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Göteborg, vår plats på jorden.
Det är nu hög tid att vi vänder ett antal negativa trender.
Göteborg håller på att slitas isär. Ett stort antal ”NO-GO”-områden har uppstått till följd av de rödgrönas destruktiva identitetspolitik. Staden orkar inte
med fler misslyckanden. Segregationen och utanförskapet måste brytas. Den
förlorade medborgarandan måste återupprättas och vårt gemensamma
kulturarv synliggöras. På så sätt stärks och bevaras den sociala tilliten och
vår gemensamma identitet. Vi kan inte tillåta segregerande sedvänjor som
muslimska böneutrop eller separata badtider för män och kvinnor i Göteborg. Inte heller att barn i förskolan tvingas att bära slöja av personalen, trots
att barnen inte vill. Det är min fasta övertygelse att majoriteten av göteborgarna oavsett bakgrund är skötsamma, hederliga medborgare som försöker
få vardagen att gå ihop. Vi kan inte tillåta att ett fåtal ruttna äpplen förstör
hela korgen. Från och med nu måste nolltolerans råda mot hederskulturer,
gängkriminalitet och andra som förstör för majoriteten.
Göteborg förtjänar nämligen att vara en säker och trygg stad att besöka och
bo i. Tyvärr präglas vårt land och stad av allt värre brottslighet. BRÅs nationella trygghetsundersökning (om utsatthet, otrygghet och förtroende publicerad
2018) talar sitt tydliga språk. Andelen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott, bedrägerier, trakasserier och personrån har kraftigt ökat sedan 2015.
Våldet, våldtäkterna, den religiösa extremismen, hedersvåld, skjutningar och
krisen i välfärdssystemen har blivit så akuta att alla partier nu äntligen vågar
tala om det som vi försökt varna för i åratal. Vi måste nu kraftigt förstärka
rättsväsendet och därmed tryggheten. Nolltolerans mot kriminalitet är ett
måste om demokratin skall kunna leva och utvecklas. Vi måste också satsa
på fler trygghetskameror, skapa säkrare miljöer och att anställa fler ordningsvakter i väntan på att fler poliser utbildas. I vårt Göteborg är det polisen
och räddningstjänsten som är en garrant för medborgarnas trygghet. De är
våra vänner, och på vår plats på jorden kastar man inte sten på sina vänner.
Stadens ekonomi och styrning.
Vi bär ett ansvar i att hantera våra gemensamma skattemedel varsamt.
Detta måste ske ansvarsfullt och med fullständig transparens. Göteborg har
tyvärr under flera decennier styrts av politiker som inte alltid haft stadens
bästa i fokus. Otaliga mut- och korruptionsskandaler har allvarligt skadat
förtroendet för staden. Kamelcenter, privata bilreparationer och vidlyftiga
resor på skattebetalarnas bekostnad måste få ett slut. Det måste till ett rejält
omtag. Staden har alldeles för många kommunala bolag, med för lite insyn
i. Att stadens stadsdelsnämnder är för många är något vi påtalat en längre
tid. Nu avvaktar vi stadsdelsnämndsutredningen och hoppas att den kommer fram till att minska antalet till fyra. Stadens ekonomi är urusel. Vi räddas
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av att vi är mitt uppe i en högkonjunktur. Istället för att investera i framtiden,
plundrar det rödgröna styret bolagen på pengar. Pengar som borde återinvesteras täcker nu upp hål i ekonomin – och är borta för alltid. Det måste
också vara slut på att stadens bolag agerar riskkapitalbank åt dyra och
riskfyllda forskningsprojekt. Staden måste återgå till att fokusera på dess
kärnverksamhet. Om inte detta görs kommer kraftiga skattehöjningar. Något
SKL (Statens Kommun- och Landsting) varnat för.
Vi förtroendevalda måste återupprätta förtroendet för staden.
De styrandes hantering av både Västlänken och i synnerhet folkomröstningen om trängselskatten kommer inte glömmas bort inom den närmaste
framtiden. Demokrati betyder folkstyre – att folket själva får bestämma. Det
har varit min fasta övertygelse sedan den 19 mars 2015, att övriga partiers
svek i folkomröstningsfrågan kommer straffa sig den 9:e september 2018.
Exakt hur det parlamentariska läget kommer se ut nästa mandatperiod vet vi
inte med säkerhet förrän efter valdagen.
Just i skrivande stund ser det ut som om den politiska kartan helt kommer att
ritas om i Sverige och i Göteborg. För mig och övriga sverigedemokrater är
det en självklarhet att prata och samarbeta med alla de partier som är villiga
att göra detsamma. I synnerhet i de frågor som vi är rörande överens om.
Allt annat är sandlådefasoner. Tyvärr är det dock så debatten verkar låta,
åtminstone i media. Därför är det viktigare än någonsin att komma ihåg att
en röst på något annat parti än Sverigedemokraterna sannolikt innebär stöd
för den misslyckade politik som förts i Göteborg på tok för länge.
Men allt är inte dåligt. Göteborg är en fantastiskt stad, men vi måste våga
ha en dröm om att vi kan bättre än det som redan är gjort. Göteborg är min
plats på jorden. Vår plats på jorden som vi gärna delar med oss av. Till alla
er som vill bli en del av den och göra staden än bättre. Den stora skiljelinjen
går nämligen inte mellan var man är född eller vilken bakgrund man har.
(Själv är jag född i Norrbotten). Den går inte heller mellan storleken på våra
plånbok. Skiljelinjen går idag mellan det destruktiva och det konstruktiva.
Mellan de som väljer att fyller våra barn med kunskap och framtidshopp och
de som väljer att fylla dem med självömkan och droger.
Till Göteborg, till vår plats på jorden, är alla välkomna
som vill bidra och hjälpa till med att bygga våra bilar,
men inte ni som vill bränna upp dem.
Jörgen Fogelklou
gruppledare Sverigedemokraterna Göteborg
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Demokrati och mänskliga rättigheter
Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraterna tar avstånd från all form av diskriminering. I kommunallagen
2§ står det att ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns skäl för något annat.”
SD står bakom Göteborgs Stads arbete för mänskliga rättigheter, men formerna för
detta har vi inte kunnat påverka. Alla intressegrupper har rätt att verka för sin sak
och anordna parader, festivaler och verka som lobbyister. Man måste dock skilja
på intresserörelser och det kommunala uppdraget. Det har gått inflation i alla råd,
certifieringar, planer och utbildningar när det gäller mänskliga rättigheter. Dessa
verksamheter har fått alldeles för stora proportioner.
Att finansiera detta kostar Göteborg varje år mångmiljonbelopp. SD tycker att denna
verksamhet belastar både stadens verksamhet och Göteborgs skattebetalare i alldeles för hög grad. Vi vill istället prioritera vård, skola och omsorg.
I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det i Artikel 2: ”Var och en
är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan
åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion,
politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller
ställning i övrigt….”
SD har gång på gång hävdat att politisk åskådning inte ska exkluderas i Göteborgs
plan för mänskliga rättigheter. Vi har varit mycket tydliga på den punkten när dessa
frågor varit uppe i kommunfullmäktige. Ett exempel är när CEMR-deklarationen var
uppe för debatt.

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 minskning till fyra
stadsdelsnämnder ger möjligheter att spara in på administrativa kostnader. Dessa
inbesparade pengar kan sedan istället satsas på kärnverksamheten. I synnerhet nu
när SD har varit med om att införa en central skolnämnd.
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 politisk insyn i nämnder och bolag, därför bör alla partier i kommunstyrelsen finnas representerade i större nämnder och bolag. Vi vill därför att
stadsdelsnämnderna och de större facknämnderna ska ha 13 ledamöter precis som
kommunstyrelsen. Detta är en viktig demokratisk principfråga.
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Stadsdelsnämndernas framtid.

2018 beslutade KF om att införa en skolnämnd och en förskolenämnd. Detta betyder
att stadsdelsnämndernas uppdrag har minskats. Vi har även röstat igenom ett förslag om att biblioteksverksamheten ska överföras från stadsdelarna till kulturnämnden. Detta är ytterligare ett argument för att reformera stadsdelsnämnderna. Våren
2018 motionerade vi om att minska stadsdelsnämnderna till fyra stycken. Det utreds
för närvarande hur stadsdelarna ska förvaltas i framtiden. Vi är öppna för att helt ta
bort stadsdelsnämnderna ifall utredningen skulle visa att det skulle minska byråkratin och spara på administrativa kostnader.

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
”Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att
skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet.”
Göteborgs Stad ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär
att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst
två procent för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett
värdesäkrande av kommunens tillgångar. Enbart det lagstadgade balanskravet är
otillräckligt. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och
långsiktig planering.
Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen
genomför stora reformer och investeringar måste den ta hänsyn till att det ekonomiska läget kan komma att förändras väsentligt.
En kommuns kostnader bör i längden inte finansieras av andra kommuner. Runt
om i landet ser vi exempel på kommuner som finansierar orimliga kostnader för till
exempel flyktingmottagningen genom det kommunala utjämningssystemet.
Sverigedemokraternas uppfattning är att skatten inte principiellt måste hållas vare
sig hög eller låg, utan ska anpassas efter de faktiska behov kommunen har för att
garantera medborgarna en god service.
Skattehöjningar och försäljning av kommunala tillgångar bör inte 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.
Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom omsorg, skola, kollektivtrafik och andra
lämpliga verksamhetsområden. Detta under förutsättning att kostnaden för samma
kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Viktigast i sammanhanget är samhällsnyttan på lång sikt och detta ska därför också ligga till grund
för varje beslut som rör kommunens verksamhet och ägande. Vi ställer oss kritiska
till kortsiktiga riskkapitalbolag eftersom dessa i grunden agerar efter andra principer
än det långsiktiga resultatet. Kvalitet och kontinuitet ska vara ledande.

Sverigedemokraternas förslag:
Göteborgs Stad bör under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål och
främst prioritera kärnverksamheterna (vård, skola och omsorg).
Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom omsorg, skola, kollektivtrafik.

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 ka-
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pitalet ska inflationsskyddas under konjunkturcykeln så att det inte urholkas. Soliditeten, som är andelen eget kapital i relation till tillgångarna, ska inte sjunka jämfört
med nuvarande nivå. 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.
Ur Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017, finansiell analys:
”Den finansiella utmaningen framöver ligger i att klara kommande stadsutvecklings
höga investeringsbehov och möta ökade kostnader till följd av den demografiska
utvecklingen. En oförändrad resultatnivå riskerar medföra hög lånefinansiering av
investeringar som i sin tur kan leda till ökade krav på effektivisering i den löpande
verksamheten. I ett framåtblickande perspektiv är det viktigt att värdera vilken resultatnivå i relation till skatte intäkterna och därmed verksamhetens omfattning som
behövs för att säkerställa fortsatt god ekonomisk hushållning.”
I klartext: Göteborgs Stad måste antagligen höja kommunalskatten i framtiden
eftersom man planerar många stora investeringar inom infrastruktur, bostadsprojekt
och nya arenor. Alternativet är att skära ner på verksamhet som inte innefattar kärnuppdragen vård, skola och omsorg. Det är den bittra sanningen och resultatet av
decennier av socialistiskt styre i Göteborg i kombination med en oansvarig invandringspolitik på riksplanet.

Nämnder och bolag.

