver bilen till jobbet och för att hämta och lämna barn blir skatten en kostsam 
privatekonomisk pålaga. De som kör bil betalar idag både bensinskatt, fordonsskatt och 
parkeringsavgifter och får inte belastas ytterligare.

Parkeringarna i centrala Göteborg måste bli fler och parkeringshusens servicenivå hållas 
hög. Alla betalningsmedel ska kunna användas i parkeringsautomater. Parkeringsbo-
laget och andra aktörer på marknaden bör bli mer serviceinriktade. Garage bör byggas 
under alla större nybyggda flerfamiljshus, kontor och köpcentra.

Vägtrafikleder och Hamnbanan
Alla nya broar och tunnlar som behövs över och under Göta Älv skall betalas av stat-
liga anslag. Sverigedemokraterna avvisar trängselskatten som finansieringsform. Parti-
hallslänken binder samman E20 och E45 och kommer att kompletteras med en älvför-
bindelse till E6 så att Tingstadstunneln ska avlastas. Mellan Angered och Partille bör det 
också byggas en ny väg för att binda samman E20 med E6 via Angeredsbron.

För Sverigedemokraterna är det självklart att Göteborgs Stad behåller och väl förvaltar 
sitt ägande av hamninfrastrukturen. Göteborgs position som hamnstad och logistikcen-
trum ställer krav på nya trafiklösningar. Göteborgs hamnbana är av yttersta betydelse 
för näringslivet i Skandinavien. Expansionen av Göteborgs Hamn är en stor utma-
ning och basindustrin är starkt beroende av att Hamnbanan fungerar felfritt. Enligt 
prognoser kommer godsmängderna att fördubblas inom en nära framtid. Därför måste 
Hamnbanans kapacitet ökas och göras mindre störningskänslig.

Säkerhetsproblem kring plankorsningar och intrång på banområdet måste åtgärdas. Vi 
vill påskynda byggandet av planskilda korsningar på Bohusbanan mellan Backaplan 
och Säve.
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Regional tågtrafik
Regionaltågstrafiken i länet är mycket viktig för regionförstoringen och resandet ökar 
kraftigt. Nya stationer tillkommer men alltför täta uppehåll ska undvikas om tåg ska 
förbli ett snabbt färdmedel. Den planerade stationen vid Backaplan kommer att bli 
viktig för många inpendlande arbetstagare. En ny järnväg bör byggas från Göteborg 
till Landvetters flygplats och vidare till Borås och Jönköping i regionens tillväxtaxel. 

Vår vision om Stadsbanan
Sverigedemokraterna är tveksamma till Västlänken eftersom den inte löser göteborgar-
nas trafikproblem. Vi förordar i stället en utredning av en stadsjärnväg (S-bana) som till 
skillnad från Västlänken når hela Göteborg. Förebilder till S-banesystem finns i Berlin, 
Hamburg och Köpenhamn. En S-banering gör det möjligt att snabbt nå de flesta delar 
av Göteborgs kommun och Mölndal. Stadsjärnvägen ska gå ovan jord på egen banvall 
och på vissa avsnitt som högbana. Eftersom den är utförd i planskildhet mot biltrafik 
kommer den att medge en hög medelhastighet. Eftersom S-banan kommer att vara skild 
från Trafikverkets spår kommer den, till skillnad från lokaltåg i Västlänksystemet, inte 
att drabbas av försenade fjärrtåg, urspårade godståg eller nedfallna kontaktledningar 
och träd. Med en stadsbana i göteborgsområdet ges bilisterna verklig möjlighet att i 
stället välja det kollektiva resandet.

Spårvagnarnas stad
Göteborgarnas resor med kollektivtrafiken ska vara trygga och trivsamma. För detta 
krävs ökade personella resurser till ordning och service. Ett viktigt steg är att störande 
element på bussar och spårvagnar avvisas eller överlämnas till polisen. Varken klotter, 
skadegörelse eller missbruk ska få förekomma i kollektivtrafiken.

