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Göteborg är göteborgarnas stad
Bästa göteborgare, Sverigedemokraterna väljer välfärd på riktigt. Bättre skola, vård
och omsorg. Bättre och effektivare kollektivtrafik samt stenkoll på de kriminella
och de kriminella gängen.
Göteborg är min stad, den är din stad och den är vår stad. Det innebär att vi
måste sköta om den, ta hand om den och vårda den ömt. Annars går den sönder
och blir något som vi inte vill ha!
Någonting håller på att hända i Göteborg. Bilar brinner, kriminella, ofta unga män
skjuter på varandra och nu även på oskyldiga människor, utan att bry sig om
konsekvenserna. Knarket flödar fritt, vapen finns i var mans hand. Vem tar tag i
detta? Vi politiker i Göteborg måste tillsammans med polisen och medborgarna
ta vårt ansvar.
Vi är också valda av göteborgarna att verka för göteborgarna i första hand. Något
vi aldrig får glömma! Era röster gav oss sex mandat i kommunfullmäktige samt ett
kommunalråd. På riksnivå är vi tredje största parti.
Utifrån valresultatet skulle vi fått plats i stadsdelsnämnderna och flera
facknämnder. Men genom blocköverskridande samarbete lyckades de övriga
partierna hålla oss ute. Däremot fick centern nämndplatser trots att de inte ens
kom in i kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna vill ge förutsättningar för att alla i Göteborg får den service
som de genom sina skatter och avgifter har rätt att kräva.
Staden växer och invånarna i Göteborg blir allt fler och fler. År 2035 beräknas
Göteborg ha 150 000 fler boende än vi har idag. Har vi då bostäder och jobb till
alla? Nej säger jag, inte om de övriga partiernas politik får råda.
Vi Sverigedemokrater vill att man bygger bilar i Göteborg, inte att man bränner
dem.
Staden utvecklas och byggs ut med det västsvenska paketet, något vi
Sverigedemokrater är positiva till. Vi kommer att få en ny tunnel under älven,
Marieholmstunneln, och en ny bro, Hisingsbron. Dessa är klara år 2020.
Kollektivtrafiken byggs ut med nya bussfiler och nya spårvagnar kommer att köpas
in. Staden kommer även att satsa på elbussar. Resandet med kollektivtrafiken skall
fördubblas i göteborgsområdet. Cykelbanor kommer att byggas och förbättras.
Göteborgarna röstade att trängselskatten skulle bort. De övriga partierna i Göteborg,
S,V,MP,FI,M,FP och KD gick emot folkviljan och folkomröstningsresultatet. De
behöll den orättvisa trängselskatten, trots att 57% av göteborgarna röstade emot
den. Glöm inte att det kommer ett val 2018. Sverigedemokraterna är det enda
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partiet i Göteborg som röstade emot trängselskatten i riksdagen, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Västlänken är ett projekt som kommer att kosta alldeles för mycket och vi
sverigedemokrater tycker inte att den skall byggas. Det finns billigare och bättre
alternativ. Göteborgarnas skattepengar måste användas förnuftigt och på bästa
sätt. Vi är rädda att budgeten inte kommer att hållas utan istället överskridas med
råge.
Bostadsbristen i Göteborg blir bara värre och värre. Det blir fler och fler människor
i Göteborg, men det byggs inte i den takt det skulle behövas för att dämpa
bostadsbristen. För att lösa bostadsbristen måste bostadsbyggandet öka samtidigt
som invandringen till Göteborg minskar. Detta leder även till minskad segregation.
Skolorna i Göteborg fungerar dåligt och det är ett område som vi sverigedemokrater
vill prioritera.
Ungdomarna måste få rätt förutsättningar för att lära sig det de behöver och lärarna
måste få rätt instrument till att lära ungdomarna på ett vettigt sätt. Lärarstatusen
måste höjas.
Tiggeriet i staden är ett stort samhällsproblem som breder ut sig i en allt snabbare
takt. I dag har vi tusentals tiggare i Göteborg och det är inte acceptabelt. Rumänska
och bulgariska staten måste tillsammans med EU ta sitt ansvar om sina egna
invånare.
2021 fyller Göteborg 400 år och det kommer att firas med pompa och ståt. Då
kommer vi Göteborgare att stå enade och fira som aldrig förr!
Vi sverigedemokrater väljer välfärd. En välfärd på riktigt, för din skull.
Lars Hansson kommunalråd och gruppledare Sverigedemokraterna Göteborg
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Demokrati och organisation
Stadsdelsnämnder och demokrati
I Göteborg har vi tio Stadsdelsnämnder. Vi Sverigedemokrater vill organisera
staden på ett bättre och effektivare sätt genom att minska antalet stadsdelsnämnder.
Ett exempel på detta är att utreda om de fyra valkretsarna (Hisingen, Centrum,
Väster och Nordöstra Göteborg) kan ersätta nuvarande stadsdelsnämnder. En
modell som innebär minskad byråkrati med stora ekonomiska vinster.
Det finns sammanlagt 22 politiskt tillsatta ledamöter i varje stadsdelsnämnd. Det
blir totalt 220 personer. Göteborgs kommunfullmäktige valde hösten 2014 att
utestänga SD från dessa platser. Det är viktigt med politiskt insyn i nämnder och
bolag, därför bör alla partier i kommunstyrelsen finnas representerade i större
nämnder och bolag.

Beslutande folkomröstningar - All offentlig makt utgår från folket
Trots massiva protester mot trängselskatten och västlänken har politikerna valt att
totalt ignorera folkomröstningsresultatet. De styrande valde att inte lyssna på vad en
stor majoritet (57%) av Göteborgarna sade i folkomröstningen om trängselskatten
den 14 september 2014. Det är dags att tänka om och demokratisera staden och
låta folket bestämma. Det är hög tid att införa beslutande folkomröstningar.
Denna linje har Sverigedemokraterna drivit både lokalt och via riksdagen.

Trängselskatt

Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti i Göteborgs kommunfullmäktige
som driver frågan mot trängselskatt.

Vi är det enda parti som röstade Nej till trängselskatt
i kommunfullmäktige 2009
Vi är det enda parti som röstat Nej till trängselskatt
i Kommunstyrelsen 2015
Vi röstade även nej till trängselskatten
i kommunfullmäktige 2015
Vi röstade Ja till en folkomröstning om trängselskatten 2013
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Ekonomi och budget
Ur Inriktningsprogrammet för en Sverigedemokratisk kommunpolitik 2014
” Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att
skapa bästa möjliga förutsättningar för upprätthållandet och utvecklandet
av välfärd och tillväxt.”
Göteborgs Stad bör hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär
att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara
välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens
tillgångar. Det lagstadgade balanskravet är i de flesta fall inte tillräckligt. För att
uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering.
Grundläggande är att i läge av högkonjunktur förbereda sig för sämre tider. Innan
stora reformer och investeringar kan genomföras måste hänsyn tas till att det
ekonomiska läget väsentligt kan komma att förändras i framtiden.
Den grundläggande utgångspunkten bör vara att varje kommun så långt det är
möjligt bör bära sina egna kostnader.
Den grundläggande utgångspunkten är naturligtvis att skatten bör hållas så låg som
möjligt, att skattebetalarnas pengar alltid, i alla lägen, bör behandlas med största
möjliga respekt och att skattehöjningar och försäljning av kommunala tillgångar
som regel inte bör användas som medel för att kortsiktigt dämpa effekterna av
djupgående strukturella problem. Utbildning och arbete, flit och skötsamhet måste
löna sig om tillväxten och välfärden långsiktigt ska kunna säkras.
Samtidigt måste skatten alltid vara så hög att alla barn, oavsett bakgrund, kan
garanteras goda grundförutsättningar i livet. Verksamheterna i välfärdens kärna
måste fungera och drägliga levnadsvillkor för alla invånare måste kunna säkras.

Sverigedemokraternas förslag:
Göteborgs Stad bör under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål och
främst prioritera kärnverksamheterna (vård, skola, omsorg).
Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller
generationer, utan måste i varje budget tas med, beaktas ekonomiskt och
även anpassas efter den verkliga situationen.
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Eget kapital

Visionen ska vara god ekonomisk hushållning. Göteborgs Stad ska behålla
en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet.
Det egna kapitalet ska inflationsskyddas under konjunkturcykeln så att det inte
urholkas. Resultatnivån ska vara långsiktigt hållbar i förhållande till de stora
investeringar som staden står inför.
Verksamhetsidén ska vara att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen
kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller
skjuta upp betalningen till framtida generationer.