Göteborgs Stads nämnder och bolag är göteborgarnas och ska vara till gagn för
kommunmedborgarna och inte bara vara vinstdrivande enheter. Bolagens överskott
ska användas till framtida investeringar och till att se till att inte soliditeten sjunker.
Bolagens överskott ska inte användas till att kortsiktigt täppa till hål i resultaträkningen. 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.
Stadens bolag ska inte agera riskkapitalbank åt dyra och riskfyllda forskningsprojekt. Ett skräckexempel är GoBiGas där Göteborgs skattebetalare betalade närmare
2 miljarder till ingen nytta. 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.

Kommunal skattesats.

Skattesatsen föreslås till 21,12 kronor vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört
med föregående år.
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Staden som arbetsgivare
En attraktiv arbetsgivare med höga kvalitetskrav.

Göteborgs Stad med bolag har cirka 55 000 anställda. Alla anställda i Göteborgs
Stad måste alltid sträva efter att leverera tjänster med högsta kvalitet och att arbeta
för göteborgarnas bästa. Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsplats där man
värnar om sina anställda och deras arbetsmiljö.
Vidare är det viktigt att undvika dubbelarbete och onödig byråkrati som inte tillför
något mervärde. En effektiv och tydlig arbetsplanering kan bidra till snabbare handläggning utan att påverka kvaliteten eller arbetsbelastningen. Trivs man på jobbet
presterar man bättre, samtidigt som sjukfrånvaron minskar.

Språkkrav.

Anställda med bristande språkkunskaper bör själva kontinuerligt ta del av de
språkutbildningar som erbjuds privat. Kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur,
historia och samhällskunskap bör höjas vid nyanställning.

Arbetsmiljö.

För att säkerställa en god arbetsmiljö bör cheferna i verksamheten vara lyhörda för
arbetsmiljöproblem och vara insatta i verksamheten. Idag finns det yrkesgrupper
inom Göteborgs Stad med mycket stor frånvaro, det gäller framför allt socialsekreterare och lärare. Många rapporter från stadsledningskontoret ser en stor fara i detta,
och man har lyft frågan.
SD har interpellerat under mandatperioden om arbetsmiljön på trafikkontoret, som
på grund av expansion och hög arbetsbelastning varit bristfällig under flera år.
Sverigedemokraterna anser att den stora ökningen av ärenden gällande ensamkommande barn har orsakat ökad sjukfrånvaro och större personalomsättning
bland socialsekreterare.
Även lärarbristen kan härledas till större andel utrikesfödda i klasserna. Språkförbistring och problem med disciplin och ordning försämrar arbetsmiljön i klasserna,
både för lärare och elever. Den försämrade situationen i skolorna har medfört att fler
lärare slutar och att färre vill bli lärare.

Personalutveckling.

Ledarskap, utbildning och arbetsplanering måste ständigt utvecklas för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det är även viktigt med ledarskapsutveckling. Chefer måste få
relevant utbildning och stöd i sin ledarroll.
Personalinitiativ för att utveckla verksamheten ska uppmuntras så mycket som det
går. Initiativtagarna ska få stort stöd att genomföra sina idéer.
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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 betald 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 den
offentliga sektorn för att möjliggöra fler heltidstjänster. Även i SD:s stadsbudget för
2017 avsätts medel 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 ett problem för män såväl som kvinnor,
men eftersom huvuddelen av de ofrivilligt deltidsarbetslösa är kvinnor är det också
ett allvarligt jämställdhetsproblem.

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. De cirka 10 procent 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.

Skapa lärlingsplatser.

Vi vill öppna upp för en helt ny anställningsform: lärlingsplats. 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 som
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.

11

Näringsliv
Göteborg är en fantastisk stad med unika möjligheter. Vi bor i Sveriges näst största
stad och vår hamn är den största i Norden. Vi är Skandinavens fönster mot världen.
Göteborg är Sveriges framsida.
När det gäller samarbete mellan forskning och industri ligger Chalmers på åttonde
plats i världen och skolan rankas även som åttonde bästa universitet i Europa.
I Göteborg har många stora svenska bolag etablerat sig. Varumärken som Volvo,
SKF och Ericsson har satt Göteborg och Sverige på världskartan. Allt är upplagt för ett
bra näringslivsklimat.
Men hur ser det ut i staden Göteborg? Hur förhåller vi oss till de 290 kommunerna i
Sverige enligt svenskt näringslivs ranking?
Göteborg har genomgående placeringar i bottennivå. Det absolut sämsta resultatet
har Göteborg när det gäller kommunpolitikernas attityd till näringslivet. Placering
260 av 290. Sverigedemokraterna vill förändra detta genom att vara mer lyhörda för
näringslivets behov.
Alla håller väl med om att Göteborg ska vara förstavalet för forskare, entreprenörer
och investerare. Vi vill att studenter ska välja just vår stad i konkurrens med universitet i övriga världen. Vi vill att företag ska etablera sig just här. Just i Göteborg ska de
finna den ideala staden att bo och verka i. Därför stöder SD en strategisk näringslivsdialog som ska vara en plattform för Göteborg, där man tillsammans med näringslivet ska uppnå denna vision. De etablerade partierna har tyvärr sett till att alla partier
i kommunstyrelsen inte är representerade i näringslivsdialogen. Detta är mycket
olyckligt eftersom det hade tillfört både värdefull kompetens och politisk insikt.
Det saknas både kompetens och politiska lösningar hos många av de politiskt
tillsatta ledamöterna i de kommunala bolagen. Därför är alla metoder för att tillföra
kompetens välkomna.
Kunskap om vilka insatser som måste göras för att förbättra näringslivsklimatet
måste på något sätt inhämtas. Svenskt näringsliv, Almega, lyckosamma entreprenörer och framgångsrika företagare deltar i debatten och har förslag för att förbättra
näringslivsklimatet. Dock utan att få gehör av stadens kommunpolitiker. Ska man
lyckas måste man identifiera de indikatorer som gör att Göteborg ligger i botten.
Man måste lära sig av de kommuner som ligger i toppen. Dessa lyckosamma kommuner kan fungera som föredömen och inspirationskällor för att förbättra företagsklimatet.
Upphandlingsförfarandet i Göteborg är ett exempel som många tycker är krångligt
och missgynnar småföretag.
Högskola och universitet är plantskolor för entreprenörer och unga företagare. Tyvärr
söker sig många av dessa kreativa krafter till andra länder som är mer investeringsvilliga och samtidigt erbjuder bättre möjligheter än Sverige. Detta innebär att många
arbetstillfällen försvinner utomlands och den ekonomiska tillväxt för staden som
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företagen skulle genererat uteblir. Detta tillsammans med bostadsbristen är mycket
allvarliga problem som Göteborg måste ta itu med.
Att det är ett verkligt problem kan man höra i den offentliga debatten när entreprenörer från Göteborg ger konkreta exempel på varför de flyttar utomlands, fast de
inget hellre vill än att stanna kvar här i Sverige och bygga upp sina företag.
Ett annat exempel är LOV (Lagen om valfrihet) som de rödgröna kämpat emot med
näbbar och klor. På detta sätt förhindrar man effektivt innovativa, privata företag att
etablera sig inom välfärdssektorn. SD har som vågmästare infört LOV i Göteborg.
Göteborg bör vara en internationell förebild för förmågan att samarbeta – i en miljö
där människor utvecklas och trivs. Näringslivet måste ha fullt stöd från staden och
skulle kunna känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner om bara företagsklimatet förbättrades.
SD stöder det näringslivsstrategiska programmet som är en plattform för Göteborg
där man tillsammans med näringslivet ska uppnå denna vision.
Näringslivet är motorn i staden, kommunen är dess smörjmedel. Istället för att hälla
i grus i maskineriet som de rödgröna har gjort i decennier, behöver vi tömma ut den
gamla förbrukade oljan och hälla i ny högkvalitativ dito med en blågul etikett.
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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 det är därför viktigt ur ett fördelningspolitiskt perspektiv att ha en bra kollektivtrafik.
Detta innebär inte att vi är emot biltrafiken. Det är många i dagens samhälle som
har en stressig vardag. Man jobbar och har barn i skola och förskola. Barnen har
kanske fritidsaktiviteter dit de måste skjutsas. För dessa människor är bilen oerhört
viktig. Det har gått så långt att de rödgrönrosa föreslår att den utmärkta och viktiga
Dag Hammarskjöldsleden ska bli boulevard.
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.

Till att börja med vill vi 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 en ny Göta Älvbro ska vara minst lika hög
som dagens bro på 19,5 meter. Som väntat har det blivit problem när den låga
brohöjden har överklagats och följaktligen har byggstarten försenats. Vi röstade
emot detaljplanen med en 13 meter låg bro i kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna är däremot kraftigt emot Västlänken. Den kostar mycket pengar att bygga och medför stora ingrepp i staden. 30 meter breda och djupa schakt
kommer att grävas upp i Hagaparken, Liseberg och Korsvägen under den nästan
tioåriga byggtiden. När den står färdig löser den inte göteborgarnas kollektivtrafikproblem. Stora delar av staden nås inte av Västlänken som till exempel 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.
Trängselskattesystemet kostar dessutom enorma belopp i inköp, drift och byråkrati.
Värt att notera är att staten år 2016 hotade att hålla inne med 428 miljoner kronor
från trängselskatten i Göteborg. Det har alltid utlovats från ansvariga politiker att
pengarna oavkortat skulle gå till infrastruktursatsningar. Som detta exempel visar
kan man inte lita på vad de etablerade politikerna lovar.

Kollektivtrafik.

Våra motståndare påstår att vi är ett enfrågeparti och inte har någon politik. Inget
kan vara mer felaktigt. Vi har lagt åtskilliga motioner. En handlar om att återuppbygga järnvägsstationen i Olskroken. Motionen har två fördelar. Dels avlastas centralstationen när genomgående tåg stannar i Olskroken och dels behövs inte Gårdalänken, utan Centralstationen behålls.
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I Sverigeförhandlingen föreslås spårväg byggas mellan Linnéplatsen och Brunnsbo
samt förlängning av spårvägen från Mölndals Bro till Åbro. Detta är bra men inte
tillräckligt. Vi har därför motionerat om vidare utbyggnad från Brunnsbo via Olskrokens station och söderut mot befintlig spårväg samt från Åbro till Frölunda. På detta
sätt kan en spårvägsring förverkligas. Vi har också lagt två motioner om att planskilja spårvägen vid Munkebäckstorget och på Åkareplatsen. På så sätt skulle framkomligheten på dessa två ställen kraftigt förbättras eftersom spårvagnarna orsakar
många stopp för den övriga trafiken.
Sverigedemokraterna vill ta bort delade turer inom kollektivtrafiken. Bland annat på
grund av arbetsmiljöproblem och trötta förare. Arbetspassen kan vara upp till tretton
timmar långa.
Vi vill utreda alternativ till västlänken, till exempel stadsbana. Denna kan byggas
ut i etapper och nå hela staden. Därför har vi tidigare motionerat om utredning av
stadsbana i kommunfullmäktige. Vi ser positivt på stadens försök med elhybrid- och
elbussar. Spårvägshållplatsen i Hammarkullen kan på försök få bemannade biljettspärrar för ökad betalningsfrekvens.
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 alla
bussar, spårvagnar och vid större hållplatser. För att förhindra misslyckade spårvagnsinköp i framtiden ska alltid sakkunniga ansvara för upphandlingar. Göteborgs
Spårvägar ska ha detta ansvar. Spårvagnarna får gärna vara svensktillverkade. Vi
har röstat för att bolaget ska kvarstå i kommunal ägo.
Sverigedemokraterna satsar cirka 20 miljoner kronor på att låta pensionärer åka
gratis även i rusningstid, det vill säga ett dygnet runt-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 har därför röstat för utbyggnad av hamnen i Arendal. Farleden
måste göras djupare för att de allt större fartygen ska kunna komma in till hamnen.
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Vi ser gärna att man försöker attrahera kryssningsfartygen att anlända till vår vackra
stad då turismen ger staden stora inkomster. Sverigedemokraterna har lagt en motion till kommunfullmäktige om att bygga en kryssningspir vid Röda sten.