Angeredsbanan kan bli ett permanent försök att pröva bemannade biljettspärrar för 
ökad trygghet och höjd betalningsfrekvens. Vissa investeringar som t ex en inomhus-
vänthall i Angereds Centrum kommer att bli nödvändiga.

Västtrafik bör ha fullsortimentsautomater som medger såväl sedel- som kreditkortbe-
talning på spårvagnar och vid större hållplatser. På bussidan måste en ökad satsning 
ske på arbetslinjer i högtrafik till större arbetsplatser. Göteborgs Spårvägar är ett av 
stadens kännetecken och bör fortsättningsvis ägas av kommunen. På så vis behåller 
Göteborg kontrollen över driften och omfattningen av trafiken. När nya moderna kol-
lektivtrafiklösningar tas fram för att klara ett Göteborg med större befolkning kommer 
spårvägarna att behöva moderniseras. Känsligheten vintertid måste minskas.
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13. En trygg och säker stad
Ur Sverigedemokraternas kriminalpolitiska inriktningsprogram:

”Det är naturligtvis viktigt ur ett samhällsperspektiv att analysera varför brott 
begås för att på bästa möjliga sätt kunna stävja det. Negativa sociala faktorer 
avseende socioekonomisk bakgrund, uppväxtförhållanden och andra bakomlig-
gande faktorer bör motverkas genom en rättvis fördelningspolitik där varje barn 
ska ha rätt till en trygg uppväxt, en bra skola, och ett fungerande skyddsnät. En 
bra välfärd med rätt prioriteringar är det bästa sättet att motverka nyrekryte-
ring i brottslighet.

Men rättvisa handlar också om upprättelse för brottsoffret, det handlar om att 
skydda samhället från fortsatt brottslighet och det handlar om att samhället tyd-
ligt markerar mot dem som skadar andra. Vi ser inget motsatsförhållande mellan 
att å ena sidan värna brottoffren och de laglydiga medborgarna och å den andra 
sidan vårda och återanpassa dömda brottslingar. ”

 
Invandringen som säkerhetsproblem
En annan sida av den destruktiva invandringspolitiken är att radikala islamister även är 
verksamma i Göteborg, vilket också skapar oro för den muslimska majoriteten som tar 
avstånd från sådana strömningar.

Enligt Säpo genomgår den unge muslim som är redo att begå terroristbrott i 
islams namn en ideologisk process där han först blir radikal, därefter fundamen-
talist, sedan extremist och slutligen terrorist. Den unge man från Kungälv som 
dömdes för förberedelse till terrorism var en trogen besökare på Bellevue-mos-
kén i Gamlestaden i Göteborg. Ett stort problem är att många politiker inte vågar 
ta tydligt avstånd från islams avarter i Göteborg. Tvärtom ges bygglov åt moskéer 
som finansieras av diktaturer där strikt fundamentalistisk islam är statsreligion. 
 
Sverigedemokraterna anser att moskéer av detta slag utgör en säkerhetsrisk. Där-
för motsatte vi oss det saudiska moskébygget vid Ramberget på Hisingen. Säker-
hetsrisken existerar både på samhällsnivå och individnivå. Terrorhot mot samhället 
och enskilt hot mot tex invandrarkvinnor som väljer en svensk livstil utgör ett hot 
mot det öppna och fria samhället. Hedervåld och hot om hedersvåld måste tas på 
fullaste allvar, och de muslimska församlingarnas företrädare måste ta sitt ansvar. 

SD - Budget för Göteborgs Stad 2013 sid 33



Brottsbekämpning, krisberedskap och försvar
Den förda invandrings- och integrationspolitiken i kombination med en dålig skolpoli-
tik har lett till att många får en dålig start i livet i synnerhet pojkar i Göteborgs förorter 
med annan etnisk bakgrund än svensk. Misslyckande i skolan och svårighet att få arbete 
leder inte sälla till kriminalitet. För dem som vill nå samma levnadsstandard som jämn-
åriga kan brottslig verksamhet locka.

