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”Göteborg ska icke känna till några privilegierade eller tillbakasatta, inga 
kelgrisar och inga styvbarn. I vårt Göteborg ska likhet, omtanke,  
samarbete och hjälpsamhet råda. Det får vara slut på slöseriet och de 
låga förväntningarnas rasism.”

Jörgen Fogelklou Gruppledare (SD)
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Göteborg är vår plats på jorden.
Göteborg var en gång en fantastisk stad och vi måste våga ha en dröm om att vi kan 
bättre än det som redan är gjort. Under de senaste tio åren har vi haft högkonjunktur. 
Den har vi ägnat åt att formligen ösa skattemedel över integrationsprojekt. Vi har försörjt 
projektledare, samordnare, tolkar, kulturföreningar och moskéer - allt i integrationens 
namn. Nu står vi med facit i hand. Alla satsningar på diverse vithetsstudier, kamelfarmer 
och normkritiska handlingsplaner har inte minskat vare sig segregationen eller utan-
förskapen. För att inte tala om alla de miljarder vi lagt på SFI, språktolkar och moders-
målsundervisning, utan att ställa krav på motprestation. Detta har medfört att vi nu har 
tusentals personer som aldrig har behövt lära sig svenska i Göteborg. Staden fortsätter 
att slitas isär. Vi har fortfarande ett stort antal utanförskapsområden, kombinerat med 
gängkriminalitet och klanstyren. 

Vi har kommit till en återvändsgränd för svensk migrationspolitik. Den snällism som 
genomsyrat området måste ersättas med förnuft och praktiskt ansvarstagande. Invand-
ringen till Sverige, och i synnerhet till Göteborg måste nu villkoras av individuellt ekono-
miskt ansvar och i övrigt ligga på den absoluta miniminivå som konventionsåtaganden 
och EU-rätt medger. 

Nu krävs politiskt ansvar och ryggrad för att ta de svåra och obekväma beslut som är 
nödvändiga. Segregationen och utanförskapet måste brytas. Den förlorade medbor-
garandan måste återupprättas. Vi måste stärka vår gemensamma identitet, på så sätt 
ökas den sociala tilliten. Vi kan inte längre tillåta segregerande sedvänjor, böneutrop 
på arabiska eller separata badtider för män och kvinnor. Vi kan inte heller tolerera att 
barn i förskolan tvingas bära slöja av personalen eller att skolor drivs av islamister. Vårt 
majoritetssamhälle ska aldrig böja sig för minaretsamhället.

Vi måste våga ha en dröm om att vi kan bättre än det som redan är gjort.
De problem som vår polischef tillkännagivit att vi kört fast i, de finns kvar och förvär-
ras för varje dag. I vår stad har vi pojkar runt 13 - 14 år som ansluter sig till gäng ute i 
förorten. En del av dem är ute om nätterna även när det är skola dagen efter. En del gör 
ärenden och springer med leveranser åt de som är äldre. Instegsjobb, lära sig vem som 
bestämmer, lära sig veta hut av trasiga förebilder. Gör man fel och är 14 år gammal, 
då finns inga vuxna i närheten, inga fullt utvecklade sinnen som tänker ”han är bara en 
pojke”. Det är djungelns lag, eller ska vi säga SIFU - sist in och först ut till att få slag och 
sparkar. Ibland på film för att visa andra barn att så här går det till. 

Sedan offren på andra sidan, de som bara råkar gå förbi och som inget hellre vill än att 
få tillhöra sina jämgamla vänner. De som får lära sig den hårda vägen att man lämnar 
ifrån sig allt, mobilen, jackan, tilliten. Två sidor, flera offer. På den ena sidan finns utebliv-
na förväntningar, uteblivna krav och borttappade regler, en skola i fritt fall där koncen-
trationen bröts långt innan lektionen ens hann börja.

Jag försöker ta in allt som händer i Göteborg. Jag tänker på alla de barn som har rånats 
på öppna gator i området där vi bor. Det finns barn som aldrig har sett sina föräldrar 
resa sig upp för att gå iväg till jobbet, de som på grund av ett uteblivet föräldraskap far 
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illa. Jag kommer osökt in på William Goldings bok ”Flugornas herre”. Visst gör det ont att 
läsa om barn som gör upp regler för andra barn, men det gör mer ont att uppleva det i 
verkligheten. Tonåringar i Göteborg - gör åverkan på andra barn.  
 
Själv har jag flera barn och bonusbarn, snart vuxna allihop. Alla som har sett en sovan-
de tonåring vet hur de rör om inuti hjärtat. Så mjuka i sin kantighet, så ofärdiga. Man vet 
att om någon skulle skada dem tills de ligger ner och gråter, då går precis lika mycket 
sönder inne i en själv. Jag tänker på de vuxna som på grund av en oansvarig politik, 
helt utan motkrav eller förväntningar, aldrig rest sig upp och tagit kontrollen över sina liv, 
inte stöttat sina barn genom skolan. Den konstgjorda andningen, de påhittade jobben 
som finansierats av våra samlade skattepengar. Det fungerar inte längre. 

Förväntningarnas tid är här. 
Vi ska ställa krav, resa oss upp och borsta av våra skolreformer. Vi måste blåsa kunskap 
och kraft tillbaka i både elever, lärare och rektorer. Vi måste se över alla de verktyg som 
redan finns och använda dem rätt. Vi måste ta bildningen och disciplinen tillbaka in i 
klassrummen. Endast så bygger vi en stad från grunden och uppåt igen. Med självför-
troende och egenansvar, genom de som är unga idag.

Det är nämligen min fasta övertygelse att majoriteten av göteborgarna, oavsett bak-
grund och ålder är skötsamma, hederliga medborgare som försöker få sin vardag att 
gå ihop. Människor med drömmar och förhoppningar. Vi kan inte låta ett antal ruttna 
äpplen förstöra hela korgen. Nu måste det råda nolltolerans mot hederskulturer, gäng-
kriminalitet och andra som förstör för majoriteten.

Låt oss forma det svenska folkhemmet.
Göteborg kan åter bli en fantastisk stad där människors drömmar går i uppfyllelse. Om 
vi vågar ha en dröm om att vi kan bättre än det som redan är gjort. Göteborg är min 
plats på jorden. En plats som jag gärna delar med andra. Med alla er som vill vara en 
del av den och göra staden bättre. Ni som tror på att vi kan bättre än det som redan är 
gjort. Ni som tror på flit och idogt arbete. På att göra sin plikt, sen kräva sin rätt. Ni som 
vill vara med att forma framtidens folkhem. Den stora skiljelinjen går nämligen inte mel-
lan var man är född eller vilken bakgrund man har. Den går inte heller mellan storleken 
på våra plånböcker. Skiljelinjen idag går mellan det destruktiva och det konstruktiva. 
Mellan de som väljer att fylla våra barn med kunskap och framtidshopp och de som 
väljer att fylla dem med självömkan och droger. 

Till Göteborg, till vår plats på jorden, välkomnar jag de som vill 
bidra och hjälpa till med att bygga våra bilar, men inte er som vill 
bränna upp dem.

Jörgen Fogelklou
Ledande oppositionsråd kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna Göteborg
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Styrning, ledning, ekonomi 
”Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållan-
det av det svenska folkhemmet.”

Göteborgs Stad ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det 
under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål med i genomsnitt minst två procent 
för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och för att kunna säkra 
värdet av kommunens tillgångar. Enbart det lagstadgade balanskravet är otillräckligt. 
För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig plane-
ring, framför kortsiktiga partipolitiska ställningstaganden.

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. Sverigedemokrater-
nas uppfattning är att skatten ska anpassas efter de faktiska behov kommunen har för 
att garantera medborgarna en god service. Göteborg lägger idag skattemedel på så-
dant vi inte anser tillhör kommunens ansvar. Med rätt prioriteringar kommer de onödiga 
utgifterna i förlängningen kunna sänkas.

Skattehöjningar och försäljning av kommunala tillgångar bör inte användas som medel 
för att kortsiktigt dämpa effekterna av djupgående strukturella problem. Det ska heller 
inte användas som en förutsättning för att få ihop en budget i balans. 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 är under förutsättning att kvaliten inte blir sämre. 

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

Eget kapital.
Visionen ska vara god ekonomisk hushållning. Göteborgs Stad ska behålla en styrka i 
ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet 
ska inflationsskyddas under konjunkturcykeln så att det inte urholkas. 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.
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Resultatutjämningsreserven (RUR)
Vi anser att Göteborgs RUR bör vara knuten till Göteborgs ekonomi, inte till hur ekono-
min för tillfället ser ut i övriga Sverige. Vi kan idag inte använda oss av RUR om det går 
dåligt för Göteborgs ekonomi, men bra för Sveriges övriga kommuner. Det här ville vi 
ändra på, men övriga partier sade nej till Sverigedemokraternas förslag i fullmäktige. 
Verksamhetsidén ska vara att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kom-
munala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp 
betalningen till framtida generationer. 

Ur Årsredovisning för Göteborgs Stad 2019, finansiell analys: ”Skuldsättningsgraden 
uppgick till 70 procent, vilket är en fortsatt ökning jämfört med föregående år. Detta 
påverkar finansnettot negativt och den ökade skuldsättningen innebär en ökad finansiell 
risk” I klartext: Göteborgs Stad måste troligtvis höja kommunalskatten i framtiden efter-
som man planerar många stora investeringar inom infrastruktur, bostadsprojekt och 
nya arenor. Det är den bittra sanningen och resultatet av decennier av socialistiskt styre 
i Göteborg, detta i kombination med höga kostnader för en oansvarig invandrings- och 
integrationspolitik.

Sverigedemokraterna förordar istället att fokusera på kommunens kärnverksam- 
heter och skära ner på utgifter som inte innefattar kärnuppdragen: trygghet, skola och 
omsorg. Tyvärr fortsätter nuvarande styre i samma gamla hjulspår. Trots högljudd retorik 
om att fokusera på kärnverksamheten visar deras nuvarande prioriteringar inte riktigt 
på det. 

Nämnder och bolag.
Alla nämnder och bolag måste ta arbetet med att göra Göteborg tryggt igen på fullaste 
allvar. Göteborgs Stads nämnder och bolag ska vara till nytta för kommuninvånarna 
och inte bara vara vinstdrivande enheter. Bolagens överskott ska användas till framtida 
investeringar, eller till att sänka avgifter och taxor. När våra bolag gör stora vinster ska 
det gagna dess ägare, oss skattebetalare. Göteborgs kommun ska bedriva en ända-
målsenlig 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 frigörelse av resurser. 

Verksamheterna bör också samverka när investeringar görs för att åstadkomma bästa 
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.

Nollbasbudget
Varje nämnd bör arbeta efter en så kallad nollbasbudget, där nämnden varje år äskar 
krona för krona för de kostnader den har. På detta vis ser nämnden vilka kostnader den 
har och blivit ålagd, år för år. Idag kan kostnader vila på äldre beslut som nämnden inte 
längre har kostnadstäckning för. Nämnderna bör också specificera vilka lagstadgade 
kostnader de har. Genom en nollbasbudget blir också ekonomin mer transparent för 
våra medborgare. 
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Budgetarbetet
Alla kommuner har 10 lagstadgade skyldigheter och dessa är samma för alla kommu-
ner i landet. Sverigedemokraterna i Göteborg har drivit och kommer (trots massivt lokalt 
motstånd) fortsätta driva frågan om att materialet till det årliga partipolitiska budget-
arbetet ska utgå från ett nollbasbudgetmaterial där kostnaden för lägsta lagstadgade 
nivå tydligt anges för varje verksamhet. Inte för att vi har någon avsikt eller önskan att 
lägga oss där, utan för att tydliggöra vilket ekonomiskt utrymme (utöver miniminivån) 
som årligen finns för prioriteringar. 

Alla partier kommer helt naturligt att vilja göra olika politiska prioriteringar och satsning-
ar, men alla partier måste i sitt budgetarbete ta hänsyn till vad minimikostnaden för 
Göteborgs kommuns lagstadgade skyldigheter uppgår till. Sverigedemokraterna anser 
det självklart att information om detta skall ingå i det årliga budgetmaterialet.

Nämnder och bolag ska arbeta för att motverka utanförskapsområden.
Sverigedemokraternas program tar fasta på, och ger konkreta förslag och lösningar på 
hur kommunen, utifrån kommunallagen och kommunens struktur (nämnder och bolag) 
kan jobba för att öka sammanhållningen i utanförskapsområden. Målet är att långsik-
tigt bli av med dessa. Detta blir möjligt först när kommunen tar ett helhetsgrepp och 
tar sig an problematiken från flera håll samtidigt. Detta arbete måste genomsyra hela 
kommunens organisation och arbetssätt.

Kommunal skattesats.
Skattesatsen föreslås till 21,12 kronor vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört 
med föregående år.

Våra prioriterade mål

Göteborgs Stad bör under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål och främst 
prioritera kärnverksamheterna: vård, omsorg och skola.

Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden. 

Förenkla budgetarbetet. Bolag och nämnder ska rapportera sina lagstadgade 
kostnader. 

Kommunens årliga budgetarbete skall utgå från ett material baserat på en 
kommunövergripande nollbasbudget.

Knyta resultatutjämningsreserven (RUR) till Göteborgs ekonomi.

Nämnder skall arbeta fram nollbasbudgetar.

Anta nya styrande dokument.

Anta ett integrationsprogram för Göteborgs nämnder och bolag.

Trygghetsarbetet ska genomsyra alla stadens nämnder och bolag.

På sikt sänka skatten genom att prioritera utgifter rätt.
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Invandring
Statens ersättningar till kommunerna för invandringsrelaterade kostnader har länge  
varit kraftigt underdimensionerade. Sveriges kommuner har därför tvingats ta ett orim-
ligt 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. Flera kommuner har nu varnat för att de är på väg 
att gå ”bankrutt”. Göteborg är tyvärr inget undantag.  

Genom den nya bosättningslagen kan kommunerna inte längre neka att ta emot ny- 
anlända. Sverigedemokraterna är mycket kritiska till denna inskränkning av det kom- 
munala självbestämmandet. Vi har som ensamt parti motsatt oss bosättningslagen i 
kommunstyrelsen. Vi har även (som enda parti) motsatt oss det antal nyanlända Göte-
borg blivit anvisade. Vi har drivit att hela Göteborg stad ska begränsas från asyl- 
sökandes egenbosättning.

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 de-
struktiva. Mellan den som är beredd att anstränga sig, bidra och göra en insats för vår 
stad och vårt land, och den som inte är det. Mellan den som väljer att bygga bilar och 
den som väljer att bränna dem. Mellan de som fyller våra barn med kunskap och själv-
respekt och de som fyller dem med droger och självömkan. Kort sagt, mellan de som 
stärker vår stad och de som förstör den. 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 de 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 Göteborg och 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 integrationsin-
satserna och all verksamhet som syftar till att främja den konfliktskapande mångkultu-
ralistiska samhällsordningen därmed kan slopas. 

Sverige och Göteborg behöver få till en flyktingpaus.
Så länge som invandringens kostnader för Göteborgs kommun (såväl socialt som eko-
nomiskt) är större än vad vi klarar av att hantera på ett ansvarsfullt sätt, och så länge 
som Göteborg inte får full täckning för de långsiktiga kostnaderna, bör kommunen i 
möjligaste mån motsätta sig nya avtal med Migrationsverket. 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. 
Göteborg har tidigare betalat flera hundra miljoner kronor för tomma boenden till 
asylsökande och ensamkommande barn. Sådant kan aldrig tillåtas igen. Vi sverige- 
demokrater ser gärna att folket i Göteborg får säga sitt i en folkomröstning om stadens 
mottagning av nyanlända.
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Kommunalt självbestämmande.
Den förda migrationspolitiken i Göteborg har slitit isär staden. Det har skapat segre-
gation, utanförskap och till och med klanstyre. För varje år som massinvandringen 
fortsätter kommer det medföra enorma kostnader för Göteborgs Stad. Dessa kostnader 
kompenseras dessvärre med omfattande neddragningar i kommunens kärnverksam-
het. 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 nuvaran-
de form kompenserar staten Göteborg under de två första åren. En kompensation som 
inte på långa vägar täcker kommunens kostnader. Migrationen bidrar även till en kraftig 
ökning av bostadsbristen. Andra konsekvenser som inte går att mäta i pengar är den 
förlorade friheten i att kunna röra sig fritt ute och känna sig trygg.

Integrationsplikt ska gälla i Göteborg
Vi sverigedemokrater tror på en korrelation mellan rättigheter och skyldigheter. Det 
svenska samhällskontraktet bygger på individers accepterande av att rättigheter går 
hand i hand med skyldigheter. På senare år är detta tyvärr inte längre lika självklart. 
Nyanlända lär sig snabbt vilka rättigheter de har men det talas inte lika högt om skyl-
digheterna. Med integrationsplikt menar vi att det måste tydliggöras för alla nyanlända 
som kommer till Göteborgs kommun vad samhällskontraktet betyder och hur det måste 
efterlevas. En ny obligatorisk kurs ska inrättas som går igenom den svenska samhälls-
kulturen och kraven.

Arbetsföra individer måste följa aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete. Indi-
viden ska göra framsteg i SFI. Vi anser också att SFI (Svenska för invandrare) skall vara 
självfinansierad. Bidrag går förlorade om individen inte gör sitt yttersta för att leva upp 
till det svenska samhällskontraktet.

Formen för etableringslån ska införas i Göteborg
Det ska vara en självklar grundprincip att man inte ska kunna få ersättning eller stöd för 
samma sak två gånger. När gruppen nyanlända kommer till kommunen och skrivs in på 
arbetsförmedlingen, har de rätt till etableringsstöd av staten. Vanligen sker en fördröj-
ning av utbetalandet av detta stöd och under denna period betalas försörjningsstöd ut 
av kommunen istället. Då det statliga stödet betalas ut retroaktivt kommer denna grupp 
de facto få en dubbelkompensation. Det är därför rimligt att ett återbetalningskrav ska 
föreligga på de pengar som bidragstagaren får från kommunen. Denna åtgärd minskar 
kommunens kostnader för försörjningsstöd, samtidigt som incitamentet att ta ett eget 
ekonomiskt ansvar hos bidragstagaren ökar.