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 gångoch cykelbanor. På denna punkt tycker vi att Göteborgs Stad har gjort ett bra jobb.
Staden har precis börjat bygga så kallade cykelfartsgator och gångfartsområden. De
innebär att alla trafikanter blandas på gemensamma ytor. Vi tror att detta försämrar
trafiksäkerheten eftersom det inte längre finns separation mellan bilar, cyklister och
fotgängare. Vi har därför starkt ifrågasatt dessa i kommunfullmäktige. Som nämnts
tidigare är bilen ett måste för många för att få vardagen att gå ihop.
Politiken har tyvärr blivit bilfientlig. Vi tycker att alldeles för många farthinder har
byggts. Dessa drabbar inte bara bilister utan även yrkestrafik som till exempel 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.
Vi vill gynna utvecklingen av elbilar och har därför motionerat om att de ska slippa
parkeringsavgifter. Självklart röstade de andra partierna ner motionen trots påstådd
miljövänlighet. 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.

Pendelparkeringar.

SD anser att det är viktigt att bygga ut pendelparkeringar runt Göteborg. På så vis
kan man ställa bilen och åka kollektivt in till staden. Dessa parkeringar får under
inga omständigheter missbrukas. Ingen ska olagligt bosätta sig där. De som gör det
ska omedelbart avhysas.

En ny älvförbindelse.

I decennier har det debatterats om behovet av nya älvförbindelser. En cykelbro vid
Lindholmen, en tunnel eller bro för spårvägen mellan Masthugget och Lindholmen
är några alternativ som varit uppe på bordet. Allt har dock fastnat i utredningar och
omprioriteringar.
Att vi har en gratis färja mellan Lindholmen och Stenpiren är fantastiskt bra för
cyklister och gående. Turerna är täta och tusentals resenärer utnyttjar dagligen detta
miljövänliga transportmedel. Det planeras även för införande av eldrivna färjor, vilket
även det är positivt för miljön.
Ett av Göteborgs Stads största skandalprojekt är linbaneprojektet. Hur är det möjligt
att man prioriterar detta framför en fast spårvägslinje mellan Masthugget och Lindholmen? SD tror att om man frågar 1000 stadsutvecklingskontor världen över ifall
man skulle prioritera en linbana eller en fast spårvägsförbindelse över älven, så skulle 999 säga ”en fast spårvägsförbindelse - självklart”. Det finns antagligen bara ett
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stadsutvecklingskontor i världen som vill prioritera en linbana. Det finns i Göteborg.
Linbaneprojektet startade som en del av stadens 400-årsjubileum. Inspirerade av
jubileumsbanan mellan Liseberg och Götaplatsen, en ren turistattraktion på 375 meter som endast var i drift i två år mellan 1922 och 1923, har nu linbaneprojektet svällt
och nu har man helt tappat konceptet.
Man har fått pengar via Sverigeförhandlingen och Göteborg har satsat miljontals
kronor via alla sina propagandakanaler och kommunikatörer för att sälja in detta
suspekta projekt.
Det mest sorgliga är att spårvägsförbindelsen mellan Masthugget och Lindholmen
blir försenat och nedprioriterat. Hade sunt förnuft fått råda skulle man byggt denna
välbehövliga förbindelse som skulle knyta ihop Hisingen med övriga staden. Många
problem med flaskhalsar vid Brunnsparken och centralstationen skulle lösas.

Sverigedemokraterna är motståndare till Västlänken
Sverigedemokraterna har alltid röstat mot trängselskatten
Sverigedemokraterna vill inte ha en linbana över älven
Sverigedemokraterna vill tidigarelägga bygget av en ny spårvägsförbindelse mellan Masthugget och Lindholmen
Sverigedemokraterna vill utreda Gårdaalternativet
Sverigedemokraterna vill satsa på cykelbanor och inte blanda olika trafikslag med cyklister.
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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. Bostadsbyggandet har under hela 2000-talet aldrig matchat den
stora befolkningsökningen i Göteborg.

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.
För att lösa det akuta behovet av studentbostäder, byggs det nu temporära modulbostäder för studenter. Temporära bostäder är ett sätt att lösa en akut brist av studentbostäder. Det får inte bli en etablerad metod för att dölja det verkliga problemet,
vilket är för få studentlägenheter.
Sverigedemokraterna vill förenkla byggnormerna för att göra det billigare att bygga
fastigheter. Främst är det hissnormen och andra normer på studentlägenheter som
vi vill förändra så att det smidigare och billigare ska gå att producera till exempel
studentlägenheter eller små vindslägenheter för unga människor. Sverigedemokraterna har motionerat om detta i riksdagen.
SD har i Göteborg lagt en motion om ett program för ungdomsbostäder där många
bra förslag till lösningar finns.

Vad kan de kommunala bostadsbolagen göra?

Kommunala bostadsbolag bör ha som sin viktigaste uppgift 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. Sverigedemokraterna har
motionerat om att fusionera de fyra kommunala bostadsbolagen till ett.
Det vi behöver är billiga och små lägenheter för ungdomar. Varken allmännyttan
eller de privata fastighetsbolagen har visat något större intresse för att bygga sådana bostäder. Det som behöver göras är att använda allmännyttans stora kapital,
modern kostnadseffektiv byggteknik samt kommunens billiga mark för att uppföra
bostäder som folk har råd att bo i. Belåningsgraden för kommunens fastighetsbestånd är allmänt låg, och det finns därför utrymme för att frigöra kapital och satsa
på att bygga nya bostäder. Göteborgs Stad måste våga satsa och gå i frontlinjen när
det gäller byggnation av hyresrätter.
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Det finns flera starka argument för allmännyttan att investera ännu mer i nya bostäder nu när bostadsbristen är akut. Ränteläget är lågt och det finns en allmänt uttalad
politisk vilja att öka bostadsbyggandet i Göteborg. Det har under lång tid rått handlingsförlamning bland de styrande i Göteborg när det gäller kommunalt bostadsbyggande. Ökar utbudet kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka, vilket
ger större möjligheter att hitta en bostad. Så länge det råder bostadsbrist i Göteborg
kommer personer utan eget kapital i princip inte kunna få någon vettig bostad. För
att få ner priset för hyresrätter måste man tillämpa kostnadseffektiv byggteknik,
som ger lägre byggkostnader utan att göra avkall på kvalitet. Idag har Sverige EU:s
högsta byggpriser, som delvis beror på den höga byggmomsen på 25 procent - en
situation som inte är hållbar i längden. Sverigedemokraterna har motionerat om en
lägre byggmoms i Sveriges riksdag.
I Sverige finns många välmående företag som klarar sig bra i den internationella
konkurrensen, detsamma måste kunna gälla för bostadsbyggande. Genom processjämförelse, så kallad benchmarking, kan vi bli mycket bättre på att bygga billiga
lägenheter som folk har råd att bo i.
Ett svenskt byggkoncept i rätt riktning är Kombohus Plus där man lyckats få ner
byggkostnaden med mer än 30 procent. Detta är ett exempel på vilken väg man
ska gå för att arbeta med ständiga förbättringar, så kallad Kaizen, som tillämpats
framgångsrikt inom bland annat fordonsindustrin.

Kommunal mark.

Kommunen äger stora markområden som kan avyttras till småhustomter, flerbostadshus eller industrimark. Eftersom Göteborgs Stad har bostadsbrist är det nödvändigt att upplåta mark till nybyggnation. Marknadspris ska råda generellt, men
när det gäller ungdomsbostäder och studentbostäder är det risk att marknadspriser
på tomtmark driver upp hyrorna. Man bör därför överväga lägre prissättning, eller
prisanpassade arrenden då det gäller dessa bostadstyper.

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, Backaplan och
Frihamnen är några områden som tidigare varit industri och hamnområden, men
som 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 utbyggnaden av staden.