Sverigedemokraterna vill ha ett tryggt Göteborg där vi tar gemensamma krafttag mot 
kriminaliteten. För oss är det oacceptabelt att hundratals bilar brinner och att rädd-
ningstjänsten attackeras när den kommer till undsättning. De ansvariga för dessa brän-
der och angrepp är givetvis de som utför dåden, men också de politiker till höger och 
vänster som genom en huvudlös politik skapat ett växande utanförskap och ett samhälle 
på gränsen till sönderfall.

Det finns en rad fenomen i Göteborg och andra större städer som skapar stor oro och 
otrygghet. I samband med Schengenavtalet varnade poliser och tullare för ett inflöde 
av vapen, narkotika, prostituerade och illegala migranter. Verkligheten visar att de 
tyvärr fick rätt. Kriminella grupperingar har vuxit, framför allt i Göteborgs förorter. 
Till deras verksamhet hör hot mot näringsidkare, attentat mot anställda inom rättsvä-
sendet, sprängdåd och väpnade rån.

Kommunen har ett samordningsansvar för samhällets krisberedskap. I svåra krissitua-
tioner samlar kommunen en central krissamordningsgrupp. Räddningstjänsten Storgö-
teborg började som ett samgående mellan Göteborgs brandförsvar och Mölndals Rädd-
ningstjänst 1993 och har efter det vuxit successivt. Numera ingår även Kungsbacka, 
Härryda och Partille. Vi vill se ett tydligt samarbete mellan Göteborgs kommun, Västra 
Götalandsregionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen 
måste kunna agera snabbt och i samverkan med flera myndigheter vid behov. Vi anser 
att Göteborg ständigt bör göra riskanalyser av hotbilderna mot staden.

Sverige saknar idag ett existensförsvar vilket ytterst visar sig i att det inte finns försvars-
resurser i brigadformat vare sig för mark- eller kustförsvar. Oupphörliga nedskärningar 
av försvaret drabbar Göteborg. Göteborgs hamn har ett strategiskt värde och staden 
måste kunna försvaras. Hamnen är en viktig port för flödet av varor. Sverigedemo-
kraterna anser att Hemvärnet och det Marina Hemvärnet måste rustas upp. Vi vill 
också utveckala Amf4 till en kustartelleribrigad. Sverigedemokraterna vill återupprätta 
Marinbas Väst i Göteborg.
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14. Ekonomi och budget
Ur Sverigedemokraternas ekonomipolitiska handlingsprogram:

”Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det 
svenska folkhemmet. Vi förespråkar tillämpandet av ett marknadsanpassat 
blandekonomiskt system. De ekonomiska målsättningarna får dock inte nås på 
bekostnad av den nationella gemenskapen och självständigheten. 
De mänskliga egenskaper som ligger till grund för ekonomisk verksamhet är 
kreativitet, entreprenörsanda och tävlingsinstinkt. Den fria marknaden, och i 
synnerhet den fria konkurrensen, skapar som ett resultat av detta förutsättningar 
för välfärd och utveckling. Företag och entreprenörer tvingas genom den fria 
marknaden ideligen söka nya vägar för att attrahera kunder och konsumenter. 
Detta leder till kontinuerliga och tekniska framsteg. Det är emellertid viktigt 
att poängtera att den fria marknaden ibland behöver regleras. Marknaden kan 
inte garantera en rättvis allokering av resurserna, och politiken behöver sålunda 
användas som en motvikt i syfte att skydda de mer utsatta grupperna i vårt 
samhälle. Dessutom måste politiken skydda viktiga icke materiella värden såsom 
konst och kultur samt sätta gränser för människans påverkan på det ekologiska 
systemet.”