Nämnder och bolag

Göteborgs Stad nämnder och bolag är göteborgarnas och ska vara till gagn för
kommunmedborgarna och inte bara vara vinstdrivande enheter.
Effektivt resursutnyttjande - Kommunen ska bedriva en ändamålsenlig
verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Stadens nämnder och bolag
bör också mer aktivt arbeta med att ta fram möjligheter till effektiviseringar, bättre
finansieringslösningar och resursfrigörelse. Verksamheterna bör också samverka
när investeringar görs för att åstadkomma högsta möjliga effektivitet och
måluppfyllelse. I den tidsmässiga planeringen av investeringarna ska nämnderna
och bolagen i möjligaste mån beakta konjunkturläget och den rådande prisbilden
för att undvika ökade kostnader.
Rättvisande ekonomisk bild – Kommunens ställning och resultat ska visa en
korrekt, utförlig och tydlig bild av verkligheten.
God betalningsberedskap – Kommunens likviditet ska alltid vara så stor att en
god betalningsberedskap kan hållas.
Säkerställa framtida pensionsutbetalningar
pensionsportföljen med pensionsåtagandena.

Kommunal skattesats

–

Kommunen

ska

matcha

Skattesatsen föreslås till 21,12 kr, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört
med föregående år.
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Staden som arbetsgivare
Anställda med bristande språkkunskaper bör själva kontinuerlig ta del av de
språkutbildningar som erbjuds privat. Kraven på kunskaper i svenska, svensk
kultur, historia och samhällskunskap bör höjas vid nyanställning.
För att säkerställa en god arbetsmiljö bör cheferna i verksamheten vara lyhörda för
arbetsmiljöproblem och vara insatta i verksamheten. Idag finns det arbetsplatser
inom Göteborgs stad med mycket stor frånvaro. Det är viktigt att synliggöra
orsakerna till detta. Ledarskap, utbildning och arbetsplanering måste ständigt
utvecklas för att säkerställa en god arbetsmiljö.
Det är viktigt med ledarskapsutveckling. Chefer måste få relevant utbildning och
stöd i sin ledarroll.
Personalinitiativ för att utveckla verksamheten ska verkligen uppmuntras.
Initiativtagarna ska få stort stöd att genomföra sina idéer.

Arbetsmiljö

Fysisk träning får människor att må bättre och att fungera bättre på jobbet.
Göteborgs Stad bör erbjuda alla sina anställda en möjlighet att träna på arbetstid
och ha en särskild friskvårdspeng som den anställde kan använda för att förbättra
sin fysiska hälsa.
Mobbning och trakasserier på arbetsplatsen är tyvärr ett relativt vanligt fenomen
som har en starkt negativ inverkan på människors hälsa. Kommunen bör upprätta
en handlingsplan för hela organisationen för att förebygga detta.

Rätt till Heltid

Sverigedemokraterna gick till val 2014 på att avsätta 5,9 miljarder per år till
offentliga sektorn för att möjliggöra fler heltidstjänster. I SD:s stadsbudget för
2016 avsätter vi mer resurser för att möjliggöra att fler inom vården ska kunna
arbeta heltid.
Många anställda inom den offentliga sektorn, varav största delen inom kommunerna,
arbetar idag deltid trots att de vill arbeta heltid. Ofrivilligt deltidsarbete medför en
rad nackdelar i form av dålig ekonomi, dålig pensionsutveckling och försämrade
möjligheter till kompetensutveckling. Detta är såklart ett problem för män såväl
som kvinnor, men eftersom huvuddelen av de ofrivilligt deltidsarbetslösa är
kvinnor är det också ett allvarligt jämställdhetsproblem.

9

Delade turer

Delade turer, där personalen tvingas till långa och ofta obetalda håltimmar mellan
två längre arbetspass, är ett fenomen som tyvärr är ganska vanligt på den svenska
arbetsmarknaden. I synnerhet inom den offentliga sektorn.
Ca 10 % av de anställda, som uppger att de uppskattar att arbeta med delade turer
bör givetvis få fortsätta med detta. För en långt större grupp är de delade turerna
dock en tvingande plåga. Många har svårt att få familjelivet att gå ihop. Fyra av
tio som arbetar med delade turer har uppgett att de dagligen känner stress och
trötthet och många löper en ökad risk för att drabbas av sociala problem. Ur ett
långsiktigt och strategiskt perspektiv är det viktigt att åtgärder vidtas för att minska
de delade turerna. Detta då dåliga arbetsvillkor är en av huvudanledningarna till
den hotande framtida bristen på vård- och omsorgspersonal.

Delade turer är på många sätt ett fenomen kopplat till bristande resurser och
underbemanning. Kommunen bör så långt det är möjligt avskaffa de ofrivilliga
delade turerna samt utöva påtryckningar mot staten om ökat ekonomiskt stöd för
detta arbete.
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Infrastruktur
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt med en väl utbyggd och fungerande
kollektivtrafik. Alla har inte råd med egen bil och detta är därför viktigt ur ett
fördelningspolitiskt perspektiv.
Detta innebär inte att vi är emot biltrafiken. Det är många i dagens samhälle som
har stressig vardag. Man jobbar och har barn i skola och dagis. Barnen har kanske
fritidsaktiviteter dit de måste skjutsas. För dessa människor är bilen oerhört viktig.
Den moderna tekniken möjliggör att människor kan vara uppkopplade mot nätet
och jobba hemifrån. På detta sätt kan resebehovet minska. Sverigedemokraterna
vill därför uppmuntra företag och anställda att jobba på detta vis.
Vi vill fortsätta att underlätta för funktionshindrade i kollektivtrafiken.

Västsvenska paketet - Västlänken och trängselskatten

Sverigedemokraterna är kraftigt emot västlänken. Den kostar mycket pengar att
bygga och medför stora ingrepp i staden. Stora schakt kommer bl a att grävas
upp i Hagaparken, Liseberg och Korsvägen under den nästan tioåriga byggtiden.
Väl färdig löser den inte göteborgarnas kollektivtrafikproblem. Stora delar av
staden nås inte av västlänken som t ex Hisingen med sina stora arbetsplatser
och västra Göteborg.
Sverigedemokraterna motsätter sig starkt trängselskatten och tycker att resultatet
i folkomröstningen 2014 ska respekteras. Vi var det enda parti som röstade
emot den i kommunfullmäktige redan 2009. Även efter folkomröstningen höll vi
fast vid att trängselskatten skulle avskaffas. Vi tycker att staten ska stå för hela
finansieringen. Trängselskattsystemet kostar dessutom enorma belopp i inköp,
drift och byråkrati.
Vi vill också betona att vi är för många delar av det västsvenska paketet. Det gäller
Marieholmstunneln, nya bussfiler, förlängda perronger för pendeltågen och en ny
Göta Älvbro. Dock tycker vi att ny Göta Älvbro ska vara minst lika hög som dagens
bro, dvs 19,5 meter. Därför röstade vi emot detaljplanen med en endast 13 meter
hög bro i kommunfullmäktige.

Lokaltrafik

Sverigedemokraterna vill ta bort delade turer inom kollektivtrafiken. Bl a pga
arbetsmiljöproblem och trötta förare. Arbetspassen kan vara upp till 13 timmar.
Vi vill utreda alternativ till västlänken t ex kabinbana och stadsbana. Dessa kan
byggas ut i etapper och nå hela staden. Därför har vi motionerat om utredning av
stadsbana i kommunfullmäktige. Vi ser positivt på stadens försök med elhybridoch elbussar och vill gynna utvecklingen av elbilar. Exempelvis kan elbilar
slippa parkeringsavgifter. Spårvägen till Angered kan på försök få bemannade
biljettspärrar för ökad betalningsfrekvens.
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Trygghet och säkerhet är viktigt i kollektivtrafiken och klotter och skadegörelse
ska förhindras. Investeringar i inomhusvänthallar ska eftersträvas.
Västtrafik bör ha fullsortimentsautomater som medger såväl sedel- som
kontokortsbetalning i bussar, spårvagnar och vid större hållplatser. För att
förhindra misslyckade spårvagnsköp i framtiden ska alltid sakkunniga ansvara
för upphandlingar. Göteborgs Spårvägar ska ha detta ansvar. Spårvagnarna får
gärna vara svensktillverkade. Bolaget ska kvarstå i kommunal ägo.
Sverigedemokraterna satsar ca 20 miljoner på att låta pensionärer åka gratis
även i rusningstid, dvs ett dygnetrunt kort på riktigt! Vi vill även utreda möjligheten
att ta med cykel i kollektivtrafiken. På så sätt blir det lättare att cykla till jobbet
oavsett pendlingsavstånd.
Subvention av kollektivtrafik är ett effektivt medel för att stimulera till att åka
kollektivt, men det måste följas av en utbyggnad och effektivisering. Tid är en
faktor som är viktig i många människors vardag. Kan inte kollektivtrafiken erbjuda
snabba och täta transporter, så väljer folk andra transportmedel. I värsta fall
medför det att folk väljer att inte bo i vår fina stad. Sverigedemokraterna vill ha
bättre kollektivtrafik som fler använder.