19

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.
Polisens nationella operativa avdelning, NOA, har kartlagt områden i Sverige som
i olika grad är utsatta för brottslighet. Sju av dessa särskilt utsatta områden ligger i
Göteborg.
”Med särskilt utsatt menas ett område med så mycket problem att
det kräver insatser från alla myndigheter och läget anses vara akut.
Det handlar bland annat om att polisen har svårigheter att fullfölja sitt
uppdrag, att våldsbejakande religiös extremism växer och att parallella
samhällsstrukturer existerar.”
Samhället måste nu handgripligen ta tillbaka de stadsdelar som organiserad
brottslighet, eller hederskulturer har tagit över. I våra utsatta förorter skall vi inte ha
shariadomar, barnäktenskap eller tvångsäktenskap. Vi kan inte längre tolerera att
hederliga laglydiga medborgare (vilket de flesta är) inte längre vågar anmäla brott
till polisen. Det är dags att nu sätta hårt mot hårt. Genom ökad polisiär närvaro, fler
ordningsvakter, fler trygghetskameror och nolltolerans mot buset kan vi åter skapa
den trygghet som våra medborgare förtjänar.
BRÅs nationella trygghetsundersökning (om utsatthet, otrygghet och förtroende
publicerad 2018) talar sitt tydliga språk. Andelen som utsatts för hot, misshandel,
sexualbrott, bedrägerier, trakasserier och personrån har kraftigt ökat sedan 2015
Brottsförebyggande rådet (Brå) är den myndighet som verkar för att brottsligheten
minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör de genom att ta fram fakta och
sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets
reaktioner på brott.
Statistiken visar att de flesta typer av brott har ökat markant sedan 2014. Vi sätter
detta i samband med den stora flyktingvågen 2015, då stora mängder individer kom
till Sverige utan någon som helst kontroll. Tyvärr visade det sig att stora mängder av
dessa personer ägnade sig åt brottslighet. Det är det vi ser i statistiken idag. Den
tydligaste ökningen finns bland personer som utsätts för sexualbrott. Mellan 2014
var det under 2% av kvinnorna som utsattes för sexualbrott. två år senare 2016 var
det över 4% av kvinnorna som utsatts för sexualbrott. Detta är alarmerande siffror
som vi inte får blunda för.
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Varje år utsätts 200 000 kvinnor för sexualbrott. Detta är en fasansfull siffra.
Varje övergrepp innebär ett trauma och men för livet för dessa kvinnor.
Sverigedemokraterna vill sätta stopp för detta, och vi har en strikt politik för att
öka tryggheten lokalt, regionalt och på Riksnivå. Det enda sättet att stoppa detta
nationella trauma är att rösta på Sverigedemokraterna 2018.
”Den svenska polisen är en samhällsbärande yrkesgrupp som
upprätthåller lag och ordning och skyddar vanliga medborgare.
De förhindrar brott med sin närvaro i utsatta områden, de skyddar
befolkningen från otrygghet och de sätter dem som skapar otrygghet bak
om lås och bom. När terrordåd inträffar springer polisen mot den punkt
som andra flyr från, de riskerar sina liv för att skydda folket från fara. De
står upp för vad som är rätt.
Polisen ska finnas tillgänglig i hela samhället, landsbygd som storstad, och
under hela året. För att få en närvarande polis i hela landet måste antalet
poliser utbildas i jämn takt med befolkningsutvecklingen. Medborgare
ska mötas av öppna polisstationer, även på sommaren, och korta
inställelsetider när de rapporterar in brottslighet. I det moderna folkhemmet
är polisen en positiv del av vardagen för laglydiga medborgare.”
En grundläggande förutsättning för att vända trenden av fler anmälda brott, varav en
minskande andel klaras upp, och därmed vinna ett större förtroende för samhällets
kapacitet att hantera brottslighet är en stabil och kompetent poliskår. Det är dessa
män och kvinnor som först kommer i kontakt med brottsligheten och ofta dessutom
de som utsätts för den.
Polisyrket är i mångt och mycket unikt. Utbildningen leder till en specifik tjänst med
en specifik arbetsgivare, som till syvende och sist utgörs av staten, med en avsaknad
av privata alternativ. Ledningen är politiskt tillsatt och strejk vid inhumana och
orimliga arbetsförhållanden är inte tillåtet.
Sverigedemokraternas mening är att det krävs genomgående förändringar för
att återupprätta polisyrkets status – en nödvändighet för att få fler att söka sig till
polishögskolan och för att få dagens poliser att vilja stanna i sitt yrke.
Lösningen ligger inte i någon enskild eller snabb åtgärd, det kommer att ta tid och
kräva förstärkningar av de brottsbekämpande myndigheterna vad gäller såväl
ekonomiska resurser som utökade befogenheter. Från Sverigedemokraternas sida
finns dock en obeveklig vilja att förändra och förbättra polisorganisationen, från
grunden till toppen. Vi ämnar i detta program gå in på de konkreta förslag som vi
anser utgör grunden för en professionell och effektiv poliskår – ett fundament för ett
välfungerande rättssamhälle där brott klaras upp och brottsutsatta får upprättelse.
Sverigedemokraterna nationellt kräver kraftigt höjda polislöner. Vi föreslår därför
en riktad lönesatsning om 1,475 miljarder kronor för 2019, motsvarande cirka 6000
kronor i månaden för en vanlig polis.
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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 stort problem i Göteborg är 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. Sverigedemokraterna kräver att paragraf 10 efterlevs.

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
ordningsstadga. Något som SD har motionerat om i kommunfullmäktige.
Nolltolerans mot våldsbejakande extremism. SD har motionerat om ett förbud
mot all propaganda på offentliga platser för våldsbejakande extremistiska
organisationer. Något de övriga partierna röstat emot.
Nolltolerans mot klotter. Göteborg ska alltid kräva ersättning för klottersanering.
Mer resurser och befogenheter till polisen. I väntan på att fler poliser utbildas
bör Göteborg anlita fler ordningsvakter.
Göteborg ska satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
Otrygga områden bör bevakas genom extrainsatser i form av
kameraövervakning (något vi motionerat om), 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.
Genom den nya bosättningslagen kan kommunerna inte längre neka 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 införts är det vår
inställning att samtliga kommuner aktivt bör bedriva opinionsarbete för att få en
förändring till stånd.

Sverige och Göteborg behöver nu få till en flyktingpaus.

Därför har vi yrkat om att hemställa till regeringen att Göteborg undantas från den
nya bosättningslagen.
Så länge invandringens kostnader för Göteborgs kommun (såväl socialt som
ekonomiskt) är större än vad vi 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 anhöriginvandringen. I de fall privata aktörer, mot kommunens vilja, aviserar att man
tänker öppna förläggningar för asyl- och anhöriginvandring, bör kommunen se över
alla tillgängliga verktyg för att stoppa detta. Till exempel detaljplaner och bygglov.
Göteborg har tidigare betalat flera hundra miljoner kronor för tomma boenden för
asylsökande och ensamkommande barn. Sådant kan aldrig tillåtas igen.

Gör din plikt, kräv din rätt.

Vi sverigedemokrater ser gärna att folket i Göteborg får säga sitt i en folkomröstning
om uppsägning av de avtal staden fortfarande har angående ensamkommande
unga med Migrationsverket. Vi sverigedemokrater tror på en korrelation mellan
rättigheter och skyldigheter och anser att den svenska välfärden ska vara till för dem
som är här lagligt.

Tiggeriet på våra gator.

EU-migranter, till exempel tiggare och illegala invandrare som vistas i landet ska inte
beredas plats inom utbildningsväsendet eller ha rätt till försörjningsstöd.
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 ordningsstadga är
tiggeri förbjudet. Något vi anser staden bör följa, och som vi har motionerat om.
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Vi har även motionerat om att alla frivilliga ekonomiska åtagande staden har angående EU-migranter omedelbart ska upphöra.

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
permanent 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.

Kommunalt självbestämmande.

Den förda migrationspolitiken i Göteborg har slitit isär staden och skapar segregation och utanförskap. För varje år som massinvandringen fortsätter kommer det att
medföra enorma kostnader för Göteborgs Stad. Dessa enorma kostnader kompenseras tyvärr med omfattande besparingar i kärnverksamheten i Göteborgs Stad.
Sverigedemokraterna har motionerat och lagt yrkande i kommunstyrelsen om att
Göteborg behöver ett stopp gällande asyl- och anhöriginvandring. Vi är också emot
den nya anvisningslagen som har trätt i kraft. Sverigedemokraterna är i princip emot
massinvandring oavsett om staten stödjer kommunerna ekonomiskt eller ej. I nuvarande form kompenserar staten under de två första åren. En kompensation som inte
på långa vägar täcker stadens kostnader.
Migrationen bidrar även till en kraftig ökning av bostadsbristen. Idag är den genomsnittliga kötiden till lägenheter via Boplats Göteborg 1 679 dagar. SD jobbar aktivt för
att öka flyktingstödet i konflikters närområden och dessutom hjälpa betydligt fler till
samma kostnad.
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Nej till temporära modulhus.

Sen den nya anvisningslagen trädde i kraft, som tvingar kommunerna att ta emot
nyanlända har en debatt om temporära modulhus blossat upp.
Vi är det enda partiet i Göteborg som kraftfullt både sagt nej och drivit opinion mot
alla planerade temporära modulhusbyggen för nyanlända. Alla andra partier i Göteborg har sagt ja, eller vägrat att rösta på våra förslag om att stoppa dessa extremt
dyra lösningar.
Sverigedemokraterna har sex gånger lagt skarpa förslag i kommunstyrelsen om att
avblåsa dessa extremt dyra lösningar. Vi har också föreslagit att alla kostnader för
dessa boenden ska redovisas. Vi har inte fått gehör från övriga partier, trots massiva
protester från de boende i dessa områden. Våra kampanjer har dock gett resultat.
Staden har efter massiva påtryckningar och opinionsbildning avskrivit de flesta tilltänkta platser. Vi har fått tusentals uppmuntrande telefonsamtal, mail och brev som
tack för att vi tagit denna strid.

Anpassning framför integration.

Till att börja med måste vi frigöra oss från de påhittade konflikter som man lurat i
oss. Konflikten i det svenska samhället idag handlar inte om hudfärg, om kön, om
sexuell läggning eller om klass. Konfliktlinjen går inte heller mellan de som är födda
i landet och de som inte är det. Den verkliga konflikten står mellan det konstruktiva
och det destruktiva. Mellan den som är beredd att anstränga sig, bidra och göra en
insats för vårt land och den som inte är det. Mellan den som bygger bilarna och den
som bränner bilarna. Mellan den som fyller våra barn med kunskap och självrespekt
och den som fyller dem med droger och självömkan. Kort sagt, mellan dem som
stärker vårt land och dem som förstör det.
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.
Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som har kommit till Göteborgoch Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Vi 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.
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Nej till böneutrop.

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. Vi kommer aldrig tillåta segregerande sedvänjor som
muslimska böneutrop, separata badtider för män och kvinnor i Göteborg, eller att ett
enda barn tvingas bära slöja av skolpersonal.
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.
Sverigedemokraterna är emot att ett avtal tecknas med Migrationsverket för ”ensamkommande flyktingbarn”. Vi anser att Göteborgs Stad redan har tagit ett stort ansvar
för flyktingar och vi anser att varken budget eller samhälle klarar mer flyktinginvandring.

Vi vill upprätta en återvandringsnämnd i Göteborg.

Genom att upprätta en återvandringsnämnd vill Sverigedemokraterna förenkla för
personer att återvända till sina respektive hemländer. Nämndens främsta uppgifter
ska vara att hjälpa till och informera personer som vill återvända och bygga upp
en framtid i sitt hemland. Nämnden ska även bistå i återvändandeprocessen samt
motverka fusk med återvandringsbidrag.

Upprätta ett mångkulturellt bokslut.

Vi har länge påtalat att den migrationspolitik som de andra partierna har fört innebär en oerhört stor ekonomisk påfrestning. Pengar som egentligen behövs inom
skola, vård och omsorg. Vi har av etablissemanget bemötts av djupt förakt för att vi
har vågat föra den här debatten. Länge var den officiella versionen att migrationen
var lönsam. När den ”sanningen” sprack blev vi avfärdade av komiker som till på
allvar anser att det hela kan jämföras med kostnaden för pizza och läsk.
Det vi sedan länge efterfrågar är fullständig transparens - en seriös redogörelse för
hur mycket invandringen kostar. Ett mångkulturellt bokslut helt enkelt. Om det nu är
så att migrationen är en vinst, vilket många har hävdar, skulle ju ett sådant bokslut
dra undan mattan för oss sverigedemokrater.
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Barnomsorg - barnen är vår framtid
Barns rättigheter i samhället.

Fram till dess att ett barn blir myndigt är det framförallt föräldrarna som har ansvaret för att barnet inte far illa fysiskt eller psykiskt. Även samhället har ett ansvar att
försvara barnet från övergrepp. Det kan gälla övergrepp som sker i familjen, skolan
eller samhället i övrigt.
Ett barn har rätt att få en uppfostran där man lär sig att Sverige är en rättsstat, där
våra medborgare skyddas av lagar. Barn har rätt att få ta del av vårt samhälles syn
på demokrati, yttrandefrihet och religionsfrihet. Det är särskilt viktigt att alla barn och
föräldrar får veta att i Sverige råder svensk lag, och den står över de sedvänjor som
kränker barn psykiskt och fysiskt.
Detta inkluderar bland annat illegala handlingar som giftermål av underåriga, barnaga, hedersrelaterat våld, påtvingad klädsel med religiösa attribut och könsstympning. Barnets Bästa i Centrum (BBiC) är SD:s motto.

Mindre barngrupper.

Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen.
Barngrupperna i förskolan skall inte vara större än 15 barn per grupp annars kan
det innebära 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.

Mat, motion och motivation.