En ekonomiskt hållbar stad
Sverigedemokraterna menar att vi inte bör genomföra besparingsåtgärder inom kom-
munala verksamheter som barn- och äldreomsorg, utbildning eller krisberedskap. 
Neddragningar kan däremot göras på kostnaderna för invandringen, som exempelvis 
försörjningen av utländska bidragstagare, samt på anslag till diverse mångkulturella 
projekt som i verkligheten endast leder till ökad segregation.

Göteborgs skattesats bör sänkas successivt till Stockholms nivå. För att åstadkomma 
detta är vi tvungna att minska den kommunala byråkratin. Genom att avveckla stads-
delsnämnderna kan för små ledningsfunktioner i staden slås samman till större effek-
tivare enheter samtidigt som den sammanlagda byråkratin minskar. Utökat samarbete 
inom Västra Götalandsregionen på områden som bedöms som lämpliga för upprätt-
hållande av kvalitet och kostnadseffektivitet bör stimuleras. Balans i stadens ekonomi 
måste finnas sett över hela konjunkturcykler. Låneskulden ska minskas.
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Ekonomisk sammanställning 2013-2015
RESULTATRÄKNING, Mkr 2013 2014 2015

Verksamhetens intäkter 7 460 7 600 7 750

Verksamhetens kostnader -30 798 -31 313 -32 349

Avskrivningar -825 -860 -895

Verksamhetens nettokostnader -24 163 -24 573 -25 494

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning m m 24 647 25 106 26 079