Göteborgs hamn

Hamnen är Nordeuropas största och Sveriges handelsport mot världen. Den ska
fortsatt vara av central betydelse för staden. För Sverigedemokraterna är det
självklart att Göteborgs stad behåller och väl förvaltar infrastrukturen i hamnen. Vi
välkomnar utbyggnaden av hamnbanan.
Vi Sverigedemokrater vill att hamnen ska fortsätta växa och utveckla
infrastrukturen till och från samt runt hamnen för att möta näringslivets framtida
behov av service av högsta kvalitet. Vi ser gärna att man försöker attrahera
kryssningsfartygen att anlända till vår vackra stad då turismen ger staden en
inkomstkälla. Sverigedemokraterna har lagt en motion till kommunfullmäktige om
att bygga en kryssningspir vid Röda sten.
Göteborg har blivit ett populärt resmål för kryssningsresenärer. Antalet
kryssningsanlöp har ökat kraftigt under de senaste åren. Under säsongen 2015
kommer nästan 100 000 kryssningsresenärer med 52 fartyg. Det kan jämföras
med 5 fartyg och 2 400 resenärer 2002.
Energihamnen i Göteborg är Skandinaviens största allmänna energihamn. Här
verkar flera olika raffinaderier och lagringsbolag. Här finns också Sveriges största
depåverksamhet som försörjer hela Västsverige med bland annat bensin och
diesel. 50 procent av alla raffinerade produkter stannar i Sverige, medan den
andra hälften går på export till världsmarknaden. Göteborgs Hamn AB hanterar
infrastrukturen och säkerheten i Energihamnen som består av tre hamndelar,
Torshamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen.
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Gång-, cykel- och biltrafik

Sverigedemokraterna uppmuntrar och underlättar för människor att cykla och gå.
Det främjar folkhälsan och minskar miljöbelastningen. Vi vill fortsätta bygga ut
gång- och cykelbanor. På denna punkt tycker vi att Göteborgs stad har gjort ett
bra jobb.
Som nämnts tidigare är bilen ett måste för många för att få vardagen att gå ihop.
Politiken får inte bli bilfientlig. Vi tycker att alldeles för många farthinder har byggts.
Dessa drabbar inte bara bilister utan även yrkestrafik som t ex bussar, lastbilar
och utryckningsfordon. De många guppen leder till obekväma resor och till och
med skador på yrkeschaufförer. Istället bör pengar omfördelas från dessa till
investeringar i det eftersatta gatuunderhållet.
Som argument för trängselskatten anförs att avgiften verkar dämpande på
fordonstrafiken. Vi anser att de höga parkeringsavgifterna i Göteborg redan har
en sådan effekt. Biltrafiken i innerstaden har mycket riktigt också minskat.
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Bostadspolitik
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov
och ett energieffektivt samhälle. Detta innebär bland annat att man bör sträva
efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro och
närhet till grönområden. Man bör ta hänsyn till platsens historia och kultur. Stat
och kommun bör bära ett gemensamt ansvar för att förse resurssvaga svenska
medborgare med ett värdigt boende.

Bostäder till unga

Göteborg är en studentstad med många studentbostäder, men de räcker inte till.
Dessutom är det många unga som har fått ett första jobb och inget hellre vill än att
flytta hemifrån. För de flesta unga är det inte möjligt att köpa en bostad. Samtidigt
är det en stor brist på billiga små hyreslägenheter. Sverigedemokraterna stöder
nybyggnation av studentbostäder och billiga små lägenheter som unga har råd
att bo i.

Vad kan de kommunala bostadsbolagen göra?

Kommunala bostadsbolag bör som sin viktigaste uppgift ha att tillhandahålla
hyresbostäder till rimliga priser även för ungdomar, resurssvaga och utsatta
grupper. De bör även vid behov kunna agera för att uppnå en större variation av
boendeformer i ett visst område. De kommunala bostadsbolagens hyresgäster
bör också beredas största möjliga inflytande och ansvar över sin boendemiljö.
Bostadsbyggandet inom allmännyttan ligger idag på alldeles för låga nivåer
och måste snarast ökas. Sverigedemokraterna vill ha färre antal kommunala
bostadsbolag.

Den nya staden vid älven

På norra och södra Älvstranden bygger man hela stadsdelar och man ser hur den nya
staden växer fram. Eriksberg, Sannegårdshamnen, Lindholmen, Porslinsfabriken
och Ringön är några områden som tidigare varit industri och hamnområden,
men nu är en del av den framväxande älvstaden. Sverigedemokraterna ser
positivt på bostadsbyggandet i Göteborg, men infrastruktur, skolor och kommunal
service måste växa och utvecklas i takt med staden.
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Ett tryggt Göteborg
”Vi står inför det skarpaste läget någonsin i Göteborgs historia. Vi har unga
män som inte drar sig för att skjuta mot andra, eller är rädda för att bli
beskjutna. Inte ens livstids fängelsestraff avskräcker dessa unga män från
att använda dödligt våld.”
Orden är polisledningens under en dragning i kommunstyrelsen i Göteborg 2015.
Det finns nio områden i Göteborg idag där polisen inte kan upprätthålla lag och
ordning. Det har rikskriminalpolisens underrättelsetjänst konstaterat i en rapport.
Vår stad slår tyvärr rekord i antal skottlossningar år efter år. Sedan 2011 har det
även begåtts minst 14 ouppklarade mord i Göteborg.
Polisen punktmarkerar de värsta brottslingarna. Det innebär bl a att de stoppas
flera gånger per dag. Trots detta fortsätter brottsligheten i oförminskad takt.
Bilbränder har blivit vardag och uppmärksammas knappt längre.
Barn som inte ens är straffmyndiga utnyttjas till grov brottslighet som t ex
narkotikaförsäljning. Polisen kan redan vid låg ålder identifiera barn som med
mycket stor sannolikhet kommer att bli yrkeskriminella.
Myndigheterna måste ta krafttag i ett tidigt skede för att skydda medborgarna.
Dels för det enorma personliga lidandet som detta skapar, dels för de omfattande
samhällskostnaderna. Polisen har begärt mer stöd från kommunstyrelsen. Detta
måste omgående hörsammas.
Stadsplaneringens utformning är av stor betydelse för kommuninvånarnas bästa.
Sverigedemokraterna vill verka för familjevänliga och trygga samhällsmiljöer.
Brottsbekämpning är inte i första hand ett kommunalt ansvar. Många av de åtgärder
som krävs måste vidtas på riksnivå i form av ökade resurser till rättsvårdande
myndigheter, skärpta gränskontroller och en ansvarsfull invandringspolitik som
inte ytterligare spär på segregation och utanförskap.
I första hand bör kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom
samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet
mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas
genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror. Kommunens ideella
föreningar bör kunna erbjudas extra föreningsstöd om de förbinder sig att anordna
särskilda aktiviteter och öka sin synlighet i särskilt brottsutsatta områden.
Ett tilltagande problem i Göteborg är det utbredda tiggeri som organiseras av
utländska ligor, som ofta också är inblandade i människohandel och andra kriminella
aktiviteter. Denna verksamhet är förbjuden enligt Göteborgs ordningsstadga §10.
Något som de övriga partierna totalt ignorerar.
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Sverigedemokraternas förslag:
Göteborg måste upprätta en bättre strategi för motverkandet av
organiserad brottslighet.
Det kommunala förbudet mot tiggeri ska följas enligt paragraf 10 i
Göteborgs ordningsstadgar.
Nolltolerans mot klotter. Göteborg ska alltid kräva ersättning för
klottersanering.
Mer resurser och befogenheter till polisen.
Göteborg ska satsa på arbetet mot droger, missbruk och
ungdomsbrottslighet.
Otrygga områden bör bevakas genom extrainsatser i form av
kameraövervakning, bilburna bevakningspatruller eller patrullerande
ordningsvakter.
Göteborg bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator,
parker och promenadstråk.
All personal som arbetar med barn och ungdomar eller andra
utsatta grupper inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur
belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till
övergrepp eller annan relevant brottslighet.
Kommunen bör uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former,
av nattvandringsgrupper och erbjuda föreningar som arrangerar
brottspreventiv verksamhet ett särskilt stöd.
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Invandring
Statens ersättningar till kommunerna för invandringsrelaterade kostnader har länge
varit kraftigt underdimensionerade. Sveriges kommuner har därmed tvingats ta ett
orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik,
vilket fått en negativ inverkan på välfärden. På senare år har trycket ökat ytterligare
i takt med att massinvandringen slagit nya rekord. Sverigedemokraterna menar
att kommunerna gemensamt bör sätta ned foten för att få till stånd en förändring.
Kommunerna kan idag inte längre neka Migrationsverket vissa utplaceringar av
flyktingar. Likaså måste samtliga kommuner idag ha en beredskap för att ta emot
nyanlända. Sverigedemokraterna är mycket kritiska till denna inskränkning av det
kommunala självbestämmandet.
Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats,
är det vår inställning att samtliga kommuner aktivt bör bedriva opinionsarbete för
att få en förändring till stånd.
Så länge invandringen till kommunen är större än vad man klarar av att hantera
på ett ansvarsfullt sätt och så länge kommunen inte får full täckning även för de
långsiktiga invandringsrelaterade kostnaderna, så bör kommunen så långt som
möjligt motsätta sig nya avtal med Migrationsverket om fortsatt mottagande av
den kostsamma asyl- och anhöriginvandring.
I de fall privata aktörer, mot kommunens vilja, aviserar att man tänker öppna
förläggningar för asyl- och anhöriginvandring, så bör kommunen se över alla
tillgängliga verktyg för att stoppa detta. Till exempel detaljplaner och bygglov.
Vi Sverigedemokrater ser gärna att folket i Göteborg får säga sitt i en
folkomröstning angående uppsägning av avtalet med Migrationsverket. Vi
Sverigedemokrater tror på en korrelation mellan rättigheter och skyldigheter och
anser att den svenska välfärden i första hand skall vara till för dem som är lagligt
och varaktigt bosatta i landet.