För att barnen skall orka vara på förskolan hela dagarna och samtidigt lära sig saker
så är maten otroligt viktig. 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.
Vi vill 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.

Kärnfamiljen med två sammanboende föräldrar är tyvärr inte lika vanlig 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.
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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.

Avskaffa genuspedagogiken.

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.

Valfrihet.

Dagbarnvårdare bör finnas för dem som vill ha sina barn i mindre grupper och i en
mer ”hemmamiljö”. Sverigedemokraterna ser positivt på att det i kommunen erbjuds
alternativa pedagogiska former som till exempel ur- och skurpedagogiken. Temaförskolor, natur- eller kulturförskola, är ett sätt att öka valmöjligheter och valfriheten.
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.

Barnomsorg skall erbjudas dygnets alla timmar. Det är viktigt att staden följer med i
utvecklingen hur folk arbetar. Allt fler arbetar på oregelbundna arbetstider och därför
borde även barnomsorgen följa med i denna utveckling. Nattis skall finnas i varje
stadsdel. Vi vill utöka platserna med minst 20 st.

Inget slöjtvång!

Förskolan ska behandla barn som egna individer och inte utsätta dem för religiös eller politisk påverkan. I Biskopsgården och stadsdelen Västra Hisingen, svarade 4 av
5 förskolor ja på frågan om de tvingar barn att böra slöja även om barnen inte vill.
Det här måste få ett omedelbart slut! Rektorer och förskolelärare som tillåter detta
skall omedelbart få sparken. Här skall det råda nolltolerens. I vårt Göteborg tvingas
inte ett enda barn att böra slöja.
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Skolpolitik
Skolan i Göteborg.

I Göteborg har Sverigedemokraterna varit med om att driva igenom en central
skolnämnd. Detta är ett bra delmål mot att åter förstatliga den svenska skolan. Ska
vi uppnå en jämlik skola på riktigt är det ett måste. Nu är det dock viktigt att se över
den resursfördelningsmodell som staden har. Att vara utlandsfödd, eller ha föräldrar som är det, ska inte innebära att man per automatik tilldelas mer pengar. Vilket
sker i dagens resursfördelningsmodell. Alla barn är lika mycket värda.
Sverigedemokraterna arbetar för att det åter ska bli ordning och reda i våra skolor i
Göteborg. Ett steg i denna riktning är att införa ett skriftligt ordningsomdöme i tidig
ålder, vilket gynnar elevernas utveckling för att nå sin fulla potential. En kravlös skola
riskerar att i första hand missgynna resurssvaga elever och vi vill därför se ökade
lärarbefogenheter.
Sverigedemokraterna vill ha fysisk aktivitet på schemat minst en gång per dag för
att stimulera inlärandet samt förebygga framtida hälsoproblem.
Skolan ska präglas av demokrati, kritiskt tänkande och respekt för andras åsikter.
Åsiktsfrihetens betydelse bör betonas och skolan ska inte styra eleverna i riktning till
eller från den ena eller andra politiska uppfattningen.
Skolan ska verka för nolltolerans vad gäller droganvändning och Göteborgs Stad
ska 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
skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och studievägledare bör utvecklas. Våld,
mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap bör motverkas genom ett aktivt
agerande av lärare, skolledning och kringpersonal. 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 grund- och gymnasieeleverna får idag inte godkända betyg.
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.
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 samt att införa en två-årig
yrkeslinje. Detta leder förhoppningsvis till att fler elever klarar av sin gymnasieskola.
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 mycket viktigt att vi ger alla elever möjligheten nå sin fulla potential.
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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.

Karriärstege för lärare.

Vi vill öka läraryrkets status samt utbildningskvalitén i skolan, bland annat genom att
införa den så kallade ”Singapore-modellen”. Det är en sexgradig karriärstege med
både mer ansvar och ekonomiska incitament vilket kommer att göra läraryrket mer
attraktivt och få fler kompetenta personer att vilja börja arbeta i skolan.

Jourskolor.

Ett sätt att få bukt med de sjunkande resultaten i våra skolor är att införa så kallade
jourskolor. En jourskola fungerar som en resursskola. Både lågpresterande och högpresterande eleverna kan då få hjälp och stöttning på sin individuella nivå. Skolorna
idag klarar inte av att hantera den stora spridningen som finns i våra klassrum. Det
är viktigt att alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Detta görs genom att få med
sig de bästa lärarna genom att erbjuda dem goda karriär- och lönemöjligheter.

Förberedelseskolor.

Sverigedemokraterna vill införa förberedelseskolor för att ge nyanlända en ärlig
chans att lära sig svenska på ett likvärdigt sätt i hela riket. Det gynnar ingen att
elever kommer ut i den ordinarie skolan utan fullgoda språkkunskaper. Digitala
nationella prov ska finnas för att bestämma när eleverna är redo att slussas ut i den
ordinarie skolan. Lärare på dessa skolor ska vara Svenska2-lärare med stöd av
dagens studiehandledare och modersmålslärare. På detta sätt höjs kvalitén i den
vanliga skolan, samt att de nyanlända får en bättre skolstart.

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. Vi anser att det är positivt med friskolor om ingen
risk för överetablering föreligger.

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, till exempel ritual-slaktat kött, ska inte förekomma i kommunens skolor.
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Vinstuttag får inte påverka kvalitén negativt.

Inga vinstuttag ska få göras innan en buffert är uppbyggd. Kvalitén får inte heller
påverkas negativt. Denna buffert ska användas för att driva skolan utifall skolan
hamnar i ekonomiskt onåd. Detta för att eleverna inte ska drabbas negativt och att
ge den kommunala skolan en rimlig tid att förbereda sig att ta över eleverna. Runt
om i Sverige finns exempel på friskolor som uppvisar goda eller mycket goda resultat. Det är dock av största vikt att alla friskolorna följer gällande målstyrning och alla
krav som är ställda gällande bemanning och lokaler. 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
integreringen.

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 bland annat heltäckande slöjor är ett utryck för.
Ingen svensk skola ska könsdiskriminera elever baserat på religiösa traditioner. Då
den svenska skolan är en konfessionsfri skola är det också viktigt att religiösa kläder
såsom slöja inte heller används av pedagoger eller annan personal då det kan upplevas som kränkande för icke troende eller troende från andra religioner.

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 ska inte vara skattefinansierad, bättre att satsa dessa
resurser på att förbättra det svenska språket för nyanlända elever. Vi ser gärna att
ideella föreningar och familjen tar över ansvaret för detta.
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Äldrefrågor
Sveriges äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna är medvetna om de brister i vårt samhälle som finns och arbetar för att de
äldre och funktionshindrade ska få känna att de har en meningsfull tillvaro, trygghet
och värdighet.
Kommunen ska ge den vård och omsorg som de äldre och funktionshindrade har
behov av. Som ett steg mot en förbättrad tillvaro och en höjd kvalitet i äldreomsorgen
så vill vi arbeta för att få igenom följande förändringar.
SD vill göra stora satsningar för en minskning av inkomstskatten på pensionen. Vi
vill samtidigt göra en kraftig höjning av garantipensionerna. En höjning av bostadstillägget är nödvändig med rådande bostadsmarknad. De dåliga ekonomiska
villkor som många äldre idag tvingas leva under är inte värdigt ett välfärdsland
som Sverige. Vi vill avskaffa skillnaden i beskattning mellan pensionen och lön för
att kunna förbättra levnadsvillkoren för de äldre, vilket ofta är kvinnor, som idag har
lägst pension.
De äldre som har ork och vilja att fortsätta arbeta både på heltid eller deltid ska ges
den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens
kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. Vi vill se en skattereduktion och lagstadgad rätt till deltid för äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden.
Mycket behöver göras i vården och Sverigedemokraterna arbetar för en sänkning av
högkostnadsskydden för vård och medicin. Likaså vill vi även öka tandvårdsbidraget
för alla pensionärer.
Sverigedemokraterna vill genomföra en kraftig ökning av investeringsstödet till
byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden för de äldre som inte
längre kan klara sig på egen hand. Det finns planer på att bygga nya kategoriboenden men de byggplanerna är otillräckliga sett till behovet hos befolkningen. Alltför
många äldre i behov av ett trygghetsboende eller särskilt boende står fortfarande
i en kö och deras väntan överstiger i många fall de 90 dagar som socialstyrelsen
säger inte får överskridas.
De som är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvaliteten ska alla ges
möjlighet till detta. Många Göteborgare väntar på verkställighet av beslut om äldreboende. Dessa personer har alltså bedömts vara i behov av plats på äldreboende
men Göteborgs Stad klarar trots detta inte av att ordna fram platser på äldreboende.
Eftersom Göteborgs Stad inte verkar klara av att utöka äldreboendeverksamheten i
egen regi ser vi positivt på att utbyggnaden av äldreomsorgen även sker i privat regi.
En matreform för våra äldre med syfte att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat.
Det finns idag stora brister i många delar av Göteborg.Maten är många gånger
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både energi- och näringsfattig och maten har fått dras in eller minskas på grund av
andra prioriteringar. Sverigedemokraterna vill prioritera om och åter föra resurser
till köken. Genom att ge de äldre den kost de vill ha och behöver så kommer de bli
friskare och må bättre. De förtjänar bättre än vad de får idag. SD vill att maten till
hemtjänst återigen i så stor utsträckning som är möjligt tillagas här i Göteborg. De
som fortfarande bor kvar hemma måste få en större möjlighet med hjälp att ta sig
ut ur sina hem och äta med andra på de kommunala restaurangerna. Det finns
lagstiftningar kring detta och vi kommer arbeta hårt för att dessa följs.
Ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets anhörigvårdare
som vårdar och sköter om äldre och sjuka i hemmet.
Ett avskaffande av patientavgiften för alla äldre över 85 år och ett förstärkt tandvårdsbidrag för alla pensionärer. Samhället bör visa uppskattning mot dem som
under många decennier har varit med och byggt upp vårt land. Ingen äldre ska
behöva avstå från tandvård och sjukvård av ekonomiska skäl.
Sverigedemokraterna vill genomföra ett stimulansbidrag för de äldre inom äldreomsorgen för de som vill och kan vara aktiva. SD vill även utveckla fler typer av
kategoriboenden, till exempel särskilda kategoriboenden för de äldre med husdjur.

Goa gubbar och gummor i Göteborg.

Vi lever allt längre och är mer aktiva och friska. Efter arbetslivet har avslutats väntar
en fantastisk tid av möjligheter när livet som pensionär börjar. Morgondagens pensionärer kommer inte att sitta stilla på parkbänkar och låta andra bestämma. Fler
jobbar kvar i arbetslivet allt längre och kommer därmed ha inflytande ute på våra
olika arbetsplatser.
De äldre kommer i framtiden att 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.
Det är viktigt att Göteborgs Stad utvecklar ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen i alla frågor som rör äldreomsorgen. Kommunen och regionen försöker smita från ansvaret när oklara ansvarsregler gör det möjligt.

En trygg ålderdom för Kal 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.
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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.

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 sinnena som tidigt försämras vilket ställer ett högre krav på matens kvalitet
och tillagningssätt för att skapa så god och näringstät kost som möjligt är därför av
stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat som värms
i mikrovågsugnar bör inte förekomma inom äldreomsorgen. Systemet 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 matlagningen. SD anser att fler dietister behövs som beräknar och
planerar veckans menyer.