Underlätta återvandring
Vi vill upprätta ett återvandringskansli i Göteborg. Genom att återupprätta ett återvand-
ringskansli vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respek-
tive hemländer. Kansliets främsta uppgifter ska vara att bistå och informera personer 
som vill återvända för att bygga upp en framtid i sitt hemland. Personalen ska hjälpa 
Migrationsverket med frivillig återvandring. De ska även bistå i återvändandeprocessen, 
utbilda socialsekreterare samt motverka fusk med återvandringsbidrag. Vi kallar det 
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”Göteborgsmodellen” där detta är en integrerad och naturlig del i hur Göteborgs social-
tjänst skall arbeta.

Anta ett integrationsprogram för att motverka utanförskapsområden.
Göteborg behöver idag mer än någonsin en politik för att bryta utanförskapet och för 
att bygga en gemensam stad med stärkt social tillit. Vi är övertygade om att de som är 
med och bygger upp sitt lokalsamhälle också är mer benägna att ta ansvar. Samman-
hållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det område man bor och verkar i. 
Det allra viktigaste arbetet med att förändra våra utsatta områden kommer de boende 
själva behöva stå för, men de kommer behöva hjälp och stöttning både från kommunalt 
och nationellt håll. Tillsammans gör vi detta möjligt.

Sverigedemokraternas program tar fasta på och ger konkreta förslag och lösningar på 
hur kommunen, utifrån kommunallagen och kommunens struktur (nämnder och bolag), 
kan jobba för att öka sammanhållningen i utanförskapsområden. Målet är att långsik-
tigt bli av med dessa. Detta blir möjligt först när kommunen tar ett helhetsgrepp och 
tar till sig problematiken från flera håll samtidigt. Detta arbeta måste genomsyra hela 
kommunens organisation och arbetssätt.

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 helt frivilligt ut tiotals miljoner kronor på EU-migranter 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 att staden bör 
följa och som vi har motionerat om. Vi har upprepade gånger motionerat om att införa 
ett lokalt tiggeriförbud. Vi har även yrkat på att alla frivilliga ekonomiska åtaganden 
staden har angående EU-migranter, omedelbart ska upphöra.

Nej till temporära modulhus.
När den nya anvisningslagen som tvingar kommunerna att ta emot nyanlända träd-
de i kraft, har en debatt om temporära modulhus blossat upp. Vi är det enda partiet 
i Göteborg som kraftfullt sagt nej och drivit opinion mot alla planerade temporära 
modulhusbyggen för nyanlända. Sverigedemokraterna har sex gånger lagt skarpa 
förslag i kommunstyrelsen om att avblåsa dessa extremt dyra lösningar. Alla andra 
partier i Göteborg har vägrat att rösta på våra konstruktiva lösningar. När nu alla dessa 
anvisade personer ska ut på den öppna bostadsmarknaden är det sverigedemokrater-
nas mening att de under inga omständigheter ska få gå före i den redan hårt ansatta 
bostadskön!

Nej till böneutrop.
Integration ska komma naturligt och inte som i dag vara påtvingad av våra riksdags-
partier. En gemenskap kan inte byggas på olikheter, då upphör den att vara en gemen-
skap. Försöken att omvandla Göteborg till en mångkulturell stad har lett till en enorm 
ökning av motsättningar, kriminalitet, otrygghet och 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. 
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Nyckelord i arbetet för minskad segregering är anpassningsvilja till det svenska sam-
hället. 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. Klanmentalitet som vuxit fram måste krossas. Vi har motionerat 
om att förbjuda böneutrop i Göteborg. Inget annat parti stödde vår motion. Sverigede-
mokraterna vill förbjuda alla former av positiv särbehandling eller beaktande av etniskt 
ursprung vid anställningar inom kommunen. Kompetens ska alltid vara vägledande vid 
anställning.

Redovisa migrationspolitiska kostnader.
Vi har länge påtalat att den migrationspolitik som de andra partierna har fört innebär 
en oerhört stor ekonomisk påfrestning. Pengar som egentligen behövs inom vård, skola 
och omsorg. Vi har av etablissemanget mötts av ett 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 på allvar anser att det hela 
kan jämföras med kostnaden för pizza och läsk. Idag är det ingen som talar högt om 
”Sandvikenrapporten” eller att anhörig- och flyktinginvandringen är en ”vinst” för sam-
hället. Det vi sedan länge efterfrågat är fullständig transparens. En seriös redogörelse 
för hur mycket invandringen kostar. 

Språktolkning
Det svenska språket är nyckeln till att kunna bli en fungerande del av samhället. Vi har 
förståelse för att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige 
en kortare tid, men anser att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man 
valt att bosätta sig i. I det system vi har nu, behöver man inte integrera sig eller lära sig 
svenska språket. Det är kontraproduktivt att vi idag håller med avgiftsfri tolk oavsett tids-
perspektiv. Det är kostsamt och förödande för Göteborgs utveckling när människor lever 
här under lång tid utan att lära sig svenska. Hur ska de kunna bli en del av vårt samhäl-
le om de inte ens delar vårt språk? Incitamenten att lära sig svenska blir låga när man 
hela livet kan få en tolk vid varje givet tillfälle. Tolkhjälp skall naturligtvis alltid erbjudas 
när det behövs, men den skall inte vara avgiftsfri. Göteborgs kommun skall inte heller 
erbjuda mer tolk än vad lagen kräver. Tolkbehov på grund av en funktionsnedsättning 
berörs inte av en ny policy.

Modersmålsundervisning.
Idag erbjuder Göteborgs Stad modersmål i större utsträckning än vad lagen kräver. 
Genom att anta en ny modersmålspolicy som följer lagstiftningen, skulle vi få ner kost-
naderna för modersmålsundervisning med ca 50%. Lagen stipulerar att det skall vara 
avgiftsfritt. Vi vill ändra på det.



15

Våra prioriterade mål 

Göteborgs Stad ska utöva påtryckningar och bedriva opinionsbildning i syfte att 
få staten att återupprätta det kommunala självbestämmandet på det  
invandrings politiska området.

Göteborgs Stad ska motsätta sig avtal om invandrarmottagning och med alla 
tillgängliga medel söka hindra att privata flyktingförläggningar startas mot 
kommunens vilja.

Undanta hela Göteborg från asylsökandes möjlighet till egenbosättning (EBO).

Tillfälliga EU-migranter och illegala invandrare ska inte beredas plats i det 
kommunala skolväsendet. De ska inte heller ges rätt till försörjningsstöd och 
bostäder genom kommunens försorg.

Göteborg inför integrationsplikt och antar sverigedemokraternas  
integrationsplan för Göteborg.

Göteborg inför etableringslån. 

Göteborg antar en ny policy för modersmål.

Göteborg antar en ny policy för språktolk.

Göteborg ska upprätta ett återvandringskansli.

Göteborgs stad ska redovisa alla migrationspolitiska kostnader.

Göteborg upprättar ett flyktingstopp.

Göteborgs integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande  
verksamhet.

Göteborg ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt 
resultat, för de invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska 
medborgare.

Göteborgs mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering – 
även omvänd sådan, det vill säga svenskfientlighet – motarbetas.

Samtliga bidrag till religiösa föreningar och kulturföreningar som inte värnar om 
den svenska (eller de nationella minoriteternas) kultur upphör. 

En obligatorisk kurs som går igenom den svenska samhällskulturen inrättas för 
alla nyanlända.

Anta ett integrationsprogram i Göteborg för att motverka utanförskapsområden.

Införa ett språkkrav för anställda inom äldreomsorgen.
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Ett Tryggt Göteborg
”Antigen fortsätter vi att hävda att brottsoffer är på fel plats vid fel tillfälle, 
eller så placerar vi brottslingar på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Jag väljer det 
sistnämnda”

- Jörgen Fogelklou kommunalråd SD Göteborg

Vi har under de senaste decennierna och inte minst under det år som gått läst om det 
ena mer fasansfulla dådet än det andra. Meningslösa våldsdåd som drabbat vanliga 
hederliga medborgare. Det är riktiga människor av kött och blod som har drabbats. De 
får aldrig bara bli en siffra i statistiken. En älskad dotter som aldrig fick chansen att bli 
en vuxen kvinna, en fadersgestalt som förlorade livet när han visade civilkurage. Unga 
män som förlorar livet när de blivit rånade på några hundralappar. Nyblivna mödrar 
som skjuts ihjäl. Gång på gång matas vi med att dessa personer ”var på fel plats vid 
fel tidpunkt”. Sverigedemokraterna kommer aldrig gå med på den premissen. Vanligt 
hederligt folk ska kunna röra sig fritt varsomhelst, närsomhelst i Göteborg. Det är helt 
enkelt de kriminella som är på fel plats.

Varje dygn rånas minst tre människor i vår stad, rån där gäng jagar sina offer nattetid. 
De beskrivs hur de ofta anfaller i flock, omringar offret och är extremt hotfulla. Många 
brottsoffer tappar tryggheten i tillvaron och med det också tilltron till rättsväsendet. 
Samhällskontraktet bryts och många offer drabbas av psykisk påfrestning lång tid efter 
själva gärningen. Våldsverkarna gör ingen skillnad, våldet drabbar gamla som unga, 
män som kvinnor, invandrade som infödda, kriminella som laglydiga medborgare. Det 
drabbar alla kategorier.  Det har till och med gått så långt att de gängkriminella helt 
ogenerat och föraktfullt, som en styrkedemonstration har öppna möten framför polis 
och media, på hotell i våra centrala delar av staden.

Så kan vi inte låta det fortsätta. Sverigedemokraterna har i flera år ansett att trygghets-
frågorna måste lyftas i Göteborg. Trygghetsarbetet måste genomsyra hela kommunens 
organisation. I alla nämnder och i alla bolag. Samhället måste handgripligen ta tillbaka 
de stadsdelar där organiserad brottslighet eller hederskulturer har tagit över. Det ska 
inte förekomma shariadomar, barnäktenskap eller tvångsäktenskap någonstans i sta-
den. Gäng- och klankriminalitet är sådant vi ska läsa om i kriminalromaner - inte upp-
leva på plats i Göteborg. Vi kan inte längre tolerera att hederliga laglydiga medborgare 
inte vågar anmäla brott till polisen. 

Det är dags att 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. Genom 
att ge rätt förutsättningar kan vi åter ge civilsamhället kurage att sätta ner foten när 
någon gör fel. Vi har motionerat om ett förbud mot all propaganda för våldsbejakande 
extremistiska organisationer på offentliga platser. 

Vi har föreslagit att socialtjänsten skall bli skyldig att rapportera till polisen när man 
misstänker kopplingar till IS. Göteborgs stad skall trycka på regering och riksdag om fler 
åtgärder. Senast i år har vi yrkat på skärpta knivlagar och skärpta straff för åldringsrån. 
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Vi vill stänga igen Kvibergs marknad. Staden ska inte hyra ut lokaler till kriminella eller 
uppmuntra kriminella aktiviteter och illegal handel. Vi har även föreslagit att Göteborgs 
stad ska bistå polisen med administrativ personal och att vi ska kartlägga religiösa och 
etniska konflikter i Göteborg.  Vi har inte fått gehör för ett enda av dessa förslag.

Kriminella utlänningar måste förvisas från vår stad och från vårt land.
Polisen ska finnas tillgänglig i hela samhället, landsbygd som storstad, dygnet runt. 
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 syn och del av vardagen för laglydiga medborgare. En 
stabil och kompetent poliskår är en grundläggande förutsättning för att vända trenden 
av att fler anmälda brott (där en minskande andel klaras upp). Med det följer också ett 
större förtroende för samhällets kapacitet att hantera brottslighet. 

Sverigedemokraternas mening är att det krävs genomgående förändringar för att 
återupprätta polisyrkets status. Det är en nödvändighet för att få fler att söka sig till 
polishögskolan och för att få dagens poliser att vilja bli kvar 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. Att leda och 
styra polisen ska bara vara de förbehållet som har en gedigen polisutbildning och 
arbetslivserfarenhet. Polisen ute på våra gator ska alla ha en polisexamen. 

Vi kommer inte vika en tum på kvaliteten hos de poliser som utexamineras i framtiden. I 
första hand bör kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan 
med polisen och andra myndigheter, det lokala näringslivet, ideella föreningar och 
skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan 
bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror. Göteborgs 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. De är ofta 
också inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Denna verksamhet 
är förbjuden enligt Göteborgs ordningsstadga §10, något som de övriga partierna totalt 
ignorerar. Sverigedemokraterna har hittills lagt tre motioner om ett lokalt tiggeriförbud 
som övriga partier har röstat avslag på.
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Våra prioriterade mål 

Arbetet med trygghetsskapande åtgärder måste genomsyra hela kommunens 
organisation. I alla nämnder, i alla bolag.

Göteborg upprättar en strategi för motverkandet av organiserad brottslighet.

Det kommunala förbudet mot tiggeri ska följas enligt § 10 i Göteborgs  
ordningsstadga.

Det skall råda nolltolerans mot våldsbejakande extremism, klanbaserade,  
etniska- och religiösa konflikter.

Göteborg ska anlita fler ordningsvakter.

Göteborg ska satsa mer på arbetet mot droger, missbruk och  
ungdomsbrottslighet.

Otrygga områden bör bevakas genom extrainsatser i form av trygghetskameror 
och extra bevakningspatruller.

Göteborg bör göra en övergripande utvärdering av belysningen på våra gator, i 
parker och promenadstråk.

All personal inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Göteborgs stad ska uppmuntra och aktivt stödja olika former av nattvandrings-
grupper och erbjuda föreningar som arrangerar brottspreventiv verksamhet ett 
särskilt stöd.

Göteborgs stad säger upp hyresavtal där illegal handel äger rum inom stadens 
lokaler.

Kommunen bör snarast anhålla om att de utpekade särskilt utsatta område-
na klassificeras som så kallade paragraf 3 områden, där ordningsvakter med 
utökad befogenhet ges möjlighet att tillgodose trygghet.

Införa ett språkkrav för anställda inom äldreomsorgen.
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige är Göteborgs Stads högst beslutande organ. Man kan likna det 
med Göteborgs riksdag. Vår ”regering” i Göteborg är kommunstyrelsen. Kommunsty-
relsen består av 13st ledamöter och 5st ersättare. Dessa benämns som kommunalråd. 
Alla ärenden som kommer upp i kommunfullmäktige har först beretts av kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsen har ansvar för all kommunal verksamhet som bedrivs i Göte-
borg, oavsett om den sker i en nämnd, i ett bolag eller i någon annan form.

Vid krisläge kan kommunstyrelsen omvandlas till en krisledningsnämnd. I en sådan 
extrem situation kan man fatta stora och snabba beslut utan att först gå den vanliga 
vägen via nämnder och kommunfullmäktige. En stad styrs med hjälp av ett stort antal 
nämnder som är presenterade i denna budget. Alla nämnder har ett reglemente 
och kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram alla dessa styrdokument. Det är 
sverigedemokraternas mening att här finns det ett gigantiskt arbete att genomföra. Vi 
behöver inte flera 100-sidiga styrdokument och reglementen med fina ord. Ledorden för 
Göteborgs styrning och ledning borde vara tydlig och enkel.

När man har en så stor organisation som Göteborgs stad så betyder det att det finns 
många personer som håller på med administration. Man kan kalla dem byråkrater om 
man vill. För att minska byråkratin och få en mer effektiv organisation, har kommunsty-
relsen fått förtroendet att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig organisation. Detta 
tunga ansvar står inskrivet i kommunstyrelsens reglemente - och ska vara dess ledstjär-
na i alla lägen. 

Man säger att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt. Detta innebär att man ska ha koll på 
det som händer i våra kommunala bolag och nämnder. Göteborgs stad har över  
50 000 medarbetare och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret som arbets-
givare för alla dessa människor. Det är stora och ansvarsfulla frågor som berör många 
människors ekonomi. Man tecknar kollektivavtal och beslutar även om stridsåtgärder 
om det skulle vara nödvändigt. Enligt kommunallagen måste varje kommun upprätta en 
budget i balans. Kommunstyrelsen har ansvar för ekonomistyrning, upplåningsstrategi 
och den finansiella infrastrukturen. Det är fina ord som betyder att man har ansvar för 
vart pengarna går, man har ansvar för alla lån som staden tar och man ansvarar för 
hur staden investerar dina skattepengar.

Sist men inte minst bestämmer kommunstyrelsen vem som ska få använda Göteborgs 
Stads ärorika vapen. Lejonet med svärdet i ena tassen och en sköld med tre kronor i 
den andra.



20

Våra prioriterade kommunövergripande mål

Kommunen ska bidra till en sammanhållning i staden genom att alltid upprätt-
hålla svenska värderingar och normer.

Kommunen bör anhålla om att alla utpekade särskilt utsatta områden ska klas-
sificeras som paragraf 3-områden. Den människa som inte är trygg är heller 
inte fri. I avvaktan på att polisen får mer resurser behöver kommunen säker-
ställa den lokala tryggheten. Paragraf 3-områden ger ordningsvakter utökad 
befogenhet och kommunen möjlighet att tillgodose en ökad trygghet.

Den tillgängliga information som kommuninvånarna kan ta del av kring kost-
naderna hos det allmänna när det kommer till flyktinginvandring är kraftigt 
begränsad. Det uppstår därmed komplikationer i frågan ur ett demokratiskt 
perspektiv, parallellt som komplikationer uppstår i och med att den finansiella 
planeringen av kommunens ekonomi kraftigt påverkas när kostnader inte kan 
prognostiseras. Kommunen bör därmed upprätta ett bokslut med invandrings-
relaterade kostnader som bifogas årsredovisningen, där kommunens kostna-
der tydliggörs och följs upp till dess individen uppnått självförsörjning under 12 
månader i följd. Inget subventionerat förvärvsarbete ska beaktas vid bedöm-
ningen.