Tiggeriet på våra gator.

EU-migranter, t ex tiggare och illegala invandrare som vistas i landet tillfälligt eller
olagligt bör inte beredas plats inom utbildningsväsendet och ska inte heller ha rätt
till försörjningsstöd.
De rödgrönrosa anser att alla Eu-migranter ska ha rätt till försörjningstöd bara
man tar sig till Göteborg. Detta är något SD anser är direkt fel och orättvist mot
stadens skattebetalare. Göteborgs stad lägger årligen ut tiotals miljoner kronor
helt frivilligt på EU-migranter (Utländska tiggare) i staden. Om man lägger till
andra kostnader som finansieras via den statliga skatten når man svindlande
belopp. Enligt stadens ordningsstadgar är tiggeri förbjudet. Något vi anser man
bör följa. Sverigedemokraterna har motionerat om att alla frivilliga ekonomiska
åtagande staden har angående EU-migranter omedelbart skall upphöra.
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Sverigedemokraternas förslag:
Göteborgs Stad ska utöva påtryckningar och bedriva opinionsbildning i
syfte att få staten att återupprätta det kommunala självbestämmandet på
det invandringspolitiska området.
Göteborgs Stad ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik
inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning och
med alla tillgängliga medel söka hindra att privata flyktingförläggningar
startas mot kommunens vilja.
Kommunala folkomröstningar i invandringsrelaterade frågor bör
uppmuntras.
Tillfälliga EU-migranter och illegala invandrare ska inte beredas plats i det
kommunala skolväsendet och ska inte ges rätt till försörjningsstöd och
bostäder genom kommunens försorg.”

Orsak till att säga upp avtalet med Migrationsverket

Den förda Migrationspolitiken i Göteborg sliter isär samhället och skapar mycket
stora skillnader och orättvisor i staden, en kraftig segregation. För varje år som
massinvandringen fortsätter kommer det att medföra enorma kostnader för
Göteborg som inte ersätts av staten (utöver de kostnader som för tillfället ersätts
av staten). Dessa enorma kostnader måste kompenseras med omfattande
besparingar i kärnverksamheten i Göteborg.
Sverigedemokraterna vill att samtliga avtal med Migrationsverket sägs upp
med hänvisning till att staten bara ger kompensation under de två första åren.
Sverigedemokraterna är i princip emot massinvandring oavsett om staten stödjer
kommunerna ekonomiskt eller ej.
Migrationen bidrar även till en kraftig ökning av bostadsbristen. Att säga upp
avtalet med Migrationsverket ger en signal om att den förda migrationspolitiken
har havererat. Skurup kommun och Katrineholm kommun har inget avtal med
Migrationsverket och Göteborg kan gå samma kloka väg. SD jobbar aktivt för att
öka flyktingstödet i konflikters närområden och dessutom hjälpa betydligt fler till
samma kostnad.

Anpassning framför integration

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och
därmed också tryggheten till stora delar beror på känslan av samhörighet. Vi
människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi
kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i
sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna.
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Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som har kommit till Göteborg
och Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Vi
förespråkar således assimilering framför integration och menar att huvudansvaret
för anpassningen till det svenska samhället ska vila på individen själv och att de
kommunala integrationsinsatserna och all verksamhet som syftar till att främja
den konfliktskapande mångkulturalistiska samhällsordningen därmed kan slopas.
Integration ska komma naturligt och inte som i dag vara påtvingad av våra
riksdagspartier. En gemenskap kan inte byggas på olikheter för då upphör den
att vara en gemenskap. Försöken att omvandla Göteborg till en mångkulturell
stad har också lett till en ökning av motsättningar, kriminalitet, otrygghet samt
utanförskap. Sverigedemokraterna ser det som sin uppgift att vända denna
negativa utveckling. Därför ska all verksamhet som syftar till att främja den
mångkulturella samhällsutvecklingen snarast avvecklas. Nyckelord i arbetet för
minskad segregering är anpassningsvilja till det svenska samhället.
Sverigedemokraterna vill också förbjuda alla former av positiv särbehandling eller
beaktande av etniskt ursprung vid anställningar inom kommunen. Kompetens ska
alltid vara vägledande vid anställning.
Att det mångkulturella samhället är en kostsam historia för de svenska
skattebetalarna står utom allt tvivel. Sverigedemokraterna har genom riksdagens
utredningstjänst (RUT) visat att man genom minskad invandring kan spara 120
miljarder kr under mandatperioden.

Sverigedemokraterna är emot att ett avtal tecknas med Migrationsverket för
”ensamkommande flyktingbarn”. Vi anser att Göteborg Stad redan har tagit ett
stort ansvar för flyktingar och anser att varken budget eller samhället klarar mer
invandring.
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Barnomsorg - Barnen är vår framtid
Mat, motion och motivation

Vi ska inte kompromissa med maten i förskolan. Vi är ett i-land och alla barn i
Göteborg ska ha rätt till god, närproducerad och näringsrik kost. Inköpen skall
vara väl planerade för att undvika kassering. Man kan säsongsanpassa inköpen
för att undvika överpriser. Logistiken ska ständigt ses över och optimeras för att
spara kostnader och minska transporternas miljöeffekter.
Fysisk aktivitet är bra för hälsan, barn mår bra av rörelse. Sverigedemokraterna
vill satsa på lekmiljöerna på förskolorna. Pedagogiken ska vara motiverande och
leda till mental utveckling som gör barn socialt tränade och nyfikna inför lärande.
Ordning och ansvar bör också ingå som en naturlig del för att förbereda barnen
inför skolstarten.

Ensamstående föräldrar

Kärnfamilj med två sammanboende föräldrar är tyvärr inte lika vanligt längre. Att
vara eller bli ensamstående småbarnsförälder är ofta inte planerat, och många
föräldrar är oförberedda på den nya situationen. Arbetstider, fritid, hushållsekonomi
och sociala nätverk påverkas kraftigt. Många föräldrar har svårt att klara den nya
situationen, med stress och utbrändhet som följd. En situation som i slutändan
går ut över barnen.
Sverigedemokraterna vill satsa resurser på information till arbetsgivare,
myndigheter, förskolor samt ensamstående föräldrar, för att få en samsyn på vilka
särbehov denna grupp har. Även stöd till föräldrar som drabbats av uppsägning
eller negativ särbehandling av arbetsgivare. En särskilt utsatt grupp som
drabbas av negativ särbehandling av myndigheter är ensamstående män, något
Sverigedemokraterna i Göteborg vill ändra på.
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Mindre barngrupper

Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen.
Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga
kvalitetsförluster. Sverigedemokraterna vill att det ska finnas tillräckligt många
pedagoger för att säkerställa att både personal och barn får en trygg och
stimulerande miljö.

Avskaffa genuspedagogik

Sverigedemokraterna ser positivt på att varje barn bemöts utifrån sina individuella
förutsättningar och preferenser. Vi motsätter oss dock kollektiva genuspedagogiska
experiment där gamla normer byts mot nya och där barn som trivs i traditionella
könsroller skam- och skuldbeläggs. Ovetenskaplig genuspedagogik ska inte
skattefinansieras.