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 kontinuerliga språkutveckling och
kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia bör höjas vid nyanställning
inom äldreomsorgen.

Personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet att leva och verka i
samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Göteborgs Stad måste bedriva ett
aktivt och konkret arbete för att motverka all form av diskriminering av funktionsnedsatta. De ska inte vara förhindrade att skaffa sig utbildning, bostad, arbete samt ha
möjlighet till en aktiv fritid. Åtgärderna måste även vara individuellt anpassade efter
behoven. Tillgängligheten för funktionsnedsatta måste säkerställas på offentliga
platser och miljöer. Det är viktigt att Göteborgs Stad har ett nära samarbete med
Västra Götalandsregionen i alla frågor som rör funktionsnedsatta.
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 eller livslång ska inte behöva bli bedömd flera 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 minst 9000 år. Alla tidsperioder har
varit med och präglat det kulturlandskap vi ser idag. Göteborgs historia påminns vi
ständigt om i staden. Till exempel 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.

Göteborg har många vackra byggnader 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 vill vi bevara och underhålla våra historiska byggnader.
Mörka moln tornar upp sig vid horisonten. Skansen Lejonet är hotad av västlänksbygget. Trots anföranden i kommunfullmäktige, yttranden och yrkanden i kommunstyrelsen samt en motion från SD så kvarstår planerna på att bygga en tunnel
rakt genom Skansen Lejonet. SD har som sista utväg föreslagit att tunnelmynningen
ska flyttas längre bort från skansen. Vidare vill vi att man ska undersöka om tunneln
under skansen bryter mot Förordningen om statliga byggnadsminnen.

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.
När man bygger den planerade Västlänken vid Centralstationen kommer lämningarna av bastionerna Gustavus Primus och Johannes Rex förloras för all framtid.
Ännu en del av vårt kulturarv kommer att raderas för att ge plats åt den växande
staden. Flera av befästningsverken revs redan på 1800-talet. Det lilla som finns kvar
av stadsmuren är värt att bevara, så även arkeologiska lämningar under marken. Ett
av de få ställen där befästningarna finns kvar är vid Esperantoplatsen där delar av
stadsmuren finns bevarad.
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Göteborgs muséer.

Svensk och nordisk kultur bör främjas. Detta för att göteborgare och tillresta turister
ska få en uppfattning om vår speciella nordiska särart. Vi har en rik historia och
vårt kulturarv vårdas och förvaltas av våra muséer. Att värna om och bevara vårt
kulturarv, att värna om och förmedla vår historia till kommande generationer, samt
att levandegöra historien i olika perspektiv från alla samhällsklasser och tidsåldrar
måste vara muséernas huvuduppgift. I ett yttrande i Kommunstyrelsen angående en
statlig utredning om en ny museipolitik föreslog SD att man måste vara tydliga med
att värna om det svenska kulturarvet. Inget av de övriga partier stödde dock vårt
förslag.

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 Gustaf Adolfsdagen 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 ska. 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. Idén om att återuppta firandet av Gustaf Adolfsdagen har Sverigedemokraterna motionerat om, utan att finna stöd bland övriga
partier.

Demokrati i kulturen.

Föreningar som får bidrag av Göteborgs Stad måste vara demokratiska och öppna
för alla. Etniska föreningar som enbart vänder sig till en specifik grupp ska inte få
bidrag för sin verksamhet.
Det har även förekommit att föreningar har fungerat som rekryteringsbas för terrorister, eller haft föreläsare med en vedervärdig och föråldrad kvinnosyn. Dessa föreningar ska givetvis inte heller få några kommunala bidrag överhuvudtaget.
Sverigedemokraterna i Göteborg har yrkat på att ett tydligt ansvar ska ges till berörda personer för att säkerställa att den nya terrorlagstiftningen får genomslag i hela
stadens organisation. Även detta förslag från oss fick kalla handen av övriga partier i
kommunstyrelsen.
Biblioteken i Göteborg bör ha ett tydligt uppdrag att värna om västerländska värderingar och demokrati, men det absolut viktigaste uppgiften måste vara att förvalta
och värna om det svenska kulturarvet.
När det gäller böneutrop, så ska dessa inte tillåtas, eftersom de inte är en del av det
västerländska kulturarvet. Det som ropas ut har inte förankring i det västerländska
och svenska värderingar. Religionsfrihet innebär inte att man ska tvingas höra på
främmande religioners högljudda manifestationer mot sin vilja. Det är en mänsklig
rättighet att få vara befriad från dessa böneutrop.
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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 att uppnå en bättre hälsa bland våra skolelever,
krävs inte bara en hälsoutbildad lärarkår, utan också kostmedveten bespisningspersonal.
Vissa privata äldreboenden har olika inriktningar på sina boenden. Bland annat
är vissa inriktade på motion och rörelse. Det är ett utmärkt exempel på när privata
näringsidkare utvecklar verksamheter.

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 ska vara en stad där ungdomar utvecklas till både
friska medborgare och goda idrottsmän och -kvinnor även i framtiden. Sverigedemokraterna vill att Göteborgs Stad erbjuder sina invånare ett rikt och varierande
utbud av motionsmöjligheter i form av vandringsleder, ridvägar, löparspår samt
idrottshallar och simhallar. Det är viktigt att befintliga anläggningar underhålls. Antalet idrottsanläggningar bör öka i takt med att staden växer.

Grönområden.

Göteborg har många parker och grönområden, som hotas när staden växer. För att
Göteborgarna ska trivas i sin stad behövs det många, välskötta och lättillgängliga
grönområden.
I Göteborgsregionen finns ett antal gröna kilar. De sträcker sig från ytterkanterna av
regionen, över kommungränser, ända in till centrala delarna av Göteborg. Utbredningen gör det relativt enkelt att nå dem. Sinsemellan är kilarna avgränsade genom
bland annat dalgångar, stora trafikleder och järnvägar.
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I de mer tätortsnära områdena kan bostäder och annan verksamhet bryta kilarna.
Genom gröna korridorer kan kilarna förlängas in i den mer täta staden. Vissa av kilarna når närmare stadens centrum än andra. Där det finns en möjlighet till kontinuitet in till centrum ska detta aktivt arbetas med i all fysisk planering. De gröna kilarna
kan förlängas in mot de centrala parkerna, med hjälp av ett nätverk av mindre parker och naturområden samt gröna länkar. Gröna länkar kan exempelvis vara gröna
stråk längs vattendrag och alléer. Dessa kopplingar gör det möjligt för människor
och djur att röra sig i staden genom grönska.

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.

Nationaldagsfirandet i Göteborg.

På Sveriges nationaldag samlas många göteborgare i Slottsskogen för att fira vårt
land, vår historia och vår kultur. Slottsskogen med sina stora vackra grönytor är en
perfekt inramning till vad som skulle kunna vara ett perfekt arrangemang. Tyvärr har
dock den svenska kulturen och firandet av Sverige fått ta ett steg tillbaka för de mer
och mer omfattande medborgarskapsceremonierna. SD tycker att det är synd och
anser att dessa tar bort fokus på vad nationaldagen 6 juni egentligen är, nämligen
Sveriges och alla svenskars nationaldag.

Ekonomiska förutsättningar.

Sveriges kommuner och landsting har analyserat de ekonomiska förutsättningarna de närmaste åren. Det framkommer att kostnaderna kommer att öka mycket
snabbare än inkomsterna för kommunerna om dagens nivå på välfärden behålls.
Anledningen är dels att andelen äldre i vår befolkning kommer att öka, dels den
kraftiga befolkningsökningen på grund av den oansvariga migrationspolitiken. Detta
leder till stora investeringsbehov i sjukvård, skolor, äldreboenden, kollektivtrafik med
mera och därmed följande ökade driftskostnader. Kommunernas skuldberg beräknas nästan fördubblas till svindlande 1000 miljarder kronor.
Om inte Göteborgs Stad ser över verksamheter som inte är stadens kärnuppdrag så
finns det risk att man är tvungen att höja kommunalskatten med flera kronor.
Under allför lång tid har de styrande i Göteborg satsat enorma pengar på kostsamma projekt som fått löpa under lång fast de varken varit lyckade eller hållit sina
budgetar. Oansvariga politiker har låtit ideologi och orimliga visioner stå över ansvar
och sunt förnuft.
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Energi och miljö
Smart och effektivt miljötänkande.

De viktigaste lösningarna för framtidens miljöutmaningar ligger i teknikutveckling
och forskning. Kommuner kan i vissa fall bidra till ett gott forskningsklimat genom att
vara delaktiga i att koppla samman forskning med näringslivet.
Forskning inom miljöområdet är viktigt. Politiska styråtgärder inom miljöområdet kan
vara mycket kostsamma för myndigheter, företag och privatpersoner. Alla insatser
måste därför vara väl förankrade inom etablerad forskning. SD anser att Formas
(forskningsrådet för hållbar utveckling) fyller en viktig funktion för kunskapsöverföring
från forskningssamhället till beslutande myndigheter.
En av de miljöfrågor som har fått stor uppmärksamhet är utsläppen av växthusgaser
som på sikt kan orsaka uppvärmning av vår jord. Detta är en global fråga, men insatser på det lokala planet är av betydelse, inte minst för att uppnå de målsättningar
som vi undertecknat via internationella avtal.
Livsmedel som odlas och framställs i närområdet kan ge kostnadseffektiva miljövinster och bör då premieras vid upphandling. Andra saker som bör premieras vid
upphandling av livsmedel är att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och
framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god
djuromsorg. Kött från djur som avblodats utan bedövning bör inte förekomma inom
kommunens verksamheter. För att föregå med gott exempel bör samtliga kommunala matsedlar innehålla information om matens ursprung.

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.
Genom egenproduktion av el med till exempel solceller kan privatpersoner minska
sina energikostnader, samtidigt som beroendet av smutsig importerad el från till
exempel kolkraftverk minskar. Sverigedemokraterna välkomnar enklare regler för
egen elproduktion.
GoBiGas AB har länge dragits med förluster som inte ska belasta Göteborgs skattebetalare. Sammanlagt har anläggningen kostat närmare 2 miljarder kronor. Därför
stoppade SD hösten 2015 en utbyggnad av anläggningen. Under våren 2018 tog
Göteborg Energi beslut att lägga hela projektet i malpåse, eftersom det inte fanns
någon intressent som var villig att ta över verksamheten. SD är inte motståndare till
ny teknik, men den måste vara ekonomiskt försvarbar. Det är inte Göteborgs Stads
uppgift att satsa stora summor i riskkapital på oprövad teknik. I de fall staden ska
vara med och medfinansiera innovationsprojekt måste man ha tydliga projektgrindar och investeringsramar för att säkerställa att inte fiaskot med GoBiGas upprepas.
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Förnyelsebara energikällor såsom solkraft och vindkraft utvecklas ständigt vad avser
verkningsgrad och minskade tillverkningskostnader. Problemet är att energin måste
tas ut momentant och att energiproduktionen inte alltid sammanfaller med efterfrågan. Det pågår forskning i Göteborg för att hitta lösningar på att lagra överskottsenergi. Projektet Vätgas Sverige går ut på att producera vätgas som lagras i tankar,
som sedan används i bränsleceller för att producera el som kan levereras ut på
nätet. Sverigedemokraterna följer noga utvecklingen på energilagringsområdet.