Sverigedemokraterna ser ett behov av att kommunen i rollen som arbetsgivare, 
implementerar en neutral klädkod, där inga synliga plagg eller symboler med 
religiösa, politiska eller extremistiska förtecken tillåts. Dels bemöter detta förslag 
vad samhällsinvånaren möts av vid kontakt med det allmänna, dels avser detta 
förslag tydliggöra kommunens arbete kring jämställdhet och alla människors 
lika värde. Politiska och religiösa ställningstaganden, eller extremistiska ut-
svävningar är inget staden ska förknippas med – oavsett hemvist. Ingen som 
är i behov av kommunal service ska mötas av en klädstil eller symboler som 
signalerar religiösa och politiska åsikter.

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att vårt majoritetsspråk, 
svenska, alltid ska ses som ett krav vid rekrytering. Detta grundläggande krav 
möjliggör att invånaren alltid kan förlita sig på att kommunicera och bli bemött 
på det inhemska språket. Därtill ser vi det som meriterande, vid sidan av det 
svenska språket, om man även behärskar ett av de nationella minoritetssprå-
ken. Beaktat att kommunen ingår i ett finskt förvaltningsområde och även har 
en stor andel av befolkningen med finska rötter, bör detta särskilt premieras. 

Ett språkkrav, där språken hos de nationella minoriteterna parallellt anses vara 
meriterande, anser vi stimulerar och motiverar till en ökad inlärning av det 
svenska språket. Utöver detta påskyndas processen i att få människor i kom-
munen anställningsbara. Detta kommer även vara en viktig faktor i det kvalitets-
säkrande arbetet genom att minimera språkförbristningar.

Kommunen ska vid rekrytering, neka anställning till individer som vägrar ta i 
hand på grund av religiösa förtecken. Kommunen ska inte främja kulturer som 
behandlar människor olika grundat på deras kön, sexuell läggning, etnicitet 
eller annan form som omfattas i diskrimineringslagen. Kommunen ska stå för 
öppenhet och likabehandling, oavsett vem som söker kontakt.
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Återvandring är idag en myndighetsutövning som regeringen ålagt migrations-
verket. Kommunerna bör bistå och underlätta migrationsverkets arbete genom 
att upprätta kommunala återvändarcenter. Konkretiserat ska ett återvändar-
center underlätta för individer som lever i utanförskap att frivilligt återvända till 
sina respektive hemländer. Personal ska ge information, praktiska anvisningar, 
upprätta kontakt med Migrationsverket och koordinera med aktuella myndighe-
ter i Sverige och respektive hemland för detta ändamål.

Se över och säga upp alla internationella samarbetsavtal staden har som 
egentligen bör ligga på nationell nivå.

Säkerställa att rekryteringen till staden och dess bolag bygger på meritokrati.
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Arkivnämnden
Göteborg är Sveriges näst största stad och har en enorm kommunal förvaltning. Det 
produceras miljontals sidor med dokument varje år, dessa måste diarieföras och arkive-
ras. Vi har en arkivnämnd för detta ändamål. 

Arkivnämnden i Göteborg har även hand om all arkivering för Västra Götalandsregio-
nen, vilket gör att uppdraget är än mer omfattande och ansvarsfullt. Mycket av det som 
arkivnämnden gör styrs av lagar. Vad som ska arkiveras och vad som ska gallras är 
noga reglerat. Arkiven ska vara tillgängliga enligt offentlighetsprincipen.

Det finns även ett uppdrag att ta emot arkiv från föreningar och folkrörelser i Göteborg. 
I vissa fall kan man ta emot arkiv från privatpersoner om det finns ett speciellt kultur-
historiskt intresse för dessa. Det kan ibland vara motiverat att arkivera material för 
forskningssyfte. Nämnden ska inte bara arkivera, de ska även lämna råd och rekom-
mendationer om arkivhantering. Arkiv är inte bara papper, nu finns mycket information 
lagrad digitalt och även denna ska arkiveras. Detta kräver att man har robusta och 
säkra system.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Arkivnämnden är en ibland förbisedd, men viktig del i att bevara och berätta om 
dagens Sverige för framtida generationer. Med en kraftig ökning av handlingar och 
information i samhället ökar även behovet av att arkivera underlag för framtiden. 

Arkivnämnden inkom tidigare i år med en hemställan om utökade anslag på 4 miljoner 
för att förbättra sitt IT-system för framtiden, vilket Sverigedemokraterna röstade för.  
(Arkivnämnden fick för några år sedan godkänt utökade anslag på 6 miljoner för IT- 
investeringar, men sköt då upp arbetet på framtiden). 

Arkivnämnden har således påbörjat arbetet med att uppdatera sitt befintliga IT-system. 
Nämnden behöver i framtiden större lokaler. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till 
Arkivnämndens önskemål men anser att en expansion måste ske till rimliga kostnader 
för staden. Ett utgångläge inför en expansion är därför att undersöka om, och i så fall 
vilka, befintliga lokaler inom staden som kan omvandlas och brukas för Arkivnämnden 
med dess specifika krav, innan staden beslutar om en kostsam nybyggnation.

.
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Våra prioriterade mål

Säkerställa att Göteborgs Stad via Arkivnämnden lever upp till arkiv- och  
offentlighetslagstiftningens bestämmelser och krav vilket inkluderar registrering, 
bevarande och tillgängliggörande av handlingar och samlingar.

Arkivnämnden ska effektivt och kvalitativt utöva sin tillsynsskyldighet över arkiv-
processer och informationshantering hos förvaltningar, bolag och stiftelser.

Säkerställa ett välfungerande och stabilt IT-system både för idag och i framtiden, 
samt fortsätta den pågående digitaliseringen av information och handlingar.
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Byggnadsnämnden 
Alla byggnader som ska uppföras i Göteborg måste ha bygglov. Eftersom byggnads-
nämnden beviljar bygglov så har nämnden stor makt över vad som får eller inte får 
byggas i staden. 

Nämnden har ett stort antal uppgifter. Den ska genomföra planeringsarbete och plan-
läggning enligt plan- och bygglagen, den ska även besluta i ärenden rörande bygglov 
och förhandsbesked. All form av geografisk mätning samt förvaltning av denna infor-
mation är byggnadsnämndens ansvar. Det finns ett övergripande ansvar att se till att 
plan- och bygglagen följs. 

Det händer ofta att detaljplaner överklagas eller ändras. Då företräder nämnden 
staden. Byggnadsnämnden kan anta, ändra eller upphäva detaljplaner om de inte har 
principiell beskaffenhet. Slutligen är det byggnadsnämnden som har det viktiga ansva-
ret att besluta om kommunala naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, och 
kulturreservat. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och ett 
energieffektivt samhälle. Detta innebär bland annat att man måste bygga miljöer där 
folk trivs och har närhet till grönområden. Man måste ta hänsyn till platsens historia och 
kultur och anpassa till den arkitektur som präglat stadsdelen. Detta är speciellt viktigt 
inom vallgraven i Göteborg, där man gång på gång uppfört byggnader som inte har-
moniserar med den klassiska arkitekturen från tiden 1850 - 1920. Sverigedemokraterna 
har vid ett flertal tillfällen försökt stoppa dessa tråkiga nybyggen med fyrkanter och 
glas. Vi vill ha vackrare fasader som är anpassade till den äldre stilen på våra historiska 
stenhus, speciellt då inom vallgraven. När det gäller bostadsförsörjning så har stat och 
kommun ett gemensamt ansvar för att förse resurssvaga svenska medborgare med 
ett värdigt boende. Bostadsbyggandet i staden har under hela 2000-talet legat på en 
alldeles för låg nivå får att kunna matcha den stora befolkningsökningen i Göteborg.

Sverigedemokraterna konstaterar att det bland allmänheten finns ett utbrett missnöje
med viss modern arkitektur och vissa moderna offentliga konstverk. Det visar sig i da-
gens Sverige inte minst genom folkrörelsen Arkitekturupproret. 

Att skapa god arkitektur och trivsam offentlig miljö med högt skönhetsvärde tycks alltför 
sällan vara den huvudsakliga målsättningen för ansvariga beslutsfattare. Detta trots 
att miljöpsykologiska undersökningar visar att den estetiska aspekten av arkitektur och 
offentlig miljö är av stor betydelse för många människor. Vi vill att invånarna i Göteborg 
ska ges ett större inflytande över utformningen av de offentliga miljöer som de vistas i. 
Vi har lagt en riksdagsmotion om arkitektur i offentliga miljöer. I den föreslås att man 
genom lag ålägger kommunerna att tillsätta skönhetsråd. Motionen föreslår även ett 
stimulansbidrag för kulturmiljökompetens. Bidraget syftar till att förstärka eller tillsätta 
kulturmiljökompetens vid plan- och samhällsbyggnadsförvaltningar. I Göteborg har 
Sverigedemokraterna yrkat på att införa ett skönhetsråd helt i linje med rikspolitiken. 
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Att kulturmiljökompetensen behöver förstärkas i Göteborg visar sig varje gång man vill 
uppföra nya byggnader inom vallgraven samt runt Rosenlund och Järntorget.

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 och små hyreslägenheter. Sverigedemokraterna stöder nybyggna-
tion 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. Detta 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, för att det ska gå smidigare och billigare att pro-
ducera till exempel studentlägenheter eller små vindslägenheter för unga människor. 
Sverigedemokraterna har motionerat om detta i riksdagen. I Göteborg har vi lagt en 
motion om ett program för ungdomsbostäder där många bra förslag till lösningar finns.

Trots att det nu byggs mycket lägenheter i Göteborg har vi fortsatt bostadsbrist i staden. 
Många detaljplaner har tagits fram och många fler är på gång. Man försöker få in så 
många lägenheter som möjligt i varje projekt, och då finns det en risk att parkerings-
platser prioriteras bort. Sverigedemokraterna tror att bilen kommer ha en plats i staden 
även i framtiden eftersom bilindustrin jobbar hårt med att utveckla elbilar. Det är därför 
ett bekymmer när man drar ner på antalet parkeringsplatser per lägenheter vid projek-
tering av flerfamiljshus. Vi anser att man inte ska minska på antalet parkeringsplatser 
per lägenhet. 

När man studerar förslag och visionsbilder från området runt centralstationen och bort 
mot Gullbergsvass, kan man konstatera att staden vill göra en kraftig förtätning runt 
centralstationen med höghus och skyskrapor. Sverigedemokraterna anser att denna 
förtätning kommer förändra stadskärnan på ett negativt sätt. Området ligger inom den 
vallgrav som fanns runt det gamla Göteborg från 1600-talet. Inom detta område måste 
man bygga med respekt för den gamla stadens stadsplan och arkitektur. Detta är sär-
skilt viktigt inom Vallgraven, eftersom området har potential att uppvisa den historiska 
befästningsstaden Göteborg, som är en del av Sveriges kulturarv.

När Staden projekterar nya områden som Frihamnen och Skeppsbron tenderar projek-
ten att dra ut på tiden och vara extremt kostnadsdrivande. Kalkylerna håller inte och 
stadens skattebetalare riskerar att få stå för notan som inte sällan kan uppgå till  
miljardbelopp. När dessa ärenden ligger på kommunstyrelsens bord påpekar Sve-
rigedemokraterna alltid detta och kommer med förslag på hur projekten kan drivas 
bättre.

Gamla kulturbyggnader som är rivningsfärdiga och omöjliga att renovera, skulle kunna 
rivas. Dessa kan då ersättas av helt nya byggnader som har fasader av klassisk arkitek-
tur från sekelskiftet. Ett exempel på detta är kinesiska muren, vars existens debatterats 
i decennier. Rosenlundsverken skulle kunna rivas och dyra garageplatser på gammal 
älvbotten skulle kunna ersättas med andra lösningar.
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I Frihamnen ligger projekten efter i tid, man har förvisso visioner om ett bad i älven, men 
innan man bygger utomhusbad i älven måste man försäkra sig om att baden inte är 
skadliga för hälsan. Det finns enorma ansamlingar av skadliga ämnen i dyn som är 
en kvarleva från varvsepoken. Vi anser inte att man kan bygga säkra utomhusbad på 
dessa ställen, däremot är vi positiva till jubileumsparken som kan omvandla detta sterila 
industriområde till en grön oas.

Gullbergsvass har stor potential då i stort sett hela stadsdelen kommer att byggas upp 
på nytt. I dag är området en anonym del av staden, omgärdad av barriärer som be-
höver kopplas till omgivande stadsbebyggelse. Nya Gullbergsvass kan bli ett nav som 
knyter ihop fem stadsdelar, som får ökade rekreationsytor och tillgänglighet till vattnet.
I färdplan Älvstaden där Gullbergsvass ingår, berör man de kulturvärden som finns i 
området, samt vikten av att man har dessa i åtanke vid projektering. För oss sverigede-
mokrater är det viktigt att man vid planering av Gullbergsvass behåller Skansen Lejonet 
som ett landmärke. Man ska kunna se skansen ända bort från älven och man ska 
kunna promenera i parkmiljö i ett grönt stråk ända bort till fästningen. Detta måste vara 
utgångspunkten när man planerar området.

Sverigedemokraterna har motionerat om att Skansen Lejonet ska vara kvar som ett 
landmärke och att ett grönt promenadstråk ska gå hela vägen från älven fram till  
Skansen Lejonet.

Våra prioriterade mål

Bygg vackert, harmoniserat och anpassat till den klassiska arkitektur som  
präglat staden sedan den vackra stenstaden byggdes 1850 - 1920.

Inför ett skönhetsråd i Göteborg.

Göteborgs invånare ska ges ett större inflytande över utformningen av de  
offentliga miljöer som de vistas i.

Bygg studentbostäder och billiga små lägenheter som unga har råd att bo i.

Bygg ett grönt stråk från älven till Skansen Lejonet i det nya Gullbergsvass.

Anta Sverigedemokraternas program för kulturbevarande arkitektur.

Antalet parkeringsplatser per lägenhet i nybyggnationer måste bibehållas. Det 
finns ett behov av bilar även i framtiden.
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Fastighetsnämnden
Nämnden har en central och viktig roll eftersom den har ansvar för stora värden. 
Utöver bostäder har man ansvar för kommunens strategiska markförsörjning, mark till 
förskolor, skolor, äldreboenden, idrott, kultur, torg och grönstruktur samt andra kommu-
nala behov. Nämnden stöttar även näringslivet genom att upplåta mark för kommersiel-
la ändamål. 

Ett av kommunens kärnuppdrag är bostadsförsörjningsplanering. Detta ansvar ligger 
på fastighetsnämnden. Man har en samordnande roll för de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att en detaljplan ska kunna 
genomföras.

Göteborgs Stad äger mycket mark. Genom att sälja denna till marknadspris kan man 
gynna näringslivet och finansiera kommunala projekt. Nämnden har ansvar för stadens 
mark- och exploateringsverksamhet. Nämnden har även ett viktigt uppdrag inom det 
bostadssociala området, bland annat till hushåll med särskilda behov, eller boenden 
med särskilt stöd (BMSS).

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

En av kommunens kärnverksamheter är att se till att det finns tillräckligt med bostäder. 
Fastighetsnämnden har via de kommunala bostadsbolagen den viktiga uppgiften att 
tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för ungdomar, resurssvaga och utsatta 
grupper. De bör även vid behov kunna agera för att uppnå en större variation av boen-
deformer i ett visst område. De kommunala bostadsbolagens hyresgäster bör också be-
redas största möjliga inflytande och ansvar över sin boendemiljö. Sverigedemokraterna 
har motionerat om en fusion av de fyra kommunala bostadsbolagen till ett. Det vi be-
höver 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 kostnadseffek-
tiv byggteknik samt kommunens billiga mark för att uppföra bostäder som människor 
har råd att bo i. Belåningsgraden för kommunens fastighetsbestånd är allmänt låg och 
det finns därför utrymme till 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. 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 bostads-
byggande. 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 kvaliteten.  
 
Idag har Sverige EU:s högsta byggpriser.
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I Sverige finns många välmående företag som klarar sig bra i den internationella
konkurrensen, detsamma borde vara möjligt för bostadsbyggande.

Kommunen äger stora markområden som kan avyttras till småhustomter, flerbostads-
hus eller industrimark. Eftersom Göteborgs Stad har bostadsbrist är det nödvändigt att 
upplåta mark till nybyggnation. Marknadspris ska råda generellt, men när det gäller 
bostäder till unga och studentbostäder finns det en risk att marknadspriser på tomtmark 
driver upp hyrorna. Man bör därför överväga lägre prissättning eller prisanpassade 
arrenden när det gäller den här typen av bostäder.

På norra och södra älvstranden bygger man hela stadsdelar och man ser hur den nya 
staden växer fram. Eriksberg, Sannegårdshamnen, Lindholmen, Backaplan och Friham-
nen är några områden som tidigare varit industri och hamnområden. Nu är de en del 
av den framväxande Älvstaden. Sverigedemokraterna ser positivt på bostadsbyggandet 
i Göteborg men det är viktigt att infrastruktur, skolor och kommunal service växer och 
utvecklas i takt med utbyggnaden av staden.

Våra prioriterade mål

Sälja mer kommunal tomtmark med krav på snabb byggnation för att bygga 
fler småhus till framför allt barnfamiljer.

Bygg hyresbostäder till rimliga priser även för resurssvaga och utsatta grupper.

Vägar, skolor, kommunal service samt övrig infrastruktur ska växa och utvecklas 
i samma takt som utbyggnaden av staden.

Staden ska behålla lokaler av kulturhistoriskt värde, även om lokalerna inte 
utnyttjas av kommunen. 