Göteborg ska erbjuda den valfrihet som vårdnadsbidraget innebär
Sverigedemokraterna står upp för kärnfamiljen och traditionella värderingar. Vi
tror att vårdnadsbidraget har en viktig funktion att fylla för familjer som vill ha
mer närvaro och tid med sina barn under förskoletiden. Detta ska ses som ett
komplement till ordinarie förskola samt en utökad valfrihet. Göteborg ska erbjuda
vårdnadsbidrag till barnfamiljer som tycker detta alternativ passar bäst.

Nattis

Nattis ska finnas i varje stadsdelsnämnd. Det är viktigt för familjer med
oregelbundna arbetstider. Vi vill utöka platserna med ca 20 stycken.
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Skolpolitik
Skolan

I grund och botten förespråkar vi att staten återtar huvudmannaskapet för skolan.
Framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för elever. Samtidigt är det
viktigt med den pedagogiska valfriheten. Elever och föräldrar ska ges goda
möjligheter att välja skola och skolform.
Sverigedemokraterna arbetar för en svensk, demokratisk kunskapsskola präglad
av ordning och reda. Vi ser positivt på traditionell katederundervisning. En
kravlös skola riskerar att i första hand missgynna resurssvaga elever och vi vill
därför se ökade lärarbefogenheter. Vi vill ha betyg från årskurs fyra och erbjuda
ordningsomdömen från årskurs ett.
Skolan ska främja någon form av fysisk aktivitet minst en gång per dag. Skolan
bör lära ut den verkliga innebörden av demokrati, kritiskt tänkande och respekt
för andras åsikter. Åsiktsfrihetens betydelse bör betonas och skolan bör inte styra
eleverna i riktning till eller från den ena eller andra politiska uppfattningen.
Skolan bör verka för nolltolerans vad gäller droganvändning och Göteborg stad
skall erbjuda handledning och utbildning till skolans personal. För att bekämpa
mobbning, otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna samt för att avlasta
lärarkåren, bör vuxennärvaron öka. Ökade resurser måste tillföras och samverkan
med sjuksköterskor, kuratorer, skolpsykologer och studievägledare bör utvecklas.
Våld, mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap bör motverkas genom ett
aktivt agerande av lärare och skolledning. Vi vill samtidigt betona föräldrarnas
ansvar för sina barns uppfostran. Därför är det av största vikt att även föräldrarna
görs delaktiga i detta mycket viktiga arbete.
En alltför hög andel av gymnasieeleverna får idag inte godkänt i alla kurser och
når inte tillräckliga resultat för att studera vidare på högskola. Detta är ett mycket
stort problem. Inte minst eftersom konkurrensen på arbetsmarknaden är stor, men
också för att det i dag är regel snarare än undantag att det krävs en genomförd
gymnasieutbildning för att erhålla ett arbete. Dock är det inte vår inställning
att gymnasieskolan bör göras obligatorisk. Vissa elever behöver en paus eller
sabbatsår innan gymnasiet.
Många ungdomar föredrar en yrkesinriktad gymnasieutbildning, som ger dem
arbete direkt efter avklarade studier. Vi välkomnar därför systemet med en
tydligare uppdelning mellan yrkesinriktade och teoretiska program. Detta leder
förhoppningsvis till att fler elever lämnar gymnasieskolan med fullständiga betyg.
Sverige är ett ingenjörsland. Det svenska välståndet bygger i hög utsträckning
på ett framgångsrikt exploaterande av tekniska innovationer. Mot bakgrund av
matematikens och naturvetenskapens oersättliga betydelse för tillgången på
goda ingenjörer är det olyckligt att intresset och kunskaperna i matematik och
naturvetenskap fallit drastiskt.
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Sverigedemokraterna vill:
Att den svenska skolan åter ska få ett statligt huvudmannaskap

Det största problemet med kommunaliseringen är att skolan blivit allt mer ojämlik
och segregerad. Det går till exempel inte komma ifrån att den kommunala
ekonomin spelar en avgörande roll när det gäller tilldelningen av resurser till
skolan. Lärarkårens status och löneutveckling har allvarligt halkat efter och
byråkratin har ökat genom kommunaliseringen. En allt mindre del av resurserna
används idag till undervisning.

Att staden bildar en central skolnämnd.

Ett steg på rätt väg är att staden först bildar en central skolnämnd. På
detta vis öronmärks skolpengen, istället för att skickas vidare till de olika
stadsdelarna som i sin tur kan prioritera annorlunda. Man bör också se över den
resursfördelningsmodell staden har. Att vara utlandsfödd, eller ha föräldrar som är
det skall inte vara en bidragande orsak till att få mer pengar.

Att staden ges möjlighet att lägga in veto mot startandet av
friskolor
Det finns ett stort värde både för den enskilde eleven och för samhället i att det
i varje kommun finns minst ett alternativ till den kommunala skolan. Vi tycker
samtidigt att det är rimligt att det finns krav på dem som vill starta nya friskolor att
kunna påvisa behovet av den nya skolan. Vidare anser vi det rimligt att kommunen
bör kunna ges möjlighet att lägga in veto mot startande av nya friskolor. Vi anser
att det är positivt med friskolor om ingen risk för överetablering föreligger.

Utöka grundskolan från 9 till 10 år.

Redan idag går en stor del nollan och därför vi vill göra detta år obligatoriskt. Det
finns en stor risk att de som inte går i nollan halkar efter redan i skolstarten.

Närodlad mat ska prioriteras på skolmatsedeln.

För att öka förståelsen för ett hållbart och ekologiskt samhälle ska elevernas
miljömedvetande stimuleras. Vi bör vidare sträva efter att skolmaten genomgående
ska ha högt näringsvärde, vara svensk och närproducerad. Den får gärna vara
ekologiskt framställd. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat
kött, ska inte förekomma i kommunens skolor.
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Vinstuttag får inte påverka kvalitén negativt

Sverigedemokraterna ställer som krav att alla friskolor som startas och tar ut
vinst ur verksamheten endast bör kunna göra detta så länge inte vinstuttaget
påverkar kvalitén på ett avgörande vis. Runt om i Sverige finns exempel på
friskolor som uppvisar goda eller mycket goda resultat, samtidigt som ägarna
tar ut vinst ur företaget. Vi ser det som oansvarigt och rent av kontraproduktivt
för utbildningsväsendet som helhet om vinstuttag förbjuds helt. Resultatet skulle
då bli en situation där friskolor läggs ner och uppkomsten av nya sådana indirekt
omöjliggörs. Det är av största vikt att friskolorna följer gällande målstyrning. Inte
minst vad gäller svenska normer och värderingar. Sverigedemokraterna vänder sig
emot friskolor av religiös och annan karaktär som riskerar att få en segregerande
effekt och därmed försvårar assimilation.

Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan

Det är Sverigedemokraternas bestämda åsikt att skolan ska vara en fristad från
den typ av hedersrelaterade normer som heltäckande slöjor är ett utryck för.

Skolan ska ha ett ansvar för att upprätthålla svenska traditioner

Utan tillgång till historien kan man inte förstå sin samtid. I en tid då förändringarna
i samhället sker allt snabbare och globaliseringen blir allt mer påtaglig blir också
ämnet historia viktigare än någonsin. Svenska barn måste få tillgång till den
svenska historien och kulturarvet i större omfattning än idag. Skolan bör sprida
kunskaper om och verka för att upprätthålla såväl nationella som regionala
traditioner och bör också ta aktiv del i firandet av svenska högtider. För att kunna
bli en naturlig del av det svenska samhället och delta i det demokratiska samtalet
krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att samtalsspråket under
skoltid, med undantag för språklektioner, alltid är svenska.

Ingen skattefinansierad modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen skall ske utanför ordinarie skoltid och ska inte vara
skattefinansierad. Vi ser gärna att ideella föreningar och familjen tar över ansvaret
för detta.

Skapa lärlingsplatser

Vi vill öppna upp för en helt ny anställningsform, lärlingar. Ett system
där arbetsgivaren är helt befriad från att betala arbetsgivaravgift och där
provanställningen tillåts uppgå till tolv månader. Vi bedömer att denna satsning
skulle kunna bli en central del i arbetet med att komma tillrätta med såväl
ungdomsarbetslösheten och matchning av kompetens.
Detta lärlingsjobbssystem är väl beprövat och framgångsrikt i Europa. Både vad
gäller lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är det
av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett starkt samarbete med det lokala
näringslivet.
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Vård och omsorg
Goa gubbar och gummor i Göteborg

Vi lever allt längre och är mer aktiva och friska. Efter arbetslivet väntar en
fantastisk tid av möjligheter. Morgondagens pensionärer kommer inte att sitta
stilla på parkbänkar och låta andra bestämma. Fler jobbar längre och kommer ha
inflytande över våra arbetsplatser
De äldre kommer vara en större del av befolkningen och därmed ha större politiskt
inflytande. Sverigedemokraterna sviker inte den äldre generationen som byggde
vårt fantastiska land och vår fantastiska stad – Sverige och Göteborg.