Miljövänliga transporter.

Det som påverkar miljön minst är att ta sig fram till fots eller med cykel. Detta ger i
princip ingen miljöpåverkan alls. Därför ställer sig Sverigedemokraterna i Göteborg
positiva till investeringar i cykelbanor. Körfälten för cyklar och bilar måste dock vara
separerade för att förhindra olyckor och ge ett smidigare trafikflöde.
Älvsnabbare är ett populärt transportmedel för både fotgängare och cyklister. Färjan
är avgiftsfri, vilket gör att fler väljer att cykla till skola eller arbete.
I en storstad som Göteborg är det nödvändigt med en fungerande kollektivtrafik.
Kan kollektivtrafiken konkurrera som ett kostnadseffektivt och snabbt transportsätt
så kommer fler att välja detta alternativ. Detta kommer i sin tur att innebära mindre
trängsel och mindre miljöpåverkan. Nästa steg för kollektivtrafiken är att elektrifiera
bussarna. Detta har redan påbörjats och Sverigedemokraterna ser positivt på denna
utveckling.
Vi var först med att motionera om att införa avgiftsfria p-platser för elbilar vilket
skulle skapa ett incitament till att övergå till elbilar. Vi anser även att trängselskatten
ska undantas för elbilar. Detta har stött på juridiska hinder, men vi ligger på för att
Göteborg ska tillskriva regeringen om att ändra regelverket så att elbilar kan slippa
p-avgifter och trängselskatt.

Återvinning.

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 ska ständigt utvecklas och effektiviseras.
Förbränning av sopor ger energi, men det skapar även utsläpp. På sikt måste en
större andel av avfallet återvinnas om vi ska uppnå målet med ett hållbart samhälle.
Myndigheter går allt mer över till digitala dokument för att minska pappersdokument. Telefonkataloger är numera ett minne blott. Allt fler läser nyheterna digitalt,
vilket minskar miljöbelastningen.
Förpackningsindustrin producerar enorma mängder avfall och Göteborg bör utreda
hur mat som köps in kan förpackas på ett sätt som ger mindre avfall. Sverigedemokraterna har motionerat om miljösmarta förpackningar i kommunfullmäktige.
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Närproducerad mat.

I framtidens städer är en stor del 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 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.

Cirkulär ekonomi.

Sverigedemokraterna i Göteborg ställer sig bakom cirkulär ekonomi. Idén bygger på
att man i en produkts alla faser värderar dess påverkan på miljön.
Övergången till en cirkulär ekonomi är ett systemskifte. Utöver riktade åtgärder som
rör varje fas i värdekedjan, krävs vissa förutsättningar för att den cirkulära ekonomin
ska kunna utvecklas.
Innovation kommer att spela en avgörande roll i systemskiftet. För att kunna lägga
om vårt sätt att producera och konsumera samt för att omvandla avfall till högförädlade produkter, behöver vi nya tekniker och processer. Dessa kommer att forma
framtidens ekonomi och samhälle genom nya tjänster och affärsmodeller.
SD Göteborg har i en motion om kommunens matinköp ”Matetiskt program” haft
många beröringspunkter med cirkulär ekonomi. Vårt mål är därför att införa cirkulär
ekonomi för Göteborgs Stad.
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Våra satsningar - på riktigt!
Vi bygger bort kön till äldreboende, + 227 miljoner kr

Det saknas idag ca 400 platser inom äldreboende i Göteborg. Det är en ökning på
nästan 100 st på ett år! Dessa 400 personer har beviljats plats på äldreboende för
att de enligt lag har rätt till det, men den socialistiska styrande minoriteten har inte
lyckats skapa dessa äldreboendeplatser. Sverigedemokraterna vill öronmärka 227
miljoner kronor så att kön till äldreboende omedelbart byggs bort. Våra äldre, de är
vi imorgon. Denna post ingår i investeringsplanen.

Extra gatuunderhåll, + 50 miljoner kr

Många av stadens kommunala gator har sprickor, hål och ojämnheter vilket skadar
göteborgarnas bilar och ger bilisterna och busschaufförerna obehag, t ex i form av
ont i ryggen. För att åtgärda detta vill vi förbättra gatuunderhållet ordentligt. Denna
post ingår i investeringsplanen.

Extra ordningsvakter. + 30 miljoner kr

Den lokala ordningsstadgan som förbjuder tiggeri ska följas! För att komma tillrätta
med tiggare utanför butiker och på offentliga platser satsar vi därför kraftigt på extra
ordningsvakter. Deras uppgift blir att bistå avhysning av tiggare och hjälpa polisen
i deras arbete med att stoppa det organiserade tiggeriet i Göteborg. Dessa vakter
behövs även för att stävja problemet med lösdrivande gatubarn i innerstaden.

Återvandringsnämnd, + 25 miljoner kr

Genom att upprätta en återvandringsnämnd vill Sverigedemokraterna förenkla för
personer att återvända till sina respektive hemländer. En återvandringsnämnds
främsta uppgifter ska vara att hjälpa till och informera personer som vill återvända
och bygga upp en framtid i sitt hemland. Nämnden skall även bistå i återvändandeprocessen samt motverka fusk med återvandringsbidrag. Migrationsverket har
genom regeringsbeslut 2015-12-17 fått anslag för återvandringsförberedelser och
återvandringsbidrag. En återvandringsnämnd bör samarbeta med Migrationsverket
när det gäller återvandring.

Fria resor över 65 år hela dygnet runt, + 21 miljoner kr

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 dygnetruntkort. Ett
kort som gäller alla tider på dygnet, på riktigt. Under årets alla dagar.

Jourskolor, + 20 miljoner kr

Ett sätt att få bukt med de sjunkande resultaten i våra skolor är att införa så kallade
jourskolor. En jourskola fungerar som en resursskola. Både lågpresterande och
högpresterande eleverna kan då få hjälp och stöttning på sin individuella nivå.
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Kameraövervakning dygnet runt + 20 miljoner kr

Vi lever i en värld med ett ständigt hot om terrordåd hängande över oss. Skjutningar
med dödligt våld är tyvärr något som vi har tvingats leva med på senare tid. För att
öka tryggheten och ge polisen möjlighet att klara upp fler brott vill SD satsa på fler
kameror i offentliga miljöer.

Pedagogiska hjälpmedel i skolan, +16 miljoner kr

Undervisningen i Göteborg har idag på sina håll brist på pedagogiska hjälpmedel.
Vi vill lindra denna brist genom att satsa 16 miljoner kr på att köpa in pedagogiska
hjälpmedel. Vi anser att pedagogerna själva kan avgöra vad som behövs.

Feriejobb för gymnasie- och grundskoleungdomar, + 15 miljoner kr

Ett feriejobb är ofta den första foten in på arbetsmarknaden för de unga. Det blir
då första gången en ungdom får ta ett eget riktigt ansvar. Sommarjobbet är en
meningsfull syssla för ungdomarna samtidigt som det stärker självförtroendet att
äntligen kunna tjäna in en helt egen inkomst på egen hand. Sverigedemokraterna
satsar 15 miljoner kr mer än vad den styrande minoriteten gör på feriejobb.

Ungdomsidrott: billigare hyra för hallar och planer, + 15 miljoner kr

Idrottsrörelsen har länge äskat pengar av staden för detta ändamål. Vi utökar de
bidrag som idrottsföreningarna kan söka för att täcka sina egna hyreskostnader
med 20 miljoner kronor.

Utökat drifts- och verksamhetsbidrag för föreningar, + 15 miljoner kr

Föreningslivet i Sverige är unikt i världen. Vi Sverigedemokrater värnar om våra
många ideella föreningar som knyter oss samman genom våra fritidsintressen. Vi
vill utöka budgeterat verksamhetsbidrag så att fler föreningar kan få hjälp med att
bedriva sin verksamhet.

Förbättrad skolmat, + 12 miljoner kr

Sverigedemokraterna prioriterar barns hälsa. Därför vill vi satsa på skolmaten. Priset
per portion är relativt lågt i Göteborg. Vi vill jämföra oss med de kommuner som har
bäst skolmat i landet och lägga oss på motsvarande kostnadsnivå. Om man satsar
en krona extra per portion skolmat så är vi övertygade om att skolmaten kan förbättras väsäntligt. Till glädje för våra skolungdomar.

Lekplatser, + 11,5 miljoner kr

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 lekplatser i stadens parker. Denna post ingår i investeringsplanen.
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Gångvägar i Göteborgs parker, + 10 miljoner kr

När man rör sig i parker och grönområden stöter man ofta på trasiga trappor och
gångvägar som är dåligt underhållna. För att skapa en inbjudande miljö och öka
tillgängligheten satsar vi på att förbättra gångvägarna i stadens parker. Det är viktigt
att våra parker är tillgängliga för alla. Denna post ingår i investeringsplanen.

Kultur och historia, + 10 miljoner kr

Vår historia är viktig för att förstå samtiden och bygga inför framtiden. Vi satsar 9
miljoner på att rusta upp och göra våra arkeologiska lämningar mer tillgängliga. Vi
satsat även 1 miljon kr på att alla skolungdomar ska kunna göra historiska stadsvandringar i vår vackra stad

Investeringar i fler elbilar, + 10 miljoner kr

Göteborg Stad har en vision om en övergång till fossilfria fordon. Sverigedemokraterna vill öka takten och satsar extra medel för att Göteborg stad ska köpa in elbilar.
Denna post ingår i investeringsplanen.

Nattvandrare, föräldraföreningar och Brottsofferjour + 10 miljoner kr

Det finns många eldsjälar i staden som jobbar ideellt för att skapa en tryggare stad
och hjälpa brottsoffer. Dessa föreningar vill SD ge extra medel så att de kan utveckla
sin verksamhet. Vi vill uppmärksamma och stödja brottsoffer istället för brottslingar.

Slopad avgift på trygghetslarm + 10 miljoner kr

De äldre är en eftersatt grupp som ofta blir nedprioriterad i den nya kalla Sverige. För
en pensionär med endast garantipension är varje hundralapp ett viktigt tillskott. Att
man tvingas välja bort sin trygghet för att ha råd med mat och det mest basala för
att överleva är inte värdigt ett i-land som Sverige. Självklart ska trygghetslarm vara
avgiftsfria.

Ingen karensdag för förskolepersonal, + 10 miljoner kr

Det råder brist på förskolepersonal. Ofta känner sig personalen pressad att gå till
jobbet fast de är sjuka och borde stanna hemma. För att minska smittspridningen
bland både vuxna och barn vill SD slopa karensdagen för förskolepersonal. Det
kommer att underlättar för dem som jobbar, men det är också bra för barnen.

Satsning mot våldsbejakande extremism, + 10 miljoner kr

Vi ser dagligen hur det politiska och religiösa våldet ökar. Rekrytering till fundamentalistiska grupper sker mer eller mindre öppet. Denna utveckling måste stoppas för
att förhindra en total samhällskollaps. Kan man komma åt dessa rekryteringscentra
kan man förhindra att ungdomar väljer att ansluta sig till stridande terrorgrupper i
andra länder.