Staden ska underhålla sina lokaler för att bibehålla hög standard och förhindra 
kapitalförstöring genom dyra renoveringar i framtiden.

Bygg studentbostäder och billiga små lägenheter som unga har råd att bo i.

Staden ska inte sälja fastigheter om man misstänker att de kommer att utnyttjas 
för kriminell verksamhet. 
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Förskolenämnden
De allra flesta barnfamiljer har haft sina barn på förskolan. Man har stått i kö, hämtat 
och lämnat, oroat sig och varit på utvecklingssamtal. Förskolan berör i stort sett alla 
barnfamiljer.  

Det behövs bra förskolor, välutbildade pedagoger och en fungerande administration. 
Det är viktigt att alla som är i behov av en förskoleplats också får det. Detta stora och 
angelägna uppdrag ligger på förskolenämnden. 

Göteborg växer snabbt och det har varit ett stort problem att staden inte hunnit bygga 
tillräckligt många förskolor. Tillfälliga lösningar med baracker och moduler har varit ett 
stående inslag i över ett decennium.

Nämnden är relativt ny. Det kommer därför ta ett litet tag innan den nya organisationen 
sätter sig. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Förskola i toppklass
Sverigedemokraterna strävar efter en förskola i toppklass där barnen förbereds inför 
skolstarten och utvecklas maximalt efter sina egna förutsättningar. Det är också viktigt 
att barnen får vara barn, leka och ha roligt. Den fria leken ska dominera samtidigt som 
verksamheten ska vara skolförberedande med språklig, motorisk och social utveckling. 
Trygghet för både barn och föräldrar är viktigt. En lugn och trygg miljö där tydliga grän-
ser för olämpligt beteende samt frihet för barnen att leka och utvecklas i en gynnsam 
riktning är ledstjärnor för vår vision av förskolan. 

Små barngrupper
Vi lägger fokus på att minska ner stora barngrupper och införa krav på utbildade 
pedagoger. Vi vill ha en förskola där kvaliteten sätts i främsta rummet. All undervisning 
i förskolan ska vara evidensbaserad, grundad på forskning och erfarenhet. En förskola 
fri från politiska trender och fri från all diskriminering. Det innebär att vi vill att förskolan 
bedrivs utan genusstyrande verksamhet. Barn ska inte tvingas in i könsstereotyper eller 
styrda lekar.

Valfrihet
Vi vill främja en utveckling som ger familjerna större självständighet och ökad valfrihet. 
Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive 
goda möjligheter för föräldrarna att få vara hemma med barnen under de tidiga åren, 
ska därför eftersträvas. Anknytning till en vårdnadshavare före 2 års ålder är oerhört 
viktig för barnets utveckling. En förskola med alltför stora grupper har svårt att fylla 
denna funktion. Anknytningsproblem som skapas i tidiga år kan leda till psykisk ohälsa 
senare i livet.  
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Attraktiv förskola 
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngruppernas storlek ska vara 
anpassad efter barnens behov och ålder och att föräldrarna skall erbjudas inflytande 
över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt. 
Stress- och bullernivåer ska reduceras till ett minimum. Vi förordar små barngrupper 
och personal med förskollärarutbildning. Personalen ska ges möjlighet att arbeta heltid. 
Med ökat antal arbetstimmar förbättras personaltätheten inom förskolan och samtidigt 
erbjuds de som nu vill arbeta heltid en sådan tjänst. Detta är en viktig jämlikhetsfråga 
som kommer stärka och göra förskolläraryrket attraktivt. 

God matkvalitet
Matkvaliteten är viktig för förskolebarn. God näringsriktig mat påverkar vårt välbefinnan-
de och vår prestation genom hela livet. Matkvaliteten påverkar dessutom utvecklingen 
av barnens hälsa och fysiska mognad. För att få bästa möjliga matkvalitet ska det i så 
stor utsträckning som möjligt finnas ett kök i varje förskola för lokal matlagning. Maten 
ska planeras på evidensbaserad grund med rekommenderade nutritionsvärden (enligt 
de svenska näringsrekommendationerna, 2012). Kött från djur som utsatts för onödigt 
lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i kommunens skolor. 

Samtalsspråket
Språket är den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integration av barn med utländska 
föräldrar. Utan ett godtagbart språk är chanserna att lyckas i samhället, skaffa sig ett 
bra arbete och klara av allt som vi förväntas klara i vårt moderna samhälle näst intill 
omöjligt. Det är inte möjligt att integreras och bli en närande samhällsmedborgare utan 
att behärska svenska språket. Inte heller är det möjligt att själv ta sig ur det utanförskap 
som många barn i våra utsatta områden lever i. 

Samtalsspråket på stadens förskolor ska vara svenska och alla som anställs i stadens 
förskolor ska tala god svenska för att få anställning. Att förskolebarnen utvecklar sin 
språkliga förmåga är grundläggande för en lyckad skolstart. Andra mycket viktiga 
inslag är att få träna sig på att fokusera och sitta still, så även det kreativa skapandet 
med olika material. Skolförberedande enkla räkneövningar ska vara ett återkommande 
inslag i förskolans verksamhet.

Barnen först 
Med den massiva invandring vi haft de senaste decennierna har värderingar och 
synsätt vi inte accepterar fått fotfäste i vårt land, speciellt i utsatta områden. Det påtagli-
gaste med dessa kulturkrockar är kanske att kvinnor ska bära, slöja, niqab eller i värsta 
fall burka. Oavsett om detta bruk har sin grund i att skydda kvinnors oskuld eller att inte 
attrahera män så strider det fullkomligt mot den syn på kvinnors och mäns jämställdhet 
vi under århundranden utvecklat i vårt land. Vi vill ge unga flickor chansen att leva utan 
att behöva ses som ägodelar av män på stadens förskolor.
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Många barn med utländsk härkomst lever i utsatta områden utan att ta del av den 
svenska kulturen eller svenska värderingar. Det finns barn som tvingas växa upp med 
hederskultur och sedvänjor som strider mot svensk lag. I dessa utsatta områden före-
kommer våld, narkotikahandel och utåtagerande missnöje mot samhället. I så kallade 
”särskilt utsatta” områden förekommer systematiska hot, parallella samhällsstrukturer, 
extremism och hög koncentration av kriminella. För barn är det oerhört destruktivt att 
ständigt vistas i dessa miljöer.

Barn som växer upp i utsatta områden behöver i större utsträckning få kontakt med an-
dra barn och vuxna för att få tillgång till det svenska språket, ta del av svenska normer 
och värderingar, samt känna delaktighet i det svenska samhället. Det handlar om att ge 
barn med invandrarbakgrund i destruktiva uppväxtmiljöer samma förutsättningar som 
barn med svensk bakgrund. Detta för att på riktigt kunna skapa ett jämlikt samhälle där 
alla har samma möjligheter, förutsättningar och i förlängningen även samma skyldighe-
ter. 

Uppmärksamma behov och tillhandahålla kompetens 
Barn i behov av särskilt stöd ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 
Barn kan på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller andra 
svårigheter ha behov av särskilt stöd i sin utveckling. Det är viktigt att ha utarbetade ru-
tiner för att uppmärksamma dessa barn i verksamheten. Det är också viktigt att tillhan-
dahålla den kompetens som krävs för att barnen ska få rätt omsorg och fortsatt lärande 
med de särskilda behov som barnet kräver. En tydlig dialog mellan föräldrar, personal 
och specialpedagoger är viktig när det kommer till barn med särskilda behov.
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Våra prioriterade mål

Samtalsspråket på stadens förskolor ska vara svenska och alla som anställs i 
stadens förskolor ska tala god svenska för att få anställning.

Måltider i förskolan skall vara av bästa möjliga kvalitet. Små barn är i stort  
behov av näringsrik kost för en god fysisk och psykisk utveckling.

Vi vill utöka möjligheterna till heltidsanställning för förskolepersonalen. 

Fler nattisplatser.

Avskeda personal som tvingar på barnen slöja. Barnkonventionen är tydlig.

Förskolenämnden ska tillse att verksamheterna följer lagar och förordningar.

Säkerställa att verksamheterna har fungerande rutiner för att uppmärksamma 
barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Säkerställa att personalen i verksamheterna har kompetens för att ge rätt  
omsorg till barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Fler specialpedagoger på förskolan.

Små förskolegrupper.
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Grundskolenämnden
Som namnet antyder har nämnden ansvar för en välfungerande grundskola i Göteborg. 
Även förskoleklass och fritidsverksamhet ligger på nämndens ansvar. Det finns myck-
et att säga om den svenska skolan och de allra flesta göteborgare har en åsikt om 
dagens skola. Det talas om utmaningar som bristande språkkunskaper, utanförskap, 
stökiga klassrum, kompetensbrist, lärarflykt för att bara nämna några saker som måste 
lösas. 

Att man mer eller mindre förlorat kontrollen i Göteborg är helt uppenbart efter haveriet 
med det aktiva skolvalet.  På samma sätt som inom förskolan, finns det ett behov av 
nya lokaler. De gamla skolorna är slitna och behöver renoveras eller ersättas med nya 
byggnader. Man räknar med att Göteborgs befolkning kommer att öka snabbt. Det 
kommer kosta åtskilliga miljarder att bygga nya skolor de närmaste decennierna.  
Skolnämndens uppgifter ingick tidigare i stadsdelsnämnderna och det kommer att ta tid 
innan den nya administrationen fungerar som den ska. Även Kulturskolan flyttas över till 
Grundskolenämnden. Skolan är en kreativ mötesplats som stimulerar barns och ungas 
konstnärliga, personliga och sociala utveckling samt skapar möjligheter till en menings-
full fritid.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Hög kunskapsnivå är en av de allra viktigaste förutsättningarna för det svenska väl-
ståndet. Hela utbildningskedjan från förskolor, grundskolor och gymnasium till högre 
utbildning och forskning behöver fungera på ett sådant sätt att barn, elever, studenter 
och forskare lär det som framtidens arbetsmarknad kräver.

Skola i världsklass
Från att en gång ha varit en skola i världsklass, har resultaten i den svenska skolan 
försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Svensk skola står inför en rad olika problem. 
Bland annat har skolan blivit alltmer stökig, otrygg och segregerad. Vi vill förändra 
detta och i stället bana väg för en skola som kännetecknas av trygghet, studiero och 
kunskapsförmedling. Vi vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och 
respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande både stimule-
ras och uppmuntras. Det behövs också verktyg för att åtgärda ordningsproblemen samt 
möjliggöra goda karriärvägar för lärare.

I första hand tror vi att det handlar om förbättrad arbetsmiljö för både elever och perso-
nal. Det är också viktigt att satsa lite extra på att utveckla, utmana och fortsatt stimulera 
elever inom de områden där de presterar bra, speciellt inom kärnämnena. Detta får 
eleverna att växa och avvärjer risken att de ska stagnera och tappa tålamodet i väntan 
på att alla andra i en stor grupp ska nå upp till lägsta acceptabla kunskapsnivå. Det 
lägger också en god grund för fortsatta studier och i förlängningen kompetent och kon-
kurrenskraftig arbetskraft i samhället. Därtill behövs även en fungerande elevhälsovård 
i regional tappning och studievägledning. Sverigedemokraternas utbildningspolitik byg-
ger på en återgång till det som tidigare fungerat väl och på inspiration från de länder 
som lyckas bäst idag.
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Kunskapsinriktad skola
Kännetecknande för dagens skola är att elever förväntas lära sig på egen hand ge-
nom att själva söka information. Traditionella prov ersätts med redovisningar och olika 
typer av grupparbeten samtidigt som det blir allt viktigare att lärande måste vara roligt. 
Lärarrollen har kommit att undermineras och i allt större utsträckning enbart utgöra en 
organisatorisk funktion som ska uppmuntra fria studier och fritt forskande. För de elever 
som tidigt kan ta ansvar, som kommer från studievana hem och är studiemotiverade, 
kan dessa studiemetoder fungera väl. Den kravlösa skolan riskerar dock att missgynna 
i första hand studiesvaga elever eftersom dessa oftare behöver tydliga ramar, väg-
ledning och mål för att kunna prestera. Genom olika verktyg såsom betyg i tidig ålder, 
ordningsomdömen samt en återgång till en kunskapsinriktad skola förbättras möjlig-
heterna avsevärt att sätta in lämpliga hjälpinsatser och i ett tidigare stadium fånga upp 
och stötta elever som halkar efter. 

Elevens behov
Särbegåvade elever med specialintressen ska så långt det är möjligt kunna främjas i sin 
utveckling och i sitt lärande. Vi vill se fler lärarledda lektioner samt satsa på elever med 
särskilda behov så att de får bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom förbätt-
rad lärandemöjlighet och studiemiljö. Elever diagnosticerade med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar kan ofta erbjudas stöd i den ordinarie undervisningen. När det 
inte fungerar ska undervisning i mindre grupp erbjudas med anpassning till elevernas 
förutsättningar och behov. 

Yrkesvägledning
Elever behöver bättre stöd för att hitta rätt val av vidareutbildning och framtida yrkesväg. 
Alla ungdomar är inte motiverade att studera enbart teoretiska ämnen på gymnasiet, 
utan en del vill snabbt ut på arbetsmarknaden och börja försörja sig själva. Studie- och 
yrkesvägledarnas roll och ansvar behöver förtydligas, utökas och samordnas. Digitalt 
vägledningsstöd behöver utvecklas.

Lärarens behov
Lärare är viktiga och skolans arbetsmiljö behöver utformas så att de ska kunna bedri-
va undervisning och utvecklas som pedagoger. Lärare behöver få goda möjligheter till 
löneutveckling, kontinuerlig vidareutbildning och befordran. Kompetensutveckling hos 
lärare och skolpersonal ska stödjas. Det behövs en karriärtrappa. Lärare kan med tiden 
vidareutvecklas och ta på sig mer ansvar och därmed även få en ordentlig löneutveck-
ling. Då får man också ett ansvar att stödja kollegor som inte hunnit lika långt i karriär-
trappan. Sverigedemokraternas trappstegsmodell innebär att man genom erfarenhet, 
vidareutbildning och dokumenterade arbetsinsatser kan nå löner som är konkurrens-
kraftiga på arbetsmarknaden. I det sammanhanget ska  det vara meriterande att arbe-
ta och åstadkomma positiva resultat med de elever som allra mest behöver det. Denna 
reform ser vi som en ansats för att göra läraryrket mer attraktivt. Inför den omfattande 
bristen på kompetenta lärare bör möjligheten att locka ämneskunniga personer ses 
över för att dessa snabbt ska kunna tillägna sig nödvändiga pedagogiska färdigheter.

Vi vill att mer kringpersonal ska anställas för att lärare ska kunna fokusera mer på sitt 
pedagogiska uppdrag. Det enda sättet att höja lärarutbildningens status är att de som 
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faktiskt är utbildade lärare, blir de som ska kunna utbilda nästa generation. I lärarutbild-
ningen ska det om möjligt ingå praktik på särskola eller specialskola. Vår övertygelse är 
att de som arbetar på specialskola och särskola är pedagoger som besitter kvaliteter 
som alla lärare av idag skulle behöva.

Skärgårdsskola
Vi ser ett stort värde i bevarandet av de skärgårdsskolor som fortfarande finns kvar. 
Familjer tvingas ofta välja mellan att flytta eller sända sina barn flera mil bort till närmsta 
skola. Tyvärr kan en tillfällig svacka i elevunderlag tvinga en skola att stänga. Det leder 
till avflyttning av barnfamiljer, varefter sannolikheten att skolan kan öppna igen är låg. Vi 
vill verka för att skolorna ska kunna få vara kvar.

Samarbete
Skolan ska lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, 
samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och självständig reflektion kring 
etiska och moraliska frågor. En lärares roll ska aldrig vara att forma eleverna för egen 
vinning eller i enlighet med dennes  politiska övertygelser. Demokratins betydelse ska 
betonas och det ska vara helt upp till eleverna att utan påverkan själva bilda sina egna 
politiska uppfattningar, oavsett ålder. Självständigt tänkande ska uppmuntras – inte 
bestraffas. Eleverna ska lära sig att samarbeta, visa hänsyn samt kamratanda och 
ärlighet. Det är dessutom av största vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om 
vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och 
fysiskt välbefinnande.

Trygghet och studiero
Vi vill att man arbetar hårdare mot mobbing och hot i alla skolor i Göteborg. Här passar 
tillväxtskolan in där elever som mobbar eller förstör för andra elever kan placeras. 
Sverigedemokraterna anser att trygghet och studiero för skötsamma elever alltid måste 
vara överordnad de störande elevernas behov. Rektorers och lärares ledarskap är 
avgörande. Lärare ska med omedelbar verkan kunna flytta på elever som inte fungerar 
i den normala skolsituationen till skolans tillväxtskola. Denna verksamhet ska ha särskilt 
utbildad personal som kan ge handfast studiehandledning och upprätthålla ordning 
och struktur. Eleverna är välkomna tillbaka till vanlig klass när de bedöms fungera i 
klassrummet. Tillväxtskola innebär ett riktat stöd till de elever som behöver vistas där. 
Det ger samtidigt de elever som är kvar i ordinarie skolundervisning mer lärartid och 
studiero. Det skulle förbättra förutsättningarna avsevärt för många lärare som idag 
behöver punktmarkera ett fåtal elever, medan övriga i klassen arbetar mer eller mindre 
självständigt. Tillväxtskola är en bra lösning för aktuella elever, övriga elever i klassen 
och lärare.