En trygg ålderdom för Karl och Ada

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större
del av vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga.
Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste
bli mänskligare.
Det bör även vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner även om denna i
grunden inte är i samma behov av seniorboende. Att efter årtionden tillsammans
behöva leva separerade visar sig i många fall kraftigt gå ut över individernas
psykiska hälsa.

Fler seniorboenden

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala
ekonomin bör en kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, dit äldre
som lider av otrygghet och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt
fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt boende, kan vända sig.
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Valfrihet

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge
de privata vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av
entreprenad inom äldreomsorgen bör kvalitet alltid gå före pris. Smak och lukt är
ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är
därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat
som värms i mikrovågsugnar bör inte förekomma inom äldreomsorgen. System
där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda
till undermålig matkvalitet och hygien. Detta stjäl mycket vård- och omsorgstid
från patienterna.
Målsättningen bör vara att maten ska lagas på plats på boendet så att de äldre
kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och
matlagning bör åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.

En trygg ålderdom för Pekka och Tuula

Äldre invandrare som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat
förmågan att förstå och kommunicera på svenska bör om förutsättningar finns
kunna få vård på sitt modersmål. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin
omsorgsgivare bör självklart också omfatta äldre svenskar. Äldrevårdspersonal
inom Göteborgs Stad med bristande språkkunskaper bör erbjudas kontinuerlig
språkutveckling och kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia
bör höjas vid nyanställning.

Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning skall beredas möjlighet att leva och verka
i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Göteborgs kommun måste
bedriva ett aktivt och konkret arbete för att motverka all form av diskriminering
av funktionsnedsatta. Ett lika aktivt och konkret arbete måste kommunen också
bedriva för att personer med funktionshinder inte skall vara förhindrade att skaffa sig
utbildning, bostad, arbete samt möjlighet till en aktiv fritid. Åtgärderna måste även
vara individuellt anpassade efter behoven. Tillgängligheten för funktionsnedsatta
måste säkerhetsställas på offentliga platser och miljöer.
Det är av yttersta vikt att det redan i förskolan finns tillgång till kompetent och
välutbildad personal som skapar trygghet och säkerhet för både barn och föräldrar.
Redan i förskolan måste verksamheten vara behovsanpassad.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ska
följas undantagslöst. Rätten till personlig assistans får absolut inte inskränkas.
Hjälpmedel bör vara avgiftsfria och utbudet ska inte variera mellan stadsdelarna.
En funktionsnedsättning som är medfödd, livslångt förvärvad eller en livslång
konstaterad diagnos, ska inte behöva bli bedömd eller prövad fler gånger.
Utredningarna måste vara utförliga så att de kan bedömas likvärdigt inom olika
instanser.
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Kultur
Göteborg vår plats på jorden

Göteborg och Västsverige har varit bebott i 9000 år. Alla tidsperioder har varit med
och satt sin prägel på kulturlandskapet. Från jägar- och samlarkulturerna finns
lämningar på ett flertal ställen. Under den expansiva vikingatiden utvecklades
handel och skeppsbyggnadskonst. Vår nordiska kultur spreds över norra Europa.
Under kristnandet och medeltiden finns främst kyrkobyggnader kvar som en
viktig del av kulturarvet.
Göteborg historia påminns vi ständigt om i staden. Tex när man vandrar från
skansen Lejonet, genom innerstaden och Gustav Adolfs torg samt vidare till
Skansen Kronan. När vi står där bredvid kanonerna som vaktar över hamninloppet
och blickar bort mot Älvsborgs fästning känner vi att vi är en del av historien och
del av Göteborg.
Det gamla goa Göteborg är väl värt att bevaras, och vi måste ständigt slå vakt om
våra vackra byggnader. När den nya staden växer och infrastruktur som västlänken
hotar dessa värden är det viktigt att reagera och inte släppa igenom förslag som
hotar våra historiska byggnader och fornminnen. Västlänken kommer att innebära
att lämningar av stadsmuren blir bortschaktade. En tunnel är planerad rakt genom
berget som Skansen Lejonet står på. Sverigedemokraterna är emot västlänken
som hotar våra kulturvärden.

Kulturbyggnader

Allt är inte nattsvart, vi har många byggnader i Göteborg som vårdas och renoveras
varsamt. Här har Higab ett stort ansvar som de förvaltar väl. Bevarandet av
kulturbyggnader och historiska monument kommer vi sverigedemokrater alltid att
stödja. Tillsammans med Statens fastighetsverk, som ansvarar för bl a Skansen
Lejonet vill vi bevara och underhålla våra historiska byggnader.
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Arkeologiska lämningar

Vi vill satsa på att kunskapen om arkeologiska lämningar stärks genom att
stadsmuseets arkiv blir mer öppet och tillgängligt för göteborgarna genom
utställningar och studiebesök.
Befintliga lämningar borde rustas upp och utställningar och information borde bli
mer omfattande och underhållet förbättras. Som det är nu, växer vissa platser
igen, förfaller och glöms bort. Ett exempel är Ragnhildsholmen i Nordre älv som
är värd ett bättre öde.

Göteborgs museer

Svensk och nordisk kultur bör främjas. Detta för att tillresta turister ska få en
uppfattning om vår speciella nordiska särart.

Levandegörandet av Göteborgs historia

Göteborgs elever bör ta del av och lära sig vår historia. Museibesök och besök
av historiska byggnader såsom skansen Lejonet, skansen Kronan och Älvsborgs
fästning bör ingå i undervisningen. Genom stadsvandringar i Göteborgs innerstad
kan eleverna få en starkare anknytning till sin stad och ett intresse för dess historia.
Sverigedemokraterna vill dessutom att Gustav II Adolfs dagen lyfts fram som en
”lokal nationaldag” i Göteborg, då stadens grundare firas. Dagen bör ägnas åt
levandegörandet av det Göteborg som var, är och komma skall.

Ett sådant firande av vår stads grundare hade verkligen skapat ett intresse för
Göteborg, inte bara för Göteborgarna, utan också för övriga svenskar och till och
med folk från övriga Europa. Gustav II Adolfs dagen blir ett sätt att förstärka och
marknadsföra Göteborgs plats på europakartan. Inför Göteborgs 400-årsjubileum
2021, kan staden tillsammans med näringsliv, föreningsliv, universitet och
högskolor skapa ett minnesvärt och väl genomfört jubileum. Det skulle lyfta fram
och förstärka staden på alla fronter.
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Göteborg i rörelse
Arbete, fritid och hälsa

Vi sverigedemokrater ser sambandet mellan regelbunden motion och folkhälsa.
Göteborgs cykelbanenät möjliggör för invånarna att ta cykeln till arbetet och
skolan. Detta är en enkel och billig form av motion som fler borde utöva. Även
inom äldreomsorgen 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 inför daglig fysisk aktivitet en timma och arbetar med hälsofrågorna.
Skoljoggen är ett utmärkt exempel på detta. För detta krävs inte bara en
hälsoutbildad lärarkår, utan också kostmedveten bespisningspersonal.

Idrott och motion

En viktig del av folkhälsoarbetet är att ungdomar uppmuntras att aktivera sig. Det
är därför viktigt att vara lyhörd för ungdomars olika behov av fritidssysselsättning.
Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen 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. Aktiv fritid håller många ungdomar borta från kriminalitet och missbruk
och är på så sätt folkhälsofrämjande. Alla droger ska vara bannlysta från idrotten.
Sverigedemokraterna hoppas att Göteborg även i framtiden ska vara en stad där
ungdomar utvecklas till både friska medborgare och goda idrottsmän/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.
Antalet idrottsanläggningar bör öka i takt med att staden växer.

Aktivitetsstöd

Sverigedemokraterna är positiva till aktivitetsstöd till föreningar som sysslar med
ungdomsidrott. Men kommunen måste följa upp användningen av aktivitetsstöd
och vara vaken för fusk. Allt sådant fusk ska polisanmälas.
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Miljö
Smart och effektivt miljötänkande

Inom Sverigedemokraterna Göteborg ser vi det som en självklarhet att visa
god hänsyn till den miljö som vi är en del av. Att ta hänsyn till miljöeffekter när
man planerar olika typer av projekt är en förutsättning för långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Det vi kan göra för att minska negativ miljöpåverkan är att
vara smarta och att bygga upp ett mer hållbart samhälle. Vi tror på tekniken i
människans tjänst. Energiproduktionen ska klara av att både vara miljövänlig och
självbärande ekonomiskt. Att utveckla modern kärnkraft är vi övertygade om är
rätt väg att gå. Både för eget kommande behov men även som möjlig framtida
exportindustri. Vindkraft ger inte tillräckligt mycket och säker el. Världen kommer
inte behöva mindre energi utan mer.
Genom att ha effektiv återvinning av råvaror så bidrar vi inte bara till att spara
energi, vi minimerar även deponering av förbrukade varor. Systemet med
återvinning är väl utbyggt och fungerande, men behöver ständigt utvecklas
och effektiviseras.