Finansiellt netto -115 -158 -198

Årets resultat 369 375 387

BALANSRÄKNING, Mkr

Tillgångar

Anläggningstillgångar 31 200 32 500 33 800

Omsättningstillgångar 11 669 12 244 12 831

Summa 42 869 44 744 46 631

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 8 250 8 619 8 994

Årets resultat 369 375 387

Summa eget kapital 8 619 8 994 9 381

Avsättning till pensioner m m 2 700 2 600 2 600

Summa avsättningar 2 700 2 600 2 600

Långfristiga skulder 22 100 23 300 24 500

Kortfristiga skulder 9 450 9 850 10 150

Summa skulder 31 550 33 150 34 650

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 42 869 44 744 46 631

EKONOMISKA RAMAR SAMMANSTÄLLNING, 
Tkr

Nämnder med särskild inriktning 3 700 241

Övriga centrala nämnder (motsvarar dagens SDN) 17 903 799

Resursnämndsuppgifter 176 007

Ekonomiska ramar med gemensamt verksamhetsansvar 110 580

Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter 495 428

Kommuncentrala poster 757 048

Summa 23 143 101



Ekonomiska ramar
NÄMNDER MED SÄRSKILD INRIKTNING, Tkr

Byggnadsnämnden 84 252

Fastighetsnämnden 23 724

Färdtjänstnämnden 178 924

Idrotts- och föreningsnämnden 246 294

Kommunledningen 309 680

Konsument- och medborgarservice 23 336

Kulturnämnden 305 024

Lokalnämnden -242 638

Miljönämnden 49 817

Park- och naturnämnden 177 954

Sociala resursnämnden 406 486

Trafiknämnden 415 604

Utbildningsnämnden 1 389 096

Valnämnden 1 269

Vuxenutbildningsnämnden 315 843

Överförmyndarnämnden 15 576

Summa 3 700 241

ÖVRIGA CENTRALA NÄMNDER; BEFOLKNINGSANSVAR, Tkr

Förskolenämnd 3 117 043

Grundskolenämnd 4 398 680

Individ- och familjeomsorgsnämnd 3 136 316

Äldreomsorgsnämnd 4 414 713

Funktionshindersnämnden 1 818 497

Fritid- och kulturnämnd 486 861

Assimilations- och återvandringsnämnd 64 828

Krisberedskapsnämnd 466 861

Summa 17 903 799

KOMMUNCENTRALA POSTER, Tkr

Arbetsmarknadsinsatser 88 076

Beredskap för försörjningsstöd 97 000

Kollektivtrafik; tillköp samt särfakturering 294 880

Personal-/kompetensförsörjning 66 542

Reservation för nämndernas nyttjande av eget kapital 97 000

Underhållsåtgärder lokaler 97 000

Utveckling av personalkvalitet 9 700

400-års jubileum 6 850

Summa 757 048







Ekonomiska ramar, fortsättning
EKONOMISKA RAMAR MED GEMENSAMT SAMVERKANSANSVAR

Expansion inom funktionshinderområdet  avseende LSS; 67 900

Resursnämnderna: Angered, Centrum, Norra Hisingen och 

Västra Göteborg

Trygg vacker stad; Trafiknämnden, Park- och naturnämnden och 42 680

Byggnadsnämnden, Kris- och beredskapsnämnden

Summa 110 580

EKONOMISKA RAMAR FÖR SÄRSKILDA BUDGETPOSTER

Arkivnämnden 1 601

Business Region Göteborg AB 10 185

Fastighetsnämnden; transfereringar 50 925

Göteborg & Co Träffpunkt AB 97 679

Idrott- och föreningsnämnden; studieförbunden 30 264

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 293 716

Överförmyndarnämnden; arvoden 11 058

Summa 495 428

INVESTERINGSPLAN 2013-2015

Idrotts- och föreniingsnämnden 214

Fastighetsnämnden 560

Kretslopp- och Vattennämnden 1 268

Lokalnämnden 0

     Säkra värde och funktion i befintligt tillstånd 465

     Förskola 939

     Grundskola 781

     Gymnasieskola 55

     Äldreboende 285

     Bostäder med särskild service 272

     Övriga lokaler 100

     Övrigt 150

Park- och naturnämnden 166

Trafiknämnden 1 707

Kommunövergripande investeringsutrymme 0

     Förskola 237

     Grundskola 483

     Äldreboende 27

     Boende med särskild service 111

     Övrigt 800

Summa 8 620
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Sverigedemokraterna är för närvarande ett parti utanför kommunstyrelsen och vi kan 
därför inte ge uppdrag till Stadskansliet att bistå oss i budgetarbetet. Till vår hjälp har 
vi bara det allmänna budgetunderlaget. En annan försvårande faktor är att vi inte har 
 ledamöter i nämnderna.

Vi föreslår samma skatt som majoriteten men budgeterar ett resultat på drygt 369 mil-
joner kronor. Resultatet bör vara runt 1% för kommunen om det inte råder utpräglad 
lågkonkunktur.

Besparingar för kommunen föreslår vi bland annat på följande:
å  1. Besparingar på byråkratin genom sammanslagningar av SDN till facknämnder.

å  2. Generella besparingar på 0,5% per nämnd skapade ur gamla SDN och 3% på övriga 
med uppdrag till verksamhetsansvariga att effektivisera.

å  3. Begränsning av asylinvandringen och anhöriginvandring enligt principerna i Sverige-
demokraternas invandringspolitiska handlingsprogram.

å 4. Frivillig återvandring av invandrade som uppbär försörjningsstöd.

å 5. Effekter av assimilationsarbetet i form av minskad förstörelse.

å  6. Besparingar på modersmålsundervisningen.

å  7.  Slopade bidrag till invandrarföreningar.

Ökade kostnader för kommunen föreslår vi bland annat på följande:
å  1. Inrättande av krisberedskapsnämnd.

å  3. Insatser för assimilation av invandrare.

å  4. Förstärkning av äldreomsorgen.

å  4. Förstärkning av förskolan.

å  4. Förstärkning av grundskolan.

å  5. Nolltolerans mot våld och förstörelse på skolor och i kollektivtrafiken.

å  6. Fler ledamöter i nämnderna.

Förklaring specifika förändringar







Göteborg är 
en svensk stad!

Sverigedemokraterna Göteborg  
Box 30036, 400 43 Göteborg

info@sd-gbg.se www.sd-gbg.se 
Tel: 031-753 11 11 Pg  38 05 85-0 
Tel: 031-753 12 48 Bg  461-8625
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