Elever som har begått allvarliga brott, eller som utgör en fara för andra elever och lära-
re, ska inte vara i ordinarie skolverksamhet.  De ska undervisas i annan form. Organi-
serad drogförsäljning förekommer i stadens skolor och unga skolbarn utnyttjas för för-
säljning då de inte är straffmyndiga . Skolvakter, kameraövervakning och förebyggande 
samtal är några exempel på sätt att aktivt försöka få bukt med detta allvarliga problem. 
På sikt krävs en lagändring gällande straffmyndig ålder för att ta bort incitamentet i att 
dessa unga utnyttjas.
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Fysisk hälsa
Den schemalagda idrotten och annan fysisk aktivitet behöver utökas i stadens samt-
ligaskolor, i syfte att motverka ohälsa som på sikt kan orsaka stora problem för såväl 
individen som samhället i stort. Ökad fysisk aktivitet och goda vanor redan i unga år kan 
bidra till signifikant förbättrat skolresultat, fysik och hälsa, men även till att självförtroen-
det och individens sociala förmågor ökar.

God mat
Näringsriktig god mat ska vara prioriterat framför politiska idéer. Sverigedemokraterna 
prioriterar en näringsriktig kost för barnen så de äter sig mätta och har en god energi-
nivå för lärandet. Genom maten som erbjuds i skola kan det även finnas utrymme för 
lärdomar som vad hälsosam mat är samt miljömedvetenhet genom källsortering samt 
att presentera hur och var maten är producerad. Att arbeta efter säsongsvaror i köken 
samt att välja svenska produkter är viktigt då de offentliga verksamheterna är en av de 
största konsumenterna på marknaden. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till 
exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i kommunens skolor.

Samtalsspråk och historia
Utan tillgång till historien kan man inte förstå sin samtid. Språkets roll som kulturbärare 
och länk mellan generationerna kan knappast överskattas. Den kommunala skolan bör 
därför erbjuda undervisning i lokala dialekter och folkmål antingen inom ramen för den 
ordinarie svenskundervisningen eller som ett tillvalsämne. I en tid när förändringarna 
i samhället sker allt snabbare och globaliseringen blir allt mer påtaglig, är vår historia 
viktigare än någonsin. Barn måste få tillgång till svensk historia i större omfattning än 
idag. Utan kunskap om vår historia är det svårt att förstå hur samhället fungerar. Sveri-
gedemokraterna avvisar alla försök till att låta dagsaktuella politiska ställningstaganden 
och influenser styra undervisningen i historia. 
 
Kulturskolan
Att ge unga möjlighet att komma i kontakt med kulturen är bland de viktigaste uppdra-
gen vi har inom kultursektorn. Här ser vi kulturskolan som ett fantastiskt redskap och 
möjlighet. De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidare-
utvecklar det svenska och det lokala kulturarvet ska vara generösa. Den kommunala 
kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra kulturarvet, till exempel genom att 
erbjuda undervisning i folkmusik och dans. I grundskolans gymnastik- och idrottsun-
dervisning ska folkdans premieras i de fall dans förekommer. Sverigedemokraterna 
ser helst att kulturskolan inordnas under kulturnämnden. Ett av kulturpolitikens främsta 
syften är att stärka kunskapen och intresset för svensk och lokal kultur, liksom att slå 
vakt om de solida värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att åter-
skapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av 
nytillkomna.



37

Utsatta barn
Många barn med utländsk härkomst lever i utsatta områden utan att ta del av den 
svenska kulturen eller svenska värderingar. Det finns barn som växer upp med heders-
kultur och sedvänjor som strider mot svensk lag. I dessa utsatta områden förekommer 
våld, narkotikahandel och utåtagerande missnöje mot samhället. I så kallade ”särskilt 
utsatta” områden förekommer systematiska hot, parallella samhällsstrukturer, extre-
mism och hög koncentration av kriminella. För barn är det naturligtvis destruktivt att 
ständigt vistas i enbart sådana miljöer. Barn som växer upp i utsatta områden behöver i 
större utsträckning kontakt med andra barn och vuxna för att få tillgång till det svenska 
språket, ta del av svenska normer och värderingar, samt känna delaktighet i det svens-
ka samhället. 

Det handlar om att ge barn med invandrarbakgrund i nedbrytande uppväxtmiljöer 
samma förutsättningar som barn med svensk bakgrund. Vi eftersträvar ett jämlikt sam-
hälle där alla har samma möjligheter, förutsättningar och i förlängningen även samma 
skyldigheter. 

Integreringen får inte påverka kvaliteten varken för den som har särskilda behov eller 
övriga elever. Den ökande andelen ej integrerade elever i grundskoleklasser kan ses 
som resultatet av tanken att olikheter ska blandas i samma klass till varje pris, av 
ideologiska skäl snarare än praktiska skäl. Med den massinvandring vi haft de senaste 
decennierna har oantagbara värderingar och synsätt fått fotfäste i vårt land, speciellt 
i utsatta områden. Det påtagligaste med dessa kulturkrockar är kanske att kvinnor 
ska bära slöja, niqab eller i värsta fall burka. Oavsett om detta bruk har sin grund i att 
skydda kvinnors oskuld eller att inte attrahera män så strider det fullkomligt mot den syn 
på kvinnors och mäns jämställdhet vi under århundranden utvecklat i vårt land. Vi vill 
ge unga flickor chansen att leva utan att behöva ses som ägodelar av män, i varje fall i 
stadens skolor.
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Våra prioriterade mål

I stället för att erbjuda mer modersmålsundervisning än vad lagen kräver ska 
dessa resurser satsas på extra träning i svenska språket. 

All undervisning och planerad verksamhet ska vara evidensbaserad.

En kostreform med syfte att säkerställa näringsrik och god kost.

Förlägga nya skolor på platser fria från större vägar och nära till grönområde.

Stötta skolorna i skärgården.

Förstärka och förbättra integrationen genom att svenska är det språk som 
används i skolorna.

Implementera mer fysisk aktivitet i skolorna.

Anställa mer kringpersonal till skolorna och låta lärare var just lärare.

Införa tillväxtskolor.

Kulturskolan är ett prioriterat mål.

Fler särskoleplatser.

Elevhälsovård i regional tappning.

Lovskola för att hjälpa svaga elever uppnå nödvändig kompetensnivå för att 
söka gymnasieutbildning.

Inga nyanlända elever ska placeras ut i ordinarie klasser innan de kan  
tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan.

Åldersbestämma ensamkommande barn så att de placeras i motsvarande 
åldersgrupp i grundskolan.
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Idrotts- och föreningsnämnden
För att göteborgarna ska må bra  finns det en idrotts-och föreningsnämnd. Folkhälsa 
är något som varit särskilt aktuellt den senaste tiden och ett av nämndens uppdrag är 
att främja just folkhälsan. För att stimulera föreningslivet finns det föreningsbidrag. Vilka 
som ska få dessa eller inte bestäms av nämnden. Det är viktigt att inte bidragen går till 
fuskare eller extremister. Här finns mycket mer att göra. 

I Göteborg finns många idrottsanläggningar som sköts av idrotts- och föreningsnämn-
den. Just nu planeras flera byggen av nya anläggningar. Många anläggningar behöver 
renoveras. Det kommer att krävas stora investeringar om man vill att Göteborg ska ha 
Idrottshallar och simhallar i hög internationell klass. Dessa planer har draggats allt för 
länge och staden måste gå till beslut.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Vi Sverigedemokrater ser sambandet mellan en regelbunden motion och folkhälsa. En 
viktig del av folkhälsoarbetet är att ungdomar uppmuntras att aktivera sig. Det är viktigt 
att vara lyhörd för ungdomars olika behov av fritidssysselsättning. Ett brett utbud av 
idrotts- och föreningsaktiviteter är av största vikt för att fånga upp barns och ungdomars 
intressen. 

Föreningslivets betydelse för samhället kan inte nog understrykas. Idrottsrörelsen är en 
del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar en stor roll inte bara för ungdomars 
hälsa utan också för den demokratiska fostran, en aktiv fritid håller många ungdomar 
borta från kriminalitet och missbruk. Sverigedemokraterna vill att Göteborg ska vara en 
stad där ungdomar utvecklas till friska medborgare och goda idrottsmän och idrotts-
kvinnor även i framtiden.

I Göteborg finns idag över 700 bidragsberättigade föreningar. Fokus för bidragen ska 
ligga på barn och ungdomar, men även inom äldreomsorgen ska kommunen tillgodo-
se de äldres behov av motion. Vi kan se att pensionärsföreningarna ökat sitt utbud av 
aktiviteter och det är av största vikt att vi fortsätter stötta denna trend. Stadens bidrag 
ska fördelas mellan olika aktiviteter på ett jämställt och jämlikt sätt. 

För att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätt grunder ska nämnden kontinuerligt 
genomföra stickprovskontroller. Nämnden kan återkalla ett bidrag som inte betalats ut 
på rätta grunder.

Staden ska erbjuda ett föreningsliv för alla, från motionär till elit, gammal som ung.  
Men ansvaret innebär också att man tillgodoser funktionshindrades behov av en aktiv 
fritid. Detta ställer högre krav på tillgänglighet, parkeringsplatser och flexibla öppettider. 
Här måste nämnden arbeta med att underlätta och ge alla en chans att kunna delta.
Ridsporten bidrar till folkhälsan genom fysisk aktivitet. Kombinationen med närhet till 
djur och vistelse i gröna miljöer ger ytterligare positiva hälsoeffekter. Ridning är dessut-
om en flickdominerad idrott och är den fjärde största föreningsidrotten i Göteborg för 
flickor 7–25 år (aktiva medlemmar).
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Här finns stora utmaningar då ridsporten som helhet kräver större markytor samt att 
ridanläggningar kräver tillsyn dygnet runt. 

Staden ska inte bedriva simskola i egen regi, men det betyder inte att simkunnigheten 
inte är viktigt, tvärtom. De föreningar vi har i staden erbjuder hög kvalité på simundervis-
ningen och vi ska fortsätta arbetet med att säkra simkunnigheten. Behovet av underhåll 
av simhallarna är stort och bör inventeras så snart det är möjligt. En strategi för renove-
ringar bör tas fram.

Behovet av ledare ökar, både inom föreningslivet men också i näringslivet, och nämn-
den bör arbeta aktivt med att främja ledarskapsutvecklingen baserat på frivillighet och 
ideell basis.

Självklart ska nämnden arbeta aktivt tillsammans med föreningarna för att förebygga 
övergrepp och mobbing. Det ska vara nolltolerans mot all form av kränkning.

Våra prioriterade mål 

Staden ska erbjuda invånarna ett rikt och varierande utbud av motionsmöjlig-
heter exempelvis i form av vandringsleder, ridvägar, löpspår, utegym, ridhus, 
idrottshallar och simhallar.

Staden ska kontinuerligt arbeta för ett starkare föreningsliv och främja  
elitidrotten, bland annat genom att öka antalet ledare och medlemmar. Den 
breda idrottsrörelsen ska ha mycket goda förutsättningar att verka och växa i 
Göteborg.

Staden ska erbjuda hög tillgänglighet av platser för fysisk aktivitet, antalet 
idrottsanläggningar bör öka i takt med att staden växer.

Utveckla kontrollsystemet för att förhindra utbetalning av föreningsbidrag till 
fuskare och extremister.
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Inköp- och upphandlingsnämnden
Göteborg kan liknas vid ett stort företag med sina 55 000 anställda och 35 miljarder i 
omsättning. För att en sådan jättelik apparat ska fungera behöver man givetvis ha ord-
ning på sina inköp. Därför har staden en inköp- och upphandlingsnämnd. 
Att koncentrera inköpen till en nämnd innebär att man kan få bättre villkor och det 
blir enklare för förvaltningarna att hantera sina inköp. För att uppnå ytterligare förde-
lar samarbetar man med myndigheter och kommuner i regionen.  Nämnden jobbar 
långsiktigt och strategiskt för att få stabila avtal som gynnar en marknad med sund 
konkurrens. 

Att ingå alla dessa avtal och ramavtal innebär en jättelik apparat som måste följas upp 
och hållas ordning på. Det finns många oseriösa företag som försöker lura till sig skatte 
pengar. Då och då dyker det upp oegentligheter i Göteborgs stad vad gäller inköp och 
upphandling. Det är mycket angeläget att staden är extremt tydlig vad gäller affärsetik, 
jäv, mutor och korruption. Allt för ofta uppstår skandaler som staden konfronteras med. 
Dessa affärer har en negativ inverkan på göteborgarnas förtroende för stadens politiker 
och tjänstemän. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Göteborg står inför stora utmaningar med sämre ekonomi och samtidigt en ökad efter-
frågan på service och olika välfärdstjänster. Upphandlingen utgör en betydande del av 
kommunernas ekonomi. En strategisk hantering av inköps- och upphandlingsverksam-
heten kan bidra till en effektivare förvaltning av skattemedlen. Staden kan med detta 
erbjuda en god, hållbar kommunal service och välfärd till göteborgarna. Upphandling 
ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov och målet är att skapa goda affärer. 

Upphandling är ett medel för att frigöra resurser och främja en hållbar samhällsutveck-
ling. Upphandling av varor och tjänster ska genomföras affärsmässigt effektivt, etiskt 
och med beaktande av såväl miljö som sociala hänsynstaganden. 

Kostnad och kvalitet i balans
Upphandlingarna ska präglas av en totalkostnadssyn där samtliga kostnader som 
är adekvata med anskaffningen ska beaktas. Staden ska möjliggöra för små och 
medelstora aktörer samt den idéburna sektorn att konkurrera om stadens avtal när 
upphandlingens beskaffenhet motiverar det. Fokus ska ligga på kostnad i balans med 
kvalitet, vilket bland annat innebär att ställa relevanta krav, vara tydliga och behandla 
alla leverantörer lika och inte ge någon aktör en oberättigad fördel. Staden ska vara 
en seriös och trovärdig part i upphandlingar. Ingångna avtal med leverantörer ska 
respekteras, nyttiggöras och följas upp. I upphandlingen ska hänsyn tas till behovet 
av insyn och kontroll av leverantörers och eventuella underleverantörers verksamhet. 
Samordnade upphandlingar för hela staden är grundläggande för att sänka stadens 
totala kostnad. Hela stadens behov av en viss vara eller tjänst kan upphandlas i en och 
samma upphandling. 
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Samarbete
Stadens verksamheter ska aktivt delta i upphandlingar, såväl vid formulering av krav 
på vara eller tjänst till upphandlingen som under avtalsuppföljning. En upphandling av 
varor och tjänster, där kostnaden är i balans med kvaliteten, fordrar ett gott samarbe-
te mellan en rad olika kompetenser. Det är viktigt att såväl leverantörer som stadens 
verksamheter uppfyller innehållet i ingångna avtal. Detsamma gäller för eventuella 
underleverantörer. Avtal är bindande och ska användas av de förvaltningar och bolag 
som omfattas av avtalen. 

Stöd- och kontrollarbete
Stadens verksamheter ska känna till och nyttiggöra de avtal som har ingåtts. Det är 
därför viktigt att nämnden utför ett aktivt stöd- och kontrollarbete om avtalstillämpning. 
Uppmärksammas allvarliga brister i någon verksamhets inköp eller upphandling ska 
nämnden omgående informera kommunstyrelsen och föreslå en åtgärdsplan. Avsteg 
från gällande avtal är avtalsbrott och risk finns för skadeståndsanspråk från stadens 
avtalsparter samt från utomstående parter som har gått miste om affären. Vid felaktigt 
genomförd upphandling kan domstol fastställa upphandlingsskadeavgift och skade-
stånd. Ingångna avtal ska följas upp och avtalsförvaltare ska utses när en upphandling 
är avslutad. Relevanta sanktioner vid brott mot avtal ska vidtas när så är tjänligt. 

Konkurrens och stimulans
Staden ska ligga i framkant inom innovationsfrämjande upphandling. Det omfattar upp-
handling som sker på sådant sätt att den inte utesluter nya lösningar, innovationsvänlig 
upphandling och upphandling av framtagande av nya lösningar. Staden ska sträva 
efter att beskriva önskvärd funktion som önskas upphandlas istället för att formulera 
detaljerade krav. Upphandling ska genomföras i konkurrens när det är möjligt. De 
konkurrensmöjligheter som finns ska utnyttjas och stimuleras långsiktigt. Upphandlingar 
ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att konkurrera om 
stadens uppdrag när upphandlingens beskaffenhet motiverar det. Exempelvis genom 
marknadsanalys, uppdelning av kontrakt och dialog.

Sunda affärsrelationer
Ingångna avtal ska följas upp utifrån ställda krav gällande bland annat kvalitet, miljö, 
finansiell stabilitet, att lagstadgade arbetsgivaravgifter betalas och leveransvillkor. Kon-
troll av underleverantörer görs när så är relevant. Staden ska agera för sunda affärsre-
lationer och motverka korruption. Staden ska använda sin inköpsvolym för att påverka 
produktionen av varor och tjänster i en mer hållbar riktning. Miljökrav som syftar till att 
minska belastning på miljön ska ställas i alla upphandlingar av varor och tjänster. Sär-
skilt drivande miljökrav ska ställas i upphandlingar av de varor och tjänster som innebär 
betydande miljöpåverkan och som omfattar stora volymer. 

Livsmedel
Upphandlade livsmedel ska hålla minst den standard som svenska djurskyddsregler 
garanterar, samt vara fri från religiösa inslag. Närodlad och miljövänlig mat med krav 
på ökad andel färska råvaror och korta transporter ger små och lokala matproducenter 
möjlighet att leverera till stadens verksamheter. Det främjar även miljön och förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald. Staden ska verka för att de varor och tjänster som 
köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
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Våra prioriterade mål

Styr upp verksamheten genom bättre strategisk hantering av inköps- och  
upphandlingsverksamheten.

Göteborg ska jobba affärsmässigt effektivt.

Minska byråkratin vid avtalshanteringen.

Uppmärksammas allvarliga brister i någon verksamhets inköp eller  
upphandling ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen och föreslå 
en åtgärdsplan.

Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har  
möjlighet att konkurrera om stadens uppdrag när upphandlingens  
beskaffenhet motiverar det.

Upphandling ska alltid genomföras i konkurrens.

Upphandlade livsmedel ska följa svenska djurskyddsregler samt vara fri från 
religiösa inslag. 