Energi

Den största miljöpåverkan är förbrukning av energi. Energi som vi använder till
transporter, uppvärmning och produktion av varor. Traditionellt har kol och olja
varit ett billigt alternativ för energiproduktion, men negativ miljöpåverkan och
stigande råvaruprisen har varit orsak till att man letar efter alternativa lösningar.
Många förslag finns, men politiska styrmedel och opinionen har ibland
varit starkare än de rent ekonomiska marknadskrafterna. Främst gäller det
förnyelsebara energikällor.

Energieffektiva och optimerade transporter

Det som påverkar miljön minst är att ta sig fram till fots eller med cykel. Detta ger
i princip ingen miljöpåverkan alls, förutom den energin och miljöpåverkan som
krävs för matproduktion.
Näst bäst är att åka kollektivt, och för att minska miljöpåverkan ska transportmedlen
inte framföras med fossila bränslen. En annan faktor är avstånd. Vid förtätning av
städer kan man minska transportavstånden och effektivisera kollektivtrafiken.
Måste man transportera sig med bil är det bränsleceller eller elbilar som har minst
utsläpp, dessa kräver inte heller fossila bränslen.
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Det här kan Göteborg göra för att förbättra miljön
Kollektivtrafik

Så länge fossila bränslen är dominerande i dagens bilar, ger ökad kollektivtrafik
positiva miljöeffekter. En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är positivt
både för miljön och resenärerna. Sverigedemokraterna vill ha en klimatsmart
kollektivtrafik. Biltrafiken har en självklar plats i framtidens samhälle.

Elbilar

Även i framtiden kommer det att finnas bilar. Det spelar ingen roll hur mycket man
bygger ut kollektivtrafiken. Vad kan då kommunen göra för att minimera negativ
miljöpåverkan som biltrafiken innebär? Systemet med köpcentrum med stora
gratis parkeringsplatser utanför städerna minskar trängseln i städerna. När de
flesta fordon drivs med fossila bränslen så innebär bilar i centrum inte bara ett
trängselproblem, utan också ett miljöproblem. Bilar som köar och rör sig långsamt
och tvingas till omvägar p.g.a. osmart trafikreglering är ett problem som många
storstäder brottas med. Att subventionera elbilar enligt norskt exempel är en bra
start. Det är inte bara teknikdrivande, utan har även en positiv inverkan på miljön.
Sverigedemokraterna vill att elbilar får gratis parkering, kan åka i kollektivtrafikfiler
samt bli befriade från trängselskatt. Om teknikutvecklingen visar på andra
alternativ som är mer miljösmarta och effektiva, så bör även dessa premieras.
Sverigedemokraterna är ett teknikoptimistiskt parti.
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Pendelparkeringar

Genom att knyta ihop köpcentra i ytterområden med stadsbana kan dessa stora
parkeringar fungera som pendelparkeringar som på ett effektivt sätt minskar
trängseln. Samtidigt inbjuder det invånare i kranskommunerna att besöka och
arbeta i vår underbara stad Göteborg. Genom denna infrastrukturlösning kan vi bli
en blomstrande stad med ett växande näringsliv som i samverkan med universitet
och högskola bygger en välmående region.

Närproducerad mat

I framtidens städer är en stor det av maten närproducerad, eller till och med
framställd i stadsodlingar. Fördelarna med detta är många: Transportavstånden
minskar, vilket ger både tidsmässiga, logistiska samt miljömässiga fördelar. Har
vi en ren stad utan miljögifter behöver vi inte vara oroliga för att våra livsmedel är
kontaminerade med gifter trots att de är producerade mitt i staden.
Sverigedemokraterna vill att all mat som köps in i av Göteborgs stad ska vara
svensk och närproducerad. Köttprodukter ska vara producerade med etiskt
försvarbara metoder. Ekologiskt framställda produkter är önskvärda, men det
absolut viktigaste är att maten är närproducerad, det vill säga svensk. Vi står
upp för Sveriges bönder och anser att folkets välbefinnande och hälsa är en
prioriterad fråga.
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Våra satsningar - på riktigt!
Stadsdelsnämnderna - omfördelar över en halv miljard rättvist.

Inom stadsdelsnämnderna föreslår vi en omfördelning av resurserna. I staden finns
idag en resursfördelningsmodell som bygger på ursprung och socioekonomiska
variabler. Vi står inte bakom hela den modellen. Resurserna ska fördelas rättvist
och inte pga av vilken del av världen man själv eller ens föräldrar kommer ifrån.
Oavsett om ens föräldrar är födda i Askim-Högsbo eller i Danmark, Japan, eller
någon annanstans i världen så skall resurserna fördelas rättvist. Det skall inte
baseras på ursprung.
Sammanlagt rör det sig om 755 miljoner. Vi omfördelar 575 miljoner av dessa
som idag enbart är baserat på var man är född eller var ens föräldrar är födda
jämt över alla stadsdelar.

Stadsdelsnämnder

tkr

Angered

2 835 522

Östra Göteborg

2 518 175

Örgryte-Härlanda

1 958 774

Centrum

1 524 460

Majorna-Linné

1 955 545

Askim-Frölunda-Högsbo

2 546 589

Västra Göteborg

2 270 442

Västra Hisingen

2 483 544

Lundby

1 580 919

Norra Hisingen

2 123 828

Vi bygger bort kön till äldreboende, +170 miljoner

Det saknas idag ca 300 platser inom äldreboende i Göteborg. Sverigedemokraterna
vill öronmärka 170 miljoner kronor så att kön till äldreboende omedelbart byggs
bort. Våra äldre, de är vi imorgon.

Strukturell besparing, 270 miljoner

Göteborgs ekonomi har kraftigt försämrats. Det beror på att kostnaderna har ökat
mycket snabbare än intäkterna. Därför sparar vi 270 miljoner och tar därmed
långsiktigt ansvar för staden, dvs god ekonomisk hushållning.

Utöka nattisplatserna, + 4 miljoner

Vi vill även öronmärka 4 miljoner till att utöka så kallade ”nattisplatser” i
stadsdelarna. I en levande stor eventstad är det många som jobbar alla dygnets
timmar.
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Ungdomsidrott: billigare hyra för hallar och planer, +20 miljoner

Idrottsrörelsen har länge äskat pengar av staden. Vi utökar de bidrag de sökt med
20 miljoner kronor.

Fria resor över 65 år hela dygnet runt, +19 miljoner

Göteborgs äldre har idag fria resor med kollektivtrafiken under vissa tider på
dygnet. SD skjuter till de pengar som behövs för att ge våra äldre ett äkta dygnet
runt kort. Ett kort som gäller alla tider på dygnet, på riktigt.

Vi fördubblar satsningarna på feriejobb för gymnasieungdomar
och grundskoleungdomar, +23,1 miljoner

Ett feriejobb kan ibland vara den första foten in på arbetsmarknaden. Ibland kan
det vara första gången en ungdom får ta ett eget riktigt ansvar. För andra kan det
vara en meningsfull syssla på sommaren, för andra att tjäna lite extra pengar.
Sverigedemokraterna satsar dubbelt så mycket som de styrande. Vi anslår totalt
33 miljoner kronor på att få ut gymnasieungdomar i feriejobb, och 13,2 miljoner
till grundskoleungdomar.

Tak över Ruddalens bandybana, +45 miljoner

Ruddalens bandyplan har länge varit i behov av ett tak. Utomhusaktiviteter, och
i synnerhet sådana som spänner över generationsgränser är något vi tycker är
viktigt. En investering som kommer förlänga skridskosäsongen för många barn,
ungdomar och vuxna i Göteborg.

Kulturskolan + Instrumentförrådet, +7,7 miljoner

Satsningar på att barn och ungdomar får chans till att upptäcka, ta del av, och
skapa kultur är en viktig satsning såväl för samtid som framtid. Att få lära sig spela
instrument, dansa, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och mycket annat
är för många en viktig del av sitt liv och fritid. Kulturskolan är något som fler borde
få chans att prova på. Glada skapande unga - är en vital del av vår framtid. Vi
öronmärker en miljon av totalsumman till att utöka instrumentförrådet.