Hospice + 8 miljoner kr

Hospice är ett vårdalternativ för din sista tid i livet. På hospice får man vård i en
hemlik miljö där det finns särskild tid för samtal. På senare tid har bristen på resurser
inneburit att många fått avslag på sin ansökan om plats. För att öka antalet vårdplatser skjuter SD till extra medel. Att ge våra medborgare ett värdigt slut på livet är
en självklarhet. De som byggde vårt land förtjänar respekt.
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Fortsatt satsning på utveckling av hemtjänsten + 8 miljoner kr

SD vill satsa mer på utveckling av hemtjänsten. Satsningen ska möjliggöra målen
om ökat inflytande och självbestämmande för brukarna. Detta skulle också medföra
attraktivare arbetsförhållanden inom hemtjänsten.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, + 6 miljoner kr

Arbetet mot organiserad brottslighet är en prioriterad fråga. Vi vill öka resurserna till
kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi har i kommunstyrelsen yrkat på
vikten av att jobba aktivt tillsammans med berörda myndigheter mot den ökande
organiserade brottsligheten.

Utöka nattisplatserna, + 4 miljoner kr

Vi vill även öronmärka 4 miljoner kr till att utöka så kallade ”nattisplatser” i stadsdelarna. I en levande stor eventstad som Göteborg är det många föräldrar som jobbar
alla dygnets timmar och därför behöver barnomsorg även under natten.

Utöka bostadstillägget för funktionshindrade, + 3 miljoner kr

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.

Kulturskolan + Instrumentförrådet, + 1,5 miljoner kr

Satsningar på att barn och ungdomar får chans till att upptäcka, ta del av, och skapa
kultur är viktigt för såväl 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.
Skapande och kreativa unga är en vital del av vår framtid. Vi öronmärker en miljon kr
av totalsumman till att utöka instrumentförrådet.

Firande av Gustaf Adolfdagen 6 november, + 0,5 miljoner kr

Det är viktigt att alla boende i Göteborg känner en samhörighet i staden och även
känner till stadens månghundraåriga historia. Göteborg stads grundare är värd att
firas en gång om året. Fram till år 2009 höll kommunstyrelsens ordförande tal denna
dag till, men sedan dess har Göteborg inte något firande alls. Sverigedemokraterna
vill återinföra denna tradition och satsar därför på detta i sin budget.
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Ekonomisk sammanställning 2019-2021, Mnkr
2019

2020

2021

11 400

11 700

12 000

-42 927

-44 124

-45 148

-1 500

-1 450

-1 500

-33 027

-33 874

-34 648

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och Kommunalekonomisk
utjämning m m

32 405

33 375

34 295

Finansiellt netto, inklusive utdelning

715

692

646

Årets resultat

93

193

293

2019

2020

2021

Anläggningstillgångar

65886

72186

78486

Omsättningstillgångar

16000

16300

16600

81886

88486

95086

23503

23696

23989

93

193

293

1869

1869

1869

Avsättningar

3700

3700

3700

Långfristiga skulder

39483

45690

51797

Balansräkning
TILLGÅNGAR

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder.
Eget kapital
varav årets resultat
varav resultatutjämningsreserv

Kortfristiga skulder
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15200

15400

15600

Summa skulder

54683

61090

67397

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder.

81886

88486

95086

Ekonomiska ramar, tkr
2019

Stadsdelsnämnder
Angered

1 572 609

Östra Göteborg

1 382 397

Örgryte-Härlanda

1 223 170

Centrum

977 748

Majorna-Linne

1 180 439

Askim-Frölunda-Högsbo

1 583 298

Västra Göteborg

1 384 502

Västra Hisingen

1 488 199

Lundby

1 001 176

Norra Hisingen

1 298 162

Summa SDN Befolkningsansvar

13 091 700

Resursnämndsuppgifter SDN

183 363

Expansion inom funktionshinderområdet avseende LSS

105 000

Nämnder med särskild inriktning
Nämnd med särkild inriktning
Byggnadsnämnden

131 700

Fastighetsnämnden

37 600

Förskolenämnden

4 262 300

Grundskolenämnden

7 759 800

Idrotts- och föreningsnämnden

445 700

Kommunledningen

319 850

Kulturnämnden

404 700

Lokalnämnden

-186 000

Miljö-och klimatnämnden
Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Nämnden för Inköp och upphandling

76 200
694 800
2 300

Nämnden för Intraservice

19 500

Nämnden för Konsument och medborgarservice

52 200

Park-och naturnämnden

244 600

Social resursnämnd

704 750

Trafiknämnden

752 400

Utbildningsnämnden (Gymnasiet)
Valnämnden

1 979 500
13 500

Nämnd med taxefinansierad verksamhet
Kretslopp och vattennämnden
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Ekonomiska ramar med gemensamt samhällsansvar
Trygg och vacker stad;
Trafiknämnden, Park-och naturnämnden samt Byggnadsnämnden

33 700

Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter
Arkivnämnden

21 205

Business Region Göteborg AB

31 900

Fastighetsnämnden; transföreringar

69 000

Göteborg&Co Träffpunkt AB

115 700

Idrotts och föreningsnämnden; studieförbunden
Räddningsförbundet Storgöteborg
Överförmmyndarnämnden; arvoden

31 700
344 400
18 000

Kommuncentrala poster
Personal-/kompetensförsörjning
Kostnader för assistansersättning (LASS)

229 000

Stärka Social ekonomi

2 000

Social Science Park

2 000

Bidrag Göteborgs symfoniker
Göteborg Stad tillköp i kollektivtrafiken
Jubileumsplanen Göteborg 400 år
Broddar till pensionärer
Förstärkning Hospice
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70 000

2 500
305 400
10 000
500
8 000

Extra ordningsvakter för att upprätthålla ordning i offentliga miljöer

30 000

Feriejobb för gymnasie- och grundskoleungdomar

15 000

Fria resor över 65 år hela dygnet runt

21 000

Ungdomsidrott: billigare hyra för hallar och planer

15 000

Utökat särskilt drifts- och verksamhetsbidrag för föreningar

15 000

Pedagogiska hjälpmedel i skolan

16 000

Förbättrad skolmat

12 000

Kultur och historia

10 000

Återvandringsnämnd

25 000

Kameraövervakning dygnet runt

20 000

Nattvandrare, föräldraföreningar och Brottsofferjour

10 000

Slopad avgift på trygghetslarm

10 000

Fortsatt satsning på utveckling av Hemtjänsten

8 000

Kulturskolan + Instrumentförrådet

1 500

Slopad karensdag för förskolepersonal

10 000

Satsning mot våldsbejakande extremism

10 000

Kommuncentrala poster forts..
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

6 000

Utöka nattisplatserna

4 000

Utöka bostadstillägget för funktionshindrade

3 000

Firande av Gustaf Adolfdagen 6 november
Jourskolor
Totalt kommuncentral

500
20 000
886 400
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Målgrupp/kriterier

Antal Vikt, kr

tkr

(%)

Barn och unga
1-5 år

34 318

1 422

48 787

2,3%

6-11 år

38 350

5 064

194 206

9,2%

12-15år

23 153

10 834

250 841

11,9%

16-19 år

22 589

6 865

155 066

7,4%

455 500

21,7%

997 400

47,45%

2 101 800

100%

Barnfamiljer med inkomst under 200 tkr/år
Barn (0-17år) med ej gift förälder utan arbete
SUMMA BARN OCH UNGA
Vuxna och äldre inkl.funktionshinder
20-64 år

359 408

1 029

370 000

3,7%

65-74 år

49 358

1 602

79 100

0,8%

75-79 år

16 956

18 084

306 600

3,1%

80-84 år

10 830

35 271

382 000

3,8%

85-89 år

6 997

75 071

525 200

5,3%

90-94 år

3 441

134 977

464 500

4,7%

1 111

216 540

240 500

2,4%

Ensamstående 75 år och äldre

2 788 000

28,0%

Funktionshindrade med insatser enl LSS

2 866 500

28,7%

147 800

1,5%

95- år

Personer (25-64 år) med låg inkomst
Personer (25-64 år) med låg utbildning

126 000

1,3%

Personer med sjuk-/aktivitetsersättning

1 297 100

13,0%

Ensamstående men med långvarigt
socialbidragsberoende

180 100

2,0%

Arbetslösa utan ersättning

197 800

2,0%

2 000

0%

9 973 200

100%

Ny teknik äldre
Summa vuxna och äldre inkl.
funktionshinder
FÖRSÖRJNINGSSTÖD

983 000

Tillkommer/Avgår
Merkostnader för närproducerade livsmedel
Grundbelopp för nämndgemensamma kostnader mm
Begränsningsregel befolkningsminskningar
SUMMA TOTALT SDN
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3 300
27 200
3 200
13 091 700

Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter, tkr
2019

SDN

Barn och unga
Döv - och hörselverksamhet

13 900 Västra Göteborg

Svenska balettskolan

3 400 Norra Hisingen

Sjukhusundervisning

1 200 Örgryte-Härlanda

Mottagning för unga män

800 Centrum

Ungdomars fritid

4 400 Angered

Ungdomars fritid

4 400 Östra Göteborg

Ungdomars fritid

5 900 Majorna-Linne

Ungdomars fritid

5 200 Askim-Frölunda-Högsbo

Ungdomars fritid

5 500 Lundby

Vuxna och äldre inklusive funktionshinder
Hospiceverksamhet

45 500 Askim-Frölunda-Högsbo

LSS; boende utanför Göteborg

16 200 Askim-Frölunda-Högsbo

Mobilt fältteam

1 400 Centrum

Planering och samordning

5 300 Örgryte-Härlanda

Äldreboendeplanering

7 100 Örgryte-Härlanda

Kultur och fritid
Bergums fritidslantgård
Blå stället
El Sistema samordningsresurs
Frölunda kulturhus och bibliotek

700 Angered
6 400 Angered
420 Angered
23 133 Askim-Frölunda-Högsbo

Kulturhus i Bergsjön *
Kulturhus Lundby*
Kulturhuset Kåken

Östra Göteborg
700 Lundby
13 200 Örgryte-Härlanda

Regionbibliotek och Värdslitteraturhus

7 000 Östra Göteborg

Regionbiblioteket Hisingen

9 100 Lundby

Övrigt
Leader
Stadsutveckling
Summa resursnämndsuppgifter

410 Västra Göteborg
2 100 Lundby
183 363

* Kulturhuset i Bergsjön kommer vid färdigställandet att utgöra resursnämndsuppgift för
Östra Göteborg samt Kulturhus Lundby kommer at utgöra resursnämndsuppgift för Lundby
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Investeringsplan 2016-2019
(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå)
Mnkr
Idrotts- och föreningsnämnden

589

Fastighetsnämnden

1100

Kretslopp och vattennämnden

1541

Lokalnämnden

5185

Park- och naturnämnden
Trafiknämnden
Kommunövergripande investeringsutrymme
Totalt investeringsutrymme

357
2000
300
11072

Investeringsplan exploateringsinvesteringar 2016-2019
(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå)
Mnkr
Lokala anläggningar på allmän plats, finansieras genom
gatukostnadsersättning och markföörsäljning
Fastighetsnämnden, inkomster

5726

Fastighetsnämnden, utgifter

-4551

Summa lokala anläggningar

1175

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

-350

Park-och naturnämnden, utgifter

-143

Trafiknämnden, utgifter

-703

Summa övergripande anläggningar
Totala inkomster
Totala utgifter
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-1196
5726
-5747

Egna anteckningar
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