Gynna små och lokala matproducenter.
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Kretslopp- och vattennämnden
Vi ser det som en självklarhet att alla i staden har tillgång till kallt och rent vatten som 
går att dricka. Att kunna gå på toaletten och spola efter sig utan att behöva tänka mer 
på det, är något vi vant oss vid.  Lika självklart är det att vi kan slänga våra sopor i en 
soptunna eller sopnedkast och att någon kommer och tömmer det med jämna mellan-
rum. 

Vattnet. Avlopp. Sopor. Vad händer om något av dessa tre slutar att fungera? Det skulle 
snabbt bli en humanitär och miljömässig katastrof. Kretslopp- och vattennämnden har 
därför ett livsavgörande funktion i Göteborg. Vatten, avlopp och sophämtning finansie-
ras via taxor. Det innebär att man betalar för hur mycket vatten man använder och hur 
mycket sopor man slänger.

Nämnden anlitar det kommunala bolaget Renova för att hämta sopor. Dessa förbränns 
och blir till el och fjärrvärme som säljs. Staden har även ett väl utvecklat system med 
återvinningscentraler och återvinningsstationer. Det som samlas in kan säljas och åter-
vinnas. För att rena avloppsvattnet anlitas det kommunala bolaget Gryaab. Det ställs 
höga krav på rening och det har investerats stora pengar i stadens reningsanläggning-
ar. En biprodukt av reningen är slam. Numera har man lärt sig att göra mull av slam-
met. Detta kan säljas som jordförbättringsmedel. Stadens filosofi är att så mycket som 
möjligt av vårt avfall ska återanvändas i ett kretslopp. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Rent och säkert dricksvatten är en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande
samhälle. Dricksvatten får därför inte ses som ett enskilt intresse, utan måste hanteras 
och prioriteras i olika delar av samhällsplaneringen. Förnyelsetakten i dagens vatten- 
och avloppsledningsnät i Göteborg kräver åtgärder, då den ligger under rekommende-
rad utbytestakt.

Genomtänkt planering
Runt om i staden pågår omfattande exploatering och byggnation. Utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen är en kritisk faktor för att kunna bygga ut nya områden 
i staden. Samordning med övriga projekt runtom i staden är nödvändig och har stor 
positiv påverkan. Genomtänkt planering och samordning är viktig för god ekonomisk 
hushållning. Långt innan grävmaskinen sätter skopan i jorden ska kanalisation, dukter 
och kulvertar för vatten, avlopp, el, IT, fjärrvärme/fjärrkyla och liknande vara tydligt inpla-
nerade. Genom samordning undviks onödiga kostsamma avspärrningar och uppbryt-
ning av redan asfalterade gator och bebyggd mark. Vi menar att det är förenligt med 
god ekonomisk hushållning att genomföra viktiga stomnätskompletteringar i samband 
med stadens infrastrukturomvandling.

Kretsloppet
En stor del av miljöpåverkan orsakas av det vi slänger i våra sopor. Det är inte hållbart 
i längden, hänsyn måste tas till miljöpåverkan i en produkts alla steg. Konstruktion och 
tillverkning kräver energi och råvaror. Användandet kan påverka miljön på många sätt. 
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När produkten väl är förbrukad kommer den belasta miljön vid återvinning, eftersom 
även detta kräver energi och transporter. Målet måste vara att inga skadliga ämnen ska 
komma ut i luften eller vattnet, samt att återvinningsprocessen inte ska förbruka mer 
energi än nödvändigt. Ett självklart mål måste även vara att öka andelen återvinning av 
sopor.

Återvinning
I Göteborg finns ett antal återvinningscentraler som fungerar mycket bra. Det är ordning 
och reda. Kunnig personal bistår kunderna med information om var de ska slänga sina 
sopor. Det som återvinns har ett värde, råvaror kan återvinnas. Kompostering kan an-
vändas som jordförbättring. Metaller har ett värde. Brännbart material kan förbrännas 
och generera el och värme. Återvinning är alltså ingen nettokostnad för staden.

Vad kan då Göteborg stad göra för att dess invånare ska källsortera mer och lämna 
större andel av sina sopor till återvinning?

Kunden i fokus
Göteborgs invånare måste ses som kunder och staden måste ha högsta kvalitet på 
kundservice. Kunden ska känna sig välkommen på återvinningscentralerna genom 
uppmuntran och tips genom sociala medier att man är en miljöhjälte som besöker en 
återvinningscentral. Göteborg kan informera kunderna om att återvinningen bidrar till 
ett mer hållbart samhälle, och att man skapar ett värde för det allmänna, men även för 
sig själv när man återvinner. 

Kompetenslyft
Staden behöver ta ett större ansvar för att det ska vara rent och snyggt när medborga-
ren besöker en återvinningsstation i sitt bostadsområde. Det får aldrig vara så fullt att 
besökaren inte kan källsortera materialet, det får inte ligga skräp på marken. Som kund 
måste man ha en positiv känsla när man varit på stationen. Staden kan medverka till 
ett kompetenslyft i skolorna, exempelvis genom fler studiebesök och föreläsningar, där 
barn redan tidigt lär sig om kretsloppet hos en produkt och hur vi ser efter vår miljö. 
Göteborg måste ha nöjda kunder. 

Våra prioriterade mål 

Fortsätta och förstärka samverkan och samplanering mellan berörda  
förvaltningar och förvaltningschefer.

Öka utbytestakten på vattenledningar.

12 fria besök per år på återvinningscentralerna behålls.

Förbättrad renhållning och tömning vid de lokala återvinningsstationerna.

Anordna fler studiebesök och föreläsningar om kretslopp och vatten.
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Kulturnämnden
Vad är människan utan kultur? Var är göteborgaren utan den göteborgska karaktären 
inom arkitektur, stadsplanering och konst? Ingenting. Kulturen är vad vi gör den till. Kul-
turarvet däremot är inget man kan välja. Kulturarvet finns där på gott och ont vare sig vi 
vill det eller inte. Vi kan välja att förkasta, förneka och trampa på vårt kulturarv. Eller så 
kan vi kan välja att vara stolta över, värna om och bevara vårt kulturarv.

Sveriges kulturarv står på ruinens brant. Vår kultur är hotad. Därför är kulturnämndens 
uppdrag viktigt. Nämndens uppdrag styrs av politiska beslut, och sätter göteborgarna 
politiker i kulturnämnden som vill utplåna eller förvanska kulturarvet, då blir det så. 
Nämnden har ansvar för stadens museiverksamhet. Göteborg har stora samlingar av 
konst och arkeologiska föremål som måste bevaras till eftervärlden. Detta kulturarvs-
uppdrag är mycket viktigt för att föra vidare vår kultur till framtida generationer. 
Idag är samlingarna utspridda på flera ställen och föremålen far illa och riskerar att 
förstöras för all framtid på grund av stöld, ovarsamhet, fukt och skadedjur. Det finns 
ett uppdrag att bygga ett magasin för samlingarna. Utformning och placering av detta 
magasin är helt avgörande för att rädda kulturnämndens samlingar.

Kulturen är inte bara föremål. Det är även namn, traditioner, legender och sagor.  Kul-
turnämnden har det ärorika uppdraget att ansvara för namnsättning på stadsdelar, ga-
tor, parker och broar. Självklart ska man noga bevaka att de nya namnen har förankring 
i Göteborgs historia och Göteborgs kulturarv.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden
 
Den skattefinansierade kulturpolitiken i Göteborg skall först och främst komma götebor-
garna till gagn. Den är till för att vi ska trivas och utvecklas här. I det läge som Sverige 
och Göteborg befinner sig just nu måste politiken vara tydlig och stå upp för de normer, 
värderingar och traditioner som vi vill ska prägla vårt samhälle. Som konstutövare i 
Göteborg skall man vara fri att uttrycka sin kreativitet på det sätt man själv önskar. Det 
är dock ingen rättighet att få göra det på skattebetalarnas bekostnad.

Kulturen är en del av det kitt som bygger det goda samhället, bidrar till gemenskap och 
får oss att känna en samhörighet. Visionen om det mångkulturella samhället måste 
därför begravas. Den lokala kulturen och de sedvänjorna vi har gör oss unika på just 
vår plats på jorden. Därför är det viktigt att slå vakt om det som fungerat bra under en 
längre tid, och låta nya göteborgare få ta del av det. Kulturen finns överallt i allas vår 
vardag, vi lever och andas in den, även om vi inte alltid lägger märke till och tänker på 
den. Det är kanske just det som är kultur när den är som bäst. Våra vackra sekelskiftes-
hus, Skansen lejonet, Haga mm.

Göteborg och Västsverige har varit bebott i minst 9000 år. Alla tidsperioder har varit 
med och präglat det kulturlandskap vi ser idag. 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. 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.
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Göteborg har många vackra byggnader som vårdas och renoveras varsamt. Här har 
Higab ett stort ansvar som förvaltare. Bevarandet av kulturbyggnader och historiska 
monument kommer vi sverigedemokrater alltid att stödja. Tillsammans med Statens 
fastighetsverk vill vi bevara och underhålla våra historiska byggnader. Det måste också 
vara slut på att bygga fula fyrkantiga klossar i betong och glas. All nyproduktion av 
fastigheter måste byggas med estetik och trivsel som ledord.

Mörka moln tornar upp sig vid horisonten. Skansen Lejonet är hotad av västlänksbyg-
get. Trots anföranden i kommunfullmäktige, yttranden och yrkanden i kommun- 
styrelsen samt en motion från oss så kvarstår planerna på att bygga en tunnel rakt ge-
nom Skansen Lejonet. Vi har som sista utväg föreslagit att tunnelmynningen ska flyttas 
längre bort från skansen. 

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 kul-
turarv 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 ska vara muséernas 
huvuduppgift. I ett yttrande i Kommunstyrelsen angående en statlig utredning om en 
ny museipolitik föreslog vi att man måste vara tydliga med att värna om det svenska 
kulturarvet. Inget av de övriga partierna ville stötta vårt förslag.

Levandegör Göteborgs historia.
Elever i Göteborg bör ta del av och lära sig vår historia. Museibesök och besök av his-
toriska byggnader såsom Skansen Lejonet, Skansen Kronan och Älvsborgs fästning bör 
ingå i undervisningen. Genom stadsvandringar och genom att höja blicken ibland i Gö-
teborgs 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 ska firas. Dagen bör ägnas åt 
levandegörandet av det Göteborg som var, är och komma ska. Idén om att återuppta 
firandet av Gustaf Adolfsdagen har Sverigedemokraterna motionerat om, utan att finna 
stöd bland övriga partier. På grund av covidpandemin blir Göteborgs 400-hundra års 
jubileum uppskjutet i två år. Vi anser det inte motiverat att Göteborg spenderar 100 mil-
joner kronor på stadens två år försenade jubileumsfirande. Vi ser hellre ett koncentrerat 
firande 2021 då staden faktiskt fyller 400 år. Firandet ska levandegöra stadens utveck-
ling och historia genom alla tidsepoker. 

Kulturarvsgaranti.
En kulturarvsgaranti skulle innebära att alla barn i skolåldern garanteras att få ta del 
av en aktivitet eller upplevelse kopplad till det lokala och nationella kulturarvet minst en 
gång per läsår. För att säkerställa att alla barn får ta del av garantin oavsett ekonomis-
ka förutsättningar så är det en självklarhet att alla aktiviteter och upplevelser som ingår 
ska vara kostnadsfria.
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Demokrati i kulturen.
Föreningar som får bidrag av Göteborgs Stad måste vara demokratiska och öppna för 
alla. Vi är det enda parti som röstat för en obligatorisk tillsyn av de föreningar som får 
bidrag. Etniska föreningar som enbart vänder sig till en specifik grupp ska inte beviljas 
bidrag. Det har förekommit att föreningar har fungerat som rekryteringsbas för terroris-
ter, eller haft föreläsare med en vedervärdig och föråldrad kvinnosyn. Dessa föreningar 
ska givetvis inte få några kommunala bidrag överhuvudtaget. Sverigedemokraterna i 
Göteborg har yrkat på att ett tydligt ansvar ska ges till berörda personer för att säker-
ställa 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 värde-
ringar och demokrati, i biblioteken lär man sig tidigt att ta hänsyn till andra - men den 
absolut viktigaste uppgiften måste vara att förvalta och värna det svenska kulturarvet. 
När det gäller böneutrop, så ska dessa inte tillåtas. Det som ropas ut har inte förankring 
vare sig i det västerländska kulturarvet eller i våra svenska värderingar. Religionsfrihet 
innebär inte att man ska tvingas höra på främmande religioners högljudda manifesta-
tioner mot sin vilja. Det är en mänsklig rättighet att få vara befriad från dessa böneut-
rop. Majoritetssamhället ska inte böja sig för minaretsamhället.
 
Arkeologiska lämningar.
Kunskapen om arkeologiska lämningar måste stärkas genom att stadsmuseets arkiv 
blir mer öppet och tillgängligt för göteborgarna genom utställningar och studiebesök. 
Befintliga lämningar måste rustas upp och utställningar och information måste bli mer 
omfattande. Som det är nu växer vissa platser igen, förfaller och glöms bort. Ett exempel 
är Ragnhildsholmen borgruin 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. 

Vid Kvarnberget är västlänksbygget helt stoppat eftersom man hittat nio vrak, det äldsta 
från 1600-talet. Vraken är en del av vårt kulturarv och kommer att ge värdefull informa-
tion om skeppsbyggnad och sjöfart. Tyvärr kommer inte alla vraken att bevaras, men väl 
dokumenteras som 3D-modeller. Förseningen kommer att fördyra västlänken med 200 
miljoner kronor. Ingen vet vad slutnotan för västlänken blir om man hittar fler lämningar 
på andra ställen.

Kulturskolan 
Bland det viktigaste uppdragen vi har inom kultursektorn är att ge unga möjlighet att 
komma i kontakt med kulturen. Här ser vi kulturskolan som ett fantastiskt redskap och 
möjlighet. Vi anser att kulturskolan bör ligga under kulturnämndens ansvar istället för 
som idag, under grundskolenämnden.



49

Det börjar med en knappnål...
Övriga partier har beslutat att ta bort förseningsavgiften på våra bibliotek. Att man skall 
göra rätt för sig, redan från tidig ålder, och i alla sammanhang är en viktig signal. Det 
är så vi bygger det goda samhället. Det gamla talesättet ”det börjar med en knappnål, 
men slutar med en silverskål” gäller i högsta grad än idag.  Ibland är kostnader motive-
rade. I fallet med förseningsavgifterna är de dessutom marginella.

Våra prioriterade mål

Den skattefinansierade kulturen skall komma göteborgarna till gagn.

Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta 
fram det nationella och lokala kulturarvet.

Föreningar som får kulturbidrag ska främst rikta sig till barn, ungdomar och 
äldre.

Främja svensk och nordisk kultur.

Införa ett skönhetsråd i Göteborg.

Bevara Göteborgs klassiska stadsbebyggelse.

Levandegöra Göteborgs historia.

Överföra kulturskolan till kulturnämnden.

Inför kulturarvsgaranti för barn och ungdomar.

Ge stöd till Film i väst.

Ge stöd till Gothenburg Wind Orchestra (GWO).

Återinföra förseningsavgiften på biblioteken.

Högtidshålla Gustav II Adolf dagen, stadens grundare.
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Lokalnämnden
I det kommunala uppdraget ingår att ansvara för att det finns skolor, barnomsorg och 
äldreomsorg. Dessa verksamheter behöver lokaler och då har vi en lokalnämnd i Göte-
borg som sköter denna grundläggande och viktiga uppgift. 

Lokalerna har alltid ett behov av underhåll. Sköts inte detta så skapas problem längre 
fram eftersom det genererar stora och kostsamma renoveringar. Lokalnämnden har ett 
ansvar för att underhållet hålls på en rimlig och kostnadseffektiv nivå. Har man hyres-
gäster måste man också bestämma vilka hyror som ska tas ut. Detta kan vara nog så 
komplicerat då det tar mycket tid och kräver stora administrativa resurser. 

Göteborgs Stad har en hyresmodell för att det ska bli ordning och reda på all hyressätt-
ning. Lokalnämnden har ansvar för denna modell. Eftersom det finns olika typer av loka-
ler med varierande standard och driftskostnad, så är det bra om modellen är logisk och 
rättvis. Den kommunala verksamheten är mycket omfattande och behovet av lokaler är 
stort. Det finns även tillfällen då man av olika anledningar inhyser externa hyresgäster. 
Då behöver hyrorna anpassas för att säkerställa kommunens och bolagens resultat och 
verksamheter. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Välplanerat underhåll
Det är ett faktum att Göteborg växer. Det byggs som aldrig förr och staden måste hålla 
jämna steg med den växande befolkningen när det gäller lokaler. Göteborg måste 
bygga nya skolor, förskolor och äldreboenden. Om man inte underhåller sina lokaler 
kommer renoveringar i framtiden bli mycket kostsamma. Det förekommer allt för ofta 
att stadens lokaler är i så dåligt skick att man blir tvungen att riva och bygga nytt. Detta 
är ett slöseri med stadens resurser. Ett välplanerat underhåll är en mer kostnadseffektiv 
lösning.

Hushållning med skattemedel
Att värma upp alla stadens lokaler kostar miljonbelopp varje år. Därför är det viktigt att 
fastigheterna är energieffektiva och att man inte orsakar onödiga utsläpp av växthusga-
ser vid uppvärmning. Lokalnämnden har det viktiga uppdraget att ansvara för hyres-
sättning av stadens lokaler. Detta instrument ska användas på ett ansvarsfullt sätt som 
tar tillvara skattebetalarnas intressen. Privata hyresgäster ska betala marknadsmässiga 
hyror för kontors- och butikslokaler. Stadens ekonomi tillåter inte att man indirekt sub-
ventionerar hyresgäster genom att ta ut lägre hyra än vad marknaden kan erbjuda.   
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Våra prioriterade mål

Staden ska i första hand använda egna lokaler för sin verksamhet.