Utöka bostadstillägget för funktionshindrade, +1 miljon

Förutom de självklara medel som redan är avsatta vill vi att man höjer det
kommunala bostadstillägget för handikappade för att ytterligare anpassa bostäder
till funktionshindrade.

Kultur och historia, +6,2 miljoner

Vår historia är viktig för att förstå samtiden och bygga inför framtiden. Vi satsar 5
miljoner på att rusta upp och göra våra arkeologiska lämningar mer tillgängliga.
Vi satsat även 1 miljon på att alla skolungdomar ska kunna göra historiska
stadsvandringar i vår vackra stad. Till sist satsar vi 200 000 kr på att staden ska
återuppta firandet av Gustaf II Adolfs-dagen.

35

Satsning Park och natur (utom skolnära miljöer), +11,5 miljoner

Våra parker är viktiga för rekreation och avkoppling. Göteborgarna behöver
välskötta parker som gör att vi kan vara stolta över vår stad. Det är viktigt att
Göteborg värnar om sina barn och kan erbjuda goda lekmiljöer till våra minsta.
Därför satsar Sverigedemokraterna extra på parker och lekplatser.

Utökat särskilt drifts- och verksamhetsbidrag för föreningar, +13
miljoner
Föreningslivet i Sverige är unikt i världen. Vi Sverigedemokrater värnar om våra
ideella föreningar som knyter oss samman genom våra fritidsintressen. Vi vill
utöka budgeterat verksamhetsbidrag så att fler föreningar kan få hjälp med sin
verksamhet.
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Ekonomisk sammanställning 2016-2018, Mkr
2016

2017

2018

8 199

8 365

8 579

-35 771

-36 325

-37 511

110

13

0

-940

-990

-1 050

Verksamhetens nettokostnader

-28 402

-28 937

-29 982

Skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning m m

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Förändring av utvecklingsfond
Avskrivningar

28 323

29 264

30 395

Finansiellt netto

349

-27

-113

Årets resultat

269

300

300

Resultatet på nästan 270 miljoner är den strukturella besparing staden bör göra enligt god ekonomisk
hushållning. Något som också är stadens uttalade målsättning och som vi Sverigedemokrater tycker
staden bör leva upp till.

2016

2017

2018

50 200

54 500

59 200

Balansräkning
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

11 000

11 200

11 400

Summa tillgångar

61 200

65 700

70 600

18 910

19 180

19 480

varav årets resultat

270

300

300

varav resultatutjämningsreserv

549

549

549

Eget kapital, avsättningar och skulder.

Eget kapital

Avsättningar

3 500

3 500

3 500

Långfristiga skulder

25 900

30 200

34 900

Kortfristiga skulder

12 890

13 090

13 290

Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder.

38 790

43 290

48 190

61 200

65 970

71 170
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Ekonomiska ramar 2016, tkr
Stadsdelsnämnder
Angered

2 835 522

Östra Göteborg

2 518 175

Örgryte-Härlanda

1 958 774

Centrum

1 524 460

Majorna-Linné

1 955 545

Askim-Frölunda-Högsbo

2 546 589

Västra Göteborg

2 270 442

Västra Hisingen

2 483 544

Lundby

1 580 919

Norra Hisingen

2 123 828

Särskild reservation för nattis
Särskild reservation för äldreomsorg

Summa SDN befolkningsansvar
Resursnämndsuppgifter SDN

4 000
170 000

21 971 798
200 290

Nämnder med särskild inriktning
Byggnadsnämnden

112 600

Fastighetsnämnden

44 600

Färdtjänstnämnden

193 000

Idrotts- och föreningsnämnden

423 725

Kommunledningen

297 100

Kulturnämnden

360 137

Lokalnämnden

-250 800

Miljö- och klimatnämnden
Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning

53 500
370 000

Nämnden för Intraservice

18 300

Nämnden för Konsument och medborgarservice

32 500

Park- och naturnämnden

233 200

Social resursnämnd

522 540

Trafiknämnden

574 700

Utbildningsnämnden

1 510 700

Valnämnden

1 300

Överförmyndarnämnden

8 100

summa facknämnder

4 505 202

Nämnder med taxefinansierad verksamhet
Kretslopp och vattennämnden
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Ekonomiska ramar 2016, tkr
Ekonomiska ramar med gemensamt samverkansansvar
Expansion inom funktionshinderområdet avseende LSS;

101 000

Resursnämnderna Angered, Centrum, Norra Hisingen,
och Västra Göteborg
Trygg vacker stad;
Trafiknämnden, ParkByggnadsnämnden

33 200
och

naturnämnden

samt

Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter
Arkivnämnden

18 700

Business Region Göteborg AB

15 000

Fastighetsnämnden; transfereringar

67 000

Idrotts- och föreningsnämnden; studieförbunden

31 200

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

324 900

Kommuncentrala poster
Personal-/kompetensförsörjning

67 700

fortsatt utfasning fas 3

14 700

Reservation för nämndernas nyttjande av eget kapital

100 000

Av Göteborg finansierade tillköp i kollektivtrafiken:
Fria resor för alla över 65 år hela dygnet

120 000

Sänkt pris på kommunladdning Göteborg

165 400

Fria resor över älven

27 500

Busslinjer 45 och 72

5 500

Sommarlovskort
Underhållsåtgärder lokaler
Fortsatt utveckling av hemtjänsten

20 000
165 000
7 900

Enkelt avhjälpta hinder

20 000

Gustav II Adolf-firande

200

Jubileumsplan Göteborg 400 år

10 000

Miljöprogrammet utvecklingsmedel

30 000

Insatser mot våldsbejakande extremisim

2 000

Socialsekreterarnas arbetssituation

5 000

Satsningar yrkesutbildningar

7 000

E-samhälle
Företagsutveckling och jobb, hela staden
Jubileumssatsning bostäder

Totalt ekonomiska ramar

20 000
9 000
15 000

28 094 290
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Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter 2016, tkr
Barn och unga
Döv- och hörselverksamhet

26 500

Västra Göteborg

510

Centrum

Sjukhusundervisning

2 400

Örgryte-Härlanda

Ungdomars fritid

4 300

Angered

Ungdomars fritid

4 300

Östra Göteborg

Ungdomars fritid

5 700

Majorna-Linné

Ungdomars fritid

5 000

Askim-Frölunda-Högsbo

Ungdomars fritid

5 400

Lundby

Hospiceverksamhet

37 800

Askim-Frölunda-Högsbo

LSS; boende utanför Gbg

15 500

Askim-Frölunda-Högsbo

Planering och samordning

5 100

Örgryte-Härlanda

Äldreboendeplanering

6 100

Örgryte-Härlanda

670

Angered

12 200

Angered

310

Angered

39 900

Askim-Frölunda-Högsbo

-

Östra Göteborg

12 600

Örgryte-Härlanda

Regionbibliotek

5 600

Östra Göteborg

Regionbiblioteket Hisingen

7 900

Lundby

400

Västra Göteborg

2 100

Lundby

Mottagning för unga män

Vuxna och äldre inklusive funktionshinder

Kultur och fritid
Bergums fritidslantgård
Blå stället
El Sistema samordningsresurs
Frölunda kulturhus och bibliotek
Kulturhus i Bergsjön*
Kulturhuset Kåken

Övrigt
Leader
Stadsutveckling

Summa resursnämndsuppgifter
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200 290

Investeringsplan 2016-2019
(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå)
Idrotts- och föreningsnämnden
varav tak Ruddalens bandybana
Fastighetsnämnden
Kretslopp och vattennämnden

Mkr
802
45
530
1 600

Lokalnämnden
Förskola

2 197

Grundskola

4 971

Gymnasieskola

484

Äldreboende

521

Bostäder med särskild service

594

Övriga lokaler

569

Park- och naturnämnden
Trafiknämnden
Kommunövergripande investeringsutrymme

Totalt investeringsutrymme

191
8 108
300

20 867

Investeringsplan exploateringsinvesteringar 2016-2019
(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå)

Mkr

Lokala anläggningar på allmän plats, finansiering
genom gatukostnadsersättning och markförsäljning
Fastighetsnämnden, inkomster
Fastighetsnämnden, utgifter

Summa lokala anläggningar

2 881
-2 896

-15

Övergripande anläggningar på allmän plats, finansiering
Göteborgs stad
Kretslopp och vattennämnden, utgifter
Park- och naturnämnden, utgifter

-207
-70

Trafiknämnden, utgifter

-584

Summa övergripande anläggningar

-861

Totala inkomster
Totala utgifter

Netto exploateringsverksamheten

2 881
-3 757

-876
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Foto och grafik: SD Göteborg. Omslag Ingmar ”Ingo” Johansson staty utanför Ullevi av Peter Linde
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