Staden ska ta ut marknadsmässiga hyror från icke kommunala hyresgäster 
som önskar hyra kontors- och butikslokaler.

Staden ska behålla lokaler av kulturhistoriskt värde, även om lokalerna inte 
utnyttjas av kommunen.

Staden ska underhålla sina lokaler för att bibehålla hög standard och förhindra 
kapitalförstöring genom dyra framtida renoveringar.

Går det inte att utnyttja lokalerna för kommunal verksamhet bör lokalerna  
avyttras till marknadspris. 

Inkomster från lokalförsäljningar ska investeras i underhåll och nya fastigheter.

Uppvärmningen av stadens lokaler ska ske på ett kostnadseffektivt sätt som 
minimerar utsläpp av växthusgaser.

Staden ska inte hyra ut lokaler till kriminell verksamhet (Kvibergs marknad är ett 
sådant exempel). 
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Miljö- och klimatnämnden
För att göteborgarna ska få en ska så bra miljö som möjligt har vi en miljö- och klimat-
nämnd. Nämnden övervakar miljön och ser till all man följer de regler och lagar som vi 
har. Det kan gälla livsmedelstillverkning eller maten som säljs i butiker och restauranger.
När det gäller försäljning av alkohol och tobak så gäller åldersgränser. Detta måste 
skötas, annars kan nämnden dra in tillstånden som krävs för att sälja dessa produkter.
Just nu i pandemins tider har nämnden dragit in tillstånd för de som inte följt reglerna 
för att förhindra smittspridning. Ett annat område som nämnden ansvarar för är strål-
skydd.

All energiproduktion påverkar miljön och klimatet. För att minimera utsläppen av klimat-
gaser kan man välja bort energislag som innebär stora koldioxidutsläpp. Nämnden har 
det viktiga och ansvarsfulla uppdraget att tillhandahålla korrekt och uppdaterad energi- 
och klimatrådgivning. Alla i Göteborg är inte överens om vilken energiproduktion som 
är mest miljövänlig. Ett bra exempel på detta problem är hur man ser på fjärrvärme och 
kärnkraft. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

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 miljöområ-
det 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.

Sverigedemokraterna har indirekt medverkat till miljövänliga transporter genom att 
stödja uppförandet av ett innovationscentrum på Lindholmen. Där kommer forskare från 
hela världen tillsammans med svensk fordonsindustri utveckla framtidens bilar med ny 
teknik som ger mindre klimatgaser.

En fråga som de senaste decennierna har fått stor uppmärksamhet är utsläppen av 
klimatgaser, som på sikt kan orsaka global uppvärmning. 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. Göteborg har även ett lokalt klimatstrate-
giskt program för att på ett strukturerat sätt arbeta med att minska utsläpp av växthus-
gaser. Antalet styrdokument inom miljöområdet är idag alldeles för stort för att man på 
ett strukturerat sätt ska kunna hantera dessa frågor. Därför har staden tagit fram ett 
program för systematisk miljöledning vilket sverigedemokraterna välkomnar.

Vår största miljöpåverkan är produktion och förbrukning av energi. Energi som vi an-
vänder till transporter, uppvärmning och produktion av varor. Traditionellt har kol och 
olja varit ett billigt alternativ för energiproduktion, men en negativ miljöpåverkan och 
stigande råvarupriser har varit orsak till att man letar efter alternativa lösningar.
Genom egenproduktion av el med till exempel solceller kan privatpersoner minska sina 
energikostnader. Vi välkomnar enklare regler för egen elproduktion.
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Sverigedemokraterna anser att Rosenlundsverket bör avvecklas och rivas, vilket vi har 
skrivit flera yrkande om. Det finns flera anledningar till att kritiskt granska fjärrvärmen i 
Göteborg. Genom att utnyttja värmen smartare med energilagring och reglerteknik kan 
man utnyttja mer energi, vilket är positivt för miljön. Slöseri med energi är slöseri med 
pengar.

Det finns planer på att gå över till biobränsle för produktion av fjärrvärmen i stor omfatt-
ning. Detta kommer att krävas odling på enorma arealer. Energiskog kommer att täcka 
våra svenska åkrar. Detta kommer ha en mycket negativ inverkan på landskapsbilden 
och den biologiska mångfalden. En lösning kan vara att använda kylvatten från fjärde 
generationens kärnkraft för att förse fjärrvärmenätet med varmvatten. Detta är dock ej 
beslut som Göteborg kan eller får ta, utan det ligger på andra statliga myndigheter. Ett 
sådant projekt kan dessutom ta flera årtionden att ro i hamn.

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. 
I framtiden kommer fler byggnader att vara självförsörjande både vad gäller elförsörj-
ning och uppvärmning. Detta kan uppnås genom exempelvis solceller i kombination 
med energilagring genom vätgasproduktion och bränsleceller. Värmepumpar, bergvär-
me och värmeväxlare är teknik som gör att uppvärmningen blir mer kostnadseffektiv.

Kan kollektivtrafiken konkurrera som ett kostnadseffektivt och snabbt transportsätt så 
kommer fler att välja detta alternativ. Det kommer i sin tur att innebära mindre trängsel 
och mindre miljöpåverkan. Nästa steg för kollektivtrafiken är att elektrifiera bussar och 
färjor. Detta har redan påbörjats och Sverigedemokraterna ser positivt på denna utveck-
ling.

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 av-
fallet återvinnas om vi ska uppnå målet med ett hållbart samhälle. För att uppnå detta 
snabbare och för att uppmuntra att mer avfall återvinns har SD motionerat om att utöka 
antalet fria besök på återvinningscentralerna från nuvarande sex till tolv. Detta förslag 
har nu gått igenom och det är vi tacksamma för. Nu kan fler lämna in avfall på återvin-
ningscentralerna, vilket innebär att mindre avfall förbränns, och mer återvinns.

Göteborgs Stad går allt mer över till digitala dokument för att minska användningen av 
pappersdokument. Tusentals dokument och handlingar printades ut dagligen, bara för 
att slängas i pappersåtervinningen. Detta slöseri har nu minskat betydligt, vilket givetvis 
är bra. Förpackningsindustrin producerar enorma mängder avfall och Göteborg måste 
sluta att köpa in engångsförpackningar om det finns andra alternativ. Det kommer att 
krävas ett nytt sätt att tänka då det gäller transport och förvaring av livsmedel om man 
vill minska på inköpen av engångsförpackningar. Att slänga mat innebär ett onödigt 
slöseri, och detta hör givetvis ihop med hur maten förpackas och förvaras. Sverigede-
mokraterna har motionerat om miljösmarta förpackningar i kommunfullmäktige.
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Sverigedemokraterna vill att mat som köps in av Göteborgs Stad helst ska vara svensk 
och närproducerad. Köttprodukter ska vara producerade med etiskt försvarbara me-
toder. Ekologiskt framställda produkter är önskvärda, men det absolut viktigaste är att 
maten är närproducerad och helst svensk. Vi står upp för Sveriges bönder och anser att 
folkets välbefinnande och hälsa är en prioriterad fråga. 

Nämnden hanterar utskänkningstillstånd, det betyder att man under dessa Coronatider 
har ansvar för att se till att man följer folkhälsomyndighetense rekommendationer. Det 
har funnits brister i detta. Staden måste utarbeta bättre rutiner och förbereda sig med 
handlingsplaner om det kommer en ny pandemi.

Våra prioriterade mål

Göteborg Stad ska hålla sig uppdaterade med den senaste forskningen inom 
energiteknik och fordonsteknik. 

Göteborg ska underlätta forskning och utveckling av framtidens fordon och 
framtidens energiproduktion.

Göteborg ska fortsätta elektrifieringen av kollektivtrafiken.

Rosenlundsverket ska läggas ner och fjärrvärmenätet ska effektiviseras.

Göteborg ska köpa in svensk och närproducerad mat.

Göteborg ska minska sina inköp av engångsförpackningar. 

Göteborg ska behålla de 12 avgiftsfria besöken på återvinningscentralerna.

Staden ska utarbeta bättre rutiner och handlingsplaner för pandemier.
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Nämnden för Arbetsmarknad 
och Vuxenutbildning
Att kunna försörja sig själv genom eget arbete borde vara en självklarhet i en välfärds-
stat som Sverige. Tyvärr har vi många fullt arbetsföra vuxna människor i Göteborg 
som inte har ett jobb idag. För att hantera detta samhällsproblem har vi en nämnd 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Enligt svensk lag är denna nämnd även en 
arbetslöshetsnämnd.  

Vi har en allvarlig situation i vårt land med många människor som inte behärskar 
svenska. Nämnden har på sitt ansvar att utbilda dessa individer i det svenska språket. 
Vidare saknas ofta grundläggande kunskaper hos denna grupp, vilket gör att de har 
svårt att få ett jobb. Nämnden erbjuder diverse yrkesutbildningar för att hjälpa dem 
komma närmare en anställning och en egen försörjning.

I nästan alla samhällen finns det människor som hamnat i svårigheter i livet och som 
kanske har psykiska problem. Kanske har man varit kriminell, haft problem med alko-
hol eller narkotika. Nämnden kan genom andra förvaltningar, bland annat park- och 
naturförvaltningen, erbjuda särskilda jobb till denna grupp som en hjälp att komma till-
baka till ett normalt liv. Detta arbete har visat sig fungera bra och liknande insatser har 
gjort att många människor kunnat få en riktig anställning inom staden och en nystart i 
livet. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. Till-
växtskapande åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala 
i en löntagarvänlig politik. Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska 
och fysiska hälsa. De anställdas välmående får inte äventyras av kortsiktiga vinstintres-
sen.

Komma i arbete
Arbetsmarknadens funktion behöver ses över, det behövs drivkraft och ambition som 
resulterar i riktiga arbeten. Att få fler människor i arbete är nödvändigt för att kunna 
behålla vår svenska välfärd. Välfärd i framtiden är ingen självklarhet då den förda poli-
tiken resulterat i ett stort överskott av okvalificerad arbetskraft. Denna arbetskraft måste 
genom utbildning eller på annat sätt uppnå den kvalifikationsnivå som är en förutsätt-
ning för att komma in på arbetsmarknaden. 

Potential
Göteborgsregionen är en viktig del av Sveriges arbetsmarknad. Att Göteborg har en 
välfungerande arbetsmarknad är därför mycket viktigt, inte bara för Göteborg utan för 
hela regionen. Det är fundamentalt att alla medborgares potential tas tillvara. Alla som 
kan, ska ges möjlighet att utvecklas och komma i arbete. Den fria arbetskraftsinvand-
ringen för EU-medborgare som infördes 2008 har inneburit påfrestningar på arbets-
marknaden. Det har i vissa fall lett till undanträngningseffekter för göteborgarna och 
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medför även en risk för lönedumpning. Alla ska ha lika förutsättningar på arbetsmark-
naden och alla typer av diskriminerande åtgärder ska motverkas. 

Arbetsmiljö
Den offentliga sektorn är Sveriges största arbetsgivare och för Sverigedemokraterna är 
det en självklarhet att denna ska gå i bräschen för goda villkor på arbetsmarknaden.
Arbetsmiljön ska präglas av god stämning och säkerhet. Detta påverkar personalen och 
ökar trivseln och hälsan. Som regel utförs ett bättre jobb när personalen inte behöver 
må dåligt eller slita ut sig fysiskt. Trygga, välfungerande och säkra arbetsplatser innebär 
ökad livskvalitet för den enskilde arbetstagaren. För arbetsgivaren kan detta innebära 
ökad produktivitet och förbättrad möjlighet att behålla nyckelkompetens. Goda arbets 
miljöer och välmående arbetstagare leder till minskade ekonomiska och sociala pro-
blem. 

Vuxenutbildning
Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program 
kräver en väl utbyggd vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesförberedan-
de program måste ges en reell möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna 
sadla om och välja en väg inom högre utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap 
för att säkerställa att vi har en utbildad befolkning som motsvarar de krav och önskemål 
som arbetsgivarna ställer.

Våra prioriterade mål

Alla arbetsföra ska kunna erbjudas jobb i Göteborg.

Nämnden ska ha ett samarbete med berörda nämnder och näringslivet med 
målsättningen att öka antalet platser på bristyrkesutbildningar.

Nyföretagande och innovationsutveckling ska stimuleras. 

Personer med funktionsnedsättning samt personer med förtidspension ska ges 
fler möjligheter till arbete eller utbildning som kan resultera i ett arbete. 
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Nämnden för funktionsstöd
I alla civiliserade kulturer har man i alla tider tagit hand om de medborgare som haft 
en funktionsnedsättning av något slag. I Sverige regleras detta med en lag som heter 
lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (förkortas LSS).

Nämnden för funktionsstöd är ny i Göteborg och det är en socialnämnd med flera upp-
gifter. Det finns fem andra socialnämnder som man ska samarbeta med. Förutom detta 
samarbete ska nämnden ha minst ett utskott som tar hand om individärenden. När det 
gäller stöd till funktionsnedsatta är det många personer och förvaltningar inblandade. 
Då kan det bli mer byråkrati och krångel än hjälp och stöd. Den nya nämnden har det 
helt avgörande ansvaret för att samverka för att få en helhetssyn på individens behov 
och förmåga samt på hur behoven bäst kan tillgodoses. Förutom LSS finns det flera 
lagar som styr hur nämnden ska arbeta. Det är av största vikt att man följer regelverket, 
inte minst för att alla ska behandlas lika. Regelverket finns till för att värna om och skyd-
da den personliga integriteten hos alla som får stöd.

Exempel på givna verksamheter inom funktionsstöd är Bostad med särskild service 
(BmSS) och daglig verksamhet.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjligheter till ett gott liv och få verka i 
samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Göteborgs Stad måste fortsatt bedriva 
ett aktivt och konkret arbete för att motverka diskriminering av funktionsnedsatta. 
Det ligger i sverigedemokraternas vision att samhället tar tillbaka de viktigaste be-
ståndsdelarna av den sociala omsorgen, för att återigen kunna leda arbetet och låta 
frivilligorganisationerna bli ett komplement och inte ett substitut. Nationell solidaritet 
innebär att vi tar hand om våra medborgare på ett säkert och omsorgsfullt vis.

Alla som vårdas enligt LSS ska enligt lagen tillförsäkras en god levnadsstandard. Detta 
bör gälla alla brukare, de som vårdas enligt Socialtjänstlagen (SoL) och inom socialpsy-
kiatrin. En god vård lika för alla brukare samt ett personcentrerat arbetssätt, där bruka-
ren blir en medspelare som utvecklar vården och inte en passiv mottagare.

Utanförskap vänds till gemenskap genom att göteborgare får rätt stöttning och insatser 
för att komma ut i jobb, komma ur ett missbruk eller andra begränsande situationer. Det 
ska inte vara omöjligt att kunna skaffa sig utbildning, en egen bostad eller ett menings-
fullt arbete. Stadens arbetsplatser måste också bli bättre på att ta emot personer med 
funktionsnedsättning. 

För personer med psykisk funktionsnedsättning lämpar det sig väl att arbeta utefter 
den välbeprövade metoden Individual Placement Support (IPS). Metoden kom till som 
en behandlingsmetod främst för de med psykisk funktionsnedsättning, men har visat 
sig lämplig även för personer med annan funktionsnedsättning och för de som har en 
missgynnad eller utsatt situation. Modellen bygger på att stödet är individbaserat och 
ges så länge det behövs. Rehabiliteringen ingår i den psykiatriska vården och  
omsorgen.
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Individen får rådgivning i ekonomi och försörjning i ett tidigt skede och individens egna 
intressen och önskemål styr insatsen. Om individen uttrycker en önskan att arbeta, 
söker man efter en sysselsättning med hjälp av en arbetsspecialist som bygger relatio-
ner med arbetsgivarna och rekryterar arbetstillfällen. Målet ska vara att de som har en 
utsatt situation kan få en lämplig anställning, eller ska kunna återgå till, och behålla en 
anställning på den öppna arbetsmarknaden. 

Det ska inte vara svårt att få tillgång till en aktiv fritid. Åtgärderna måste bara vara an-
passade efter behoven. Det sociala innehållet för människor med funktionsnedsättning 
ska utvecklas i samverkan med civilsamhället. Tillgängligheten för funktionsnedsatta ska 
säkerställas i offentliga platser och miljöer. Bort med höga trottoarkanter och sparkcyk-
lar som ligger slängda tvärs över cykel och gångbanor!  

Det är viktigt att Göteborgs Stad har ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen 
i alla frågor som rör funktionsnedsatta. LSS är en lag som ska följas undantagslöst och 
rätten till personlig assistans får inte inskränkas. Hjälpmedel bör vara avgiftsfria och 
utbudet ska inte variera över staden. 

En funktionsnedsättning som är medfödd eller livslång ska givetvis inte behöva bli be-
dömd flera gånger. Utredningarna ska vara utförliga så att de kan bedömas likvärdigt 
inom olika instanser och gälla över tid. Anhörigvårdare har en mycket viktig funktion. 
När det gäller korttidsboende, avlösning i hemmet och daglig verksamhet är det viktigt 
att dessa anpassas till brukarnas och anhörigvårdarnas rutiner och dygnsrytmer. Indivi-
duella behov och önskemål ska så långt som möjligt följas. 

Målet för oss är att vårdtagare med funktionsnedsättningar upplever trygghet, samhö-
righet och gemenskap. Föräldrar till barn med funktionshinder får numer ofta ta ett stort 
ansvar och höja rösten när samhället sviker och inte finns tillgängligt för alla. Där det 
förut funnits struktur och samordning står många föräldrar plötsligt ensamma. Bristen 
på boende med särskild service gör det inte lättare. Några få individer ska inte få lov att 
dra ner kvaliteten för de som nu verkligen är behov av rätt insatser för att leva ett värdigt 
liv.
 
Stoppa bidragsfusket
De som söker stöd och assistans och är berättigade till detta, ska få den hjälp de har 
rätt till. Bidragsfuskare ska klämmas åt. Sverige har ett ovanligt generöst välfärds- och 
bidragssystem. Förmåner här får man inte för att man är försäkrad via jobbet utan 
genom att bo i Sverige. Vårdbidrag och assistansersättning är bosättningsbaserade för-
måner. Assistansersättningen är en dyr men bra välfärdsförmån. Därför är det oerhört 
viktigt att inte fuskare stjäl de medel som ska gå till de som är berättigade.

Korrupta assistansbolag kan hämta hit funktionsnedsatta barn från utomeuropeiska 
länder, enbart för att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad (brukarimport). Det 
är ett exempel på hur absurda dagens regler är. Det har inte funnits någon beredskap 
mot att dessa vidöppna system missbrukas. Med en ökad globalisering och en ökad 
internationell rörlighet måste bidragssystemens utformning ses över. 
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Vi har under åren sett hur vanligt det är att olika familjekonstellationer, som vi kan kalla 
klaner, tillskansar sig allmänna medel genom organiserad ekonomisk brottslighet. Detta 
är ingen nyhet. Ekobrottsutredare och åklagare har länge känt till fenomenet. Samtidigt 
har endast en bråkdel av dessa brott utretts, dels på grund av ett system som saknar 
kontrollfunktioner och därmed inbjuder till svårupptäckt fusk, dels på grund av resurs-
brister hos brottsbekämpande myndigheter.

Fusket och missbruket är nu så pass utbrett att specialrutiner och kontroller krävs. Sveri-
gedemokraterna i Göteborg har 2019 bland annat i remiss till socialdepartementet yrkat 
på att man måste se över de framtida bidragssystemens utformning vid prövning av 
assistansersättning och bidrag, samt öka lagkraven för att få ta del av bidragsystemet.

Våra prioriterade mål

Stoppa assistansfusket i Göteborg.

Inför skarpare kontroller och lägre trösklar för att åka ur systemet.

Förbättra möjligheten för människor med funktionsnedsättning att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Samordnad individuell planering och en förenklad kontakt vid flera insatser från 
kommun och landsting.

Utöka det kommunala bostadstillägget för anpassade bostäder.
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Nämnden för Intraservice
Nämnden utför intern service till stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.
Det finns stora möjligheter att spara på kostnader för administration och byråkrati om 
man förenklar stadens interna IT-system.  Om förvaltningarna och bolagen använder 
enkla gemensamma system så finns det stora pengar att tjäna. Inte bara genom att 
färre system används. Det kommer att krävas mindre resurser för underhåll och IT-stöd. 
Mindre tid kommer att krävas av stadens 55 000 anställda för att söka och hantera 
information. Om stadens anställda kan ägna mer till att utföra sina arbetsuppgifter så 
kommer Göteborgs invånare få mer och bättre service.

Det är ett stort ansvar som nämnden för Intraservice har. Funkar inte stadens IT-system 
så kommer ingenting att fungera i Göteborg.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Intraservice är en viktig nämnd med ett tungt uppdrag. Genom att ta vara på digitali-
seringens möjligheter skapas förutsättning för bättre välfärd och modern samhällsser-
vice. Intraservice ska optimera IT-kostnaderna genom att samordna, konsolidera och 
effektivisera digitaliseringsarbetet över hela staden. Det är oerhört viktigt att Intraservice 
fungerar bra och att lagstadgade krav på IT-säkerhet inom staden uppfylls.

Kvalitet och förenkling
Nämnden ska i sin roll som utförare, leverera kostnadseffektiva tjänster av god kvalitet 
och alltid sträva efter sakkunnig kompetens, bra utformade tjänster och ändamålsenlig 
utrustning med fokus på kostnadseffektiva lösningar. Verksamheterna ska renodlas 
med avseende på kvalitet och långsiktig hållbarhet. Nämnden ska verka för att hitta 
områden i den kommunala verksamheten där det administrativa arbetet kan förenklas 
och göras mer kostnadsbesparande för Göteborgs skattebetalare. Att upphandla IT är 
komplext med speciella utmaningar, inte minst gällande säkerhet. Staden kan förbätt-
ra sin effektivitet och förenkla verksamheterna ytterligare med stöd i digitaliseringen. 
Marknaden har en mängd leverantörer som redan idag kan presentera standardisera-
de system, program och tjänster som förenklar arbetet för stadens medarbetare. Även 
stadens invånare är behjälpta av lättanvända digitala tjänster. 

Ansvar och kostnadsbesparingar
Nämnden för Intraservice förväntas ta ett tydligare ansvar över stadens digitala in-
frastruktur genom nya arbetssätt, säkerställande av kompetens och ett nära och 
föredömligt samarbete med nämnder, bolagsstyrelser, leverantörer och kunder. Kon-
sultkostnaden ska minskas genom tidsbegränsade uppdrag och tydligt definierade 
arbetsbeskrivningar. För att garantera att rätt investeringar görs och att rätt beslut fattas, 
krävs tydlig ledning och styrning. De faktiska behoven ska styra vilka förändringsin-
satser och investeringar som ska göras. Detta uppnås bland annat genom att följa 
delegationsordningen samt med förbättrade beslutsunderlag, gedigna riskanalyser och 
väldefinierade kostnadsramar. 
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Helhetssyn
Fokus ska ligga på det nämnden finns till för, en bättre helhetssyn för staden och kun-
den samt för vad som skapar bäst nytta för staden som helhet. De som är i behov av att 
komma i kontakt med stadens olika verksamheter ska kunna göra det på ett enkelt sätt. 
Tjänsterna som erbjuds bör vara enkla och erbjudas till alla nämnder. 

Med ett välskött Intraservice kan staden leverera den välfärd och service som götebor-
garna förväntar sig.

Våra prioriterade mål

Kostnadsutvecklingen för drift, förvaltning och utveckling ska dämpas. 

Lagstadgade krav på IT-säkerhet inom staden ska följas.

Samtliga gällande konsultavtal ska genomlysas.

Hanteringen av delegationsordning och attesträtt ska styras upp.

Samordnade interna tjänster med IT-stöd i staden ska utvecklas och följas upp. 

Standardisera stadens IT-system.
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Nämnden för 
Konsument- och medborgarservice
I dagens IT-samhälle bygger mycket på att konsumenten själv söker information. Sta-
dens webbplats goteborg.se ska vara så tillgänglig och enkel som möjligt. Det finns sto-
ra möjligheter att spara på kostnader för administration och byråkrati om man utvecklar 
webbtjänster för stadens medborgare. Detta omfattande ansvar ligger på nämnden.
Konsument- och medborgarservice genomför omvärldsanalyser och samverkar med 
akademi, civilsamhälle och andra kommuner för att få kunskap om utvecklingstren-
der på demokratiområdet. Bland annat samverkar förvaltningen med SOM-institutet 
vid Göteborgs universitet, för att få reda på vad göteborgarna tycker i frågor om lokal 
demokrati och delaktighet.

Internethandeln ökar ständigt och det finns ett ökat behov av att informera och stötta 
konsumenterna. Staden erbjuder därför konsumentrådgivning tillsammans med Möln-
dal och Partille. 

Ibland händer det att människor hamnar i skuldfällor. Det kan bero på konkurser, 
arbetslöshet, skilsmässa eller spelmissbruk. Oavsett hur man har hamnat i skuldträsket, 
är det svårt om inte omöjligt att komma ur det. Då kan staden hjälpa till. Enligt social-
tjänstlagen måste staden erbjuda budget- och skuldrådgivning.  
Nämnden har som uppdrag att få göteborgarna att leva på ett mer hållbart sätt. Det 
kan gälla allt från hur man reser, vad man äter, vad man köper till vad man slänger. 
Denna uppgift ligger helt i linje med staden måtto ”hållbar stad öppen för världen”. 
Administrativt ansvar för överförmyndarnämndens förvaltning har förts över till nämn-
den för konsument och medborgarservice.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Det ska vara lätt att hitta sitt eget sätt att vara med i kommunens utveckling. Konsu-
ment- och medborgarservice ska leda människor rätt till stadens kontakter och stötta 
Göteborgs Stads verksamheter med att utveckla tillgänglig service och att skapa möj-
ligheter för medborgarinflytande. Det är viktigt att invånare, besökare eller företagare 
känner att de har möjlighet att vara med och tycka till. Konsument- och medborgarser-
vice ska samordna och utveckla medborgarnas delaktighet och inflytande i Göteborg.

Nämnden ska förvalta och utveckla medborgarservice till boende, besökare och före-
tagare genom olika kanaler utifrån behov. Nämnden ska även förvalta och utveckla 
stadens gemensamma externa digitala tjänster och kanaler, samt förvalta och utveckla 
stadens kontaktcenter.
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Budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen. 
Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivning ska hjälpa medborgare med rådgivning 
kring privatekonomiska frågor som exempelvis upplägg av budget, sparande, investe-
ring i större inköp, frågor kring skulder, avbetalningsplaner och skuldsanering (hjälp och 
stöd under hela processen) etcetera. 

Nämnden ska förvalta och utveckla konsumentrådgivning. 
Tips och råd både om privatekonomi och om göteborgarens rättigheter och skyldigheter 
som konsument ska ges av nämnden. En anmälan om man som privatperson inte själv 
kan komma överens med näringsidkare (efter reklamation) sker till Allmänna reklama-
tionsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag och ska agera 
opartiskt.

När parkeringsböter delats ut ska oberoende information och hjälp med rådgivning 
förmedlas av Konsument Göteborg. Det kan till exempel vara information om hur man 
gör för att överklaga. Nämnden ska påverka göteborgssamhället mot hållbara konsum-
tionsmönster som gynnar både folkhälsan och ekonomin.

Göteborgsförslaget
Konsument- och medborgarservice ska administrera och samordna arbetet kring kom-
munens verktyg för e-förslag, Göteborgsförslaget. Genom Göteborgsförslaget kan vem 
som helst skicka in ett förslag för hur Göteborg kan utvecklas. Om förslaget får 200 eller 
fler röster, skickas det till ansvarig nämnd eller styrelse, där de förtroendevalda ska ta 
ställning till förslaget och meddela förslagslämnaren sitt beslut.

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, demokratisera staden och låta folket bestämma. Det är 
hög tid att införa beslutande folkomröstningar. Denna linje har Sverigedemokraterna 
drivit både lokalt och via riksdagen. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti i 
Göteborgs kommunfullmäktige som fortsatt driver frågan mot trängselskatten uppåt i 
regering och riksdag.
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Våra prioriterade mål

Det ska vara enkelt att vilja ta del av samhället och nå ansvariga inom staden.

Förbättra skuldsaneringen. 

Kontroller av gode män ska skärpas.

Alla partier i kommunstyrelsen ska finnas representerade även i större nämnder 
och bolag. 

Förstärk demokratin med fler folkomröstningar. 
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Park- och naturnämnden
En stad är inte bara hus, betong och vägar. Det finns parker och grönområden också. 
Göteborg har väldigt många grönytor som måsta skötas. Därför har vi en park- och 
naturnämnd. I centrala staden har vi många parker, men det byggs även nya parker 
när nya bostadsområden tillkommer. Vi har många naturområden med motionsspår 
och stigar som är ovärderliga för göteborgarna. Nämnden har också ansvar för våra 
stränder och lekparker och ser till att dessa är välskötta och rena. Det finns också 
många gräsmattor och buskar nära stora vägar. Här vistas nästan aldrig människor, 
men dessa platser är viktiga för att staden ska bli lite grönare.

Våra statyer och fontäner bidrar till Göteborgs karaktär. Dessa måste ibland renoveras 
och detta ligger an på park- och naturnämnden. Ett annat ansvar som innebär mycket 
arbete och stora kostnader är underhåll och renovering av våra kajkanter. Det gäller inte 
bara kajerna mot älven, utan även de som finns i alla våra fina kanaler.
Ett lite annorlunda uppdrag för nämnden är oljesanering. Oljeutsläpp kan orsaka stora 
skador och det är viktigt av man har beredskap för detta. Det snöar inte så ofta i Göte-
borg, men när det väl gör det så har nämnden ansvar för att snöröjningen bli gjord. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Göteborg har många fantastiska naturområden och parker som berikar göteborgarnas 
friluftsliv. Även tillresta turister och besökare uppskattar våra grönområden. Vi har ett 
bra samarbete med grannkommuner när det gäller Bohusleden som sträcker sig över 
flera kommuner. Det finns ett stort antal motionsspår i staden, flera av dessa är även 
elljusspår. Motionsspåren är uppskattade och välanvända av göteborgarna.

De kan enkelt hittas via friluftskartan. Staden förvaltar 70 km ridväg som är fördelade på 
flera platser i staden. Ridvägarna är mycket uppskattade av hästägare och ridsportin-
tresserade. Det förekommer dock alltför ofta att cyklister tar sig in på ridvägarna, vilket 
har orsakat tillbud och olyckor. Sverigedemokraterna har därför yrkat på bättre skyltning 
av ridvägar för att förhindra olyckor i framtiden. 

I Göteborgsregionen finns ett antal gröna kilar. De sträcker sig från ytterkanterna av 
regionen, över kommungränser, ända in till centrala delarna av Göteborg. Utbredning-
en gör det relativt enkelt att nå dem. Sinsemellan är kilarna avgränsade genom bland 
annat dalgångar, stora trafikleder och järnvägar. 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. När man 
bygger nya parker i Frihamnen och Färjenäs så måste man bygga gröna broar för att 
knyta ihop de gröna stråken. 
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Just nu utreder staden att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Sve-
rigedemokraterna anser att det vore bättre att bygga en ekoviadukt mellan Botaniska 
och Slottsskogen. Sverigedemokraterna har även motionerat om att Skansen Lejonet 
ska vara kvar som ett landmärke och att ett grönt promenadstråk ska gå hela vägen 
från älven fram till Skansen Lejonet.

Dagens arbetsfordon och maskiner har flera nackdelar. Dels är de tunga och förstör 
vägar och mark, dels är de ofta drivna av diesel eller bensin som ger koldioxidutsläpp. 
En annan nackdel med maskiner är att de väsnas och orsakar obehag för besökare till 
parker och naturområden. Sverigedemokraterna har därför yrkat på att införa arbets-
hästar på försök. Förutom arbetsinsatsen och miljönyttan ger hästarna ett trevligt intryck 
när man ser dessa arbeta i skog och mark. Det finns även ett kulturhistoriskt värde med 
arbetshästar. Förr var det mycket vanligt med hästar som dragdjur, detta kulturarv är 
värt att värna om.

Arbetsmarknadsinsatserna är ett viktigt instrument för att få tillbaka människor i arbets-
livet, och det ska givetvis inte vara ett hinder om man är kvinna. Här behöver man se till 
att arbetsledarna har rätt kompetens för att kunna handleda och bemöta alla på lika 
villkor. Ett annat exempel som skulle kunna leda till en jämnare könsfördelning är att 
låta främst kvinnor och flickor som av olika anledningar behöver stöd, sköta hästarna i 
vårt pilotprojekt. Det kan röra sig om stressrelaterade sjukdomar eller psykiska besvär, 
till exempel självskadebeteende. Samhällsvinsten är mycket stor om dessa personer 
kunde finna en väg tillbaka till livet. Dessa insatser kan vara helt avgörande för den 
enskilde individen.

Våra prioriterade mål

Stärk folkhälsan i alla ålderskategorier genom att erbjuda göteborgarna  
välskötta parker och grönområden för motion och rekreation.

Prioritera renovering och nybyggnation av de nedslitna gångvägar och trappor 
som finns i våra parker.

Bygg fler gröna stråk ända från kommungränserna in till de centrala delarna av 
staden. Utveckla och underhåll de befintliga stråken.

Utred alternativ med ekoviadukter till närliggande grönområden vid projektering 
av Jubileumsparken och Färjenäsparken. 

Utred en ekoviadukt mellan Slottsskogen och Botaniska som alternativ till att 
bygga en boulevard av Dag Hammarsköldsleden.

Bygg en grön park i form av ett promenadstråk som knyter ihop Skansen  
Lejonet med älven.

Bygg trygga och säkra ridvägar med tydlig skyltning. 

Starta ett pilotprojekt där arbetshästar används för städning och skötsel.
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Regionala Socialnämnder
Sverige är ett rikt land. Vi har höga skatter som ska finansiera vår gemensamma 
välfärd. Ändå kan vi se tiggare på gatorna. Ändå finns det hemlösa i vår stad. Ändå 
har vi tusentals människor som varken känner tillit eller samhörighet med det svenska 
samhället. Vi har en omfattande socialtjänstlag som beskriver kommunens ansvar för 
att hjälpa utsatta människor som av olika skäl inte kan försörja sig själva. När stads-
delsnämnderna togs bort så tillkom sex nya socialnämnder. Förutom fyra regionala 
socialnämnder tillkom en nämnd för funktionsstöd samt en nämnd som hanterar äldre-, 
vård- och omsorgsfrågor.

De fyra regionala socialnämnderna (Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst) har näs-
tan samma uppdrag, förutom Centrum som har ett utökat uppdrag. Det utgår stadsbi-
drag för att ta hand om asylsökande, och det ligger på Socialnämnd Centrums ansvar 
att hantera dessa pengar. Alla frågor som berör asylsökande hanteras av Centrum. Det 
kan gälla frågor som bostäder, utbildning eller myndighetskontakter.  

Förutom invandringsfrågor har Centrum ett stort antal områden som de ensamt ansva-
rar för. Man handhar tvångsvård, familjerätt, familjerådgivning, gode män, adoptivären-
den samt dödsboärenden för att bara nämna några. Det som är gemensamt för alla 
lokala socialnämnder är att de hanterar försörjningsstöd, bostäder och föreningsbidrag. 
Alla nämnder ska även ha minst ett utskott för handläggning av individärenden. 

Eftersom det i många fall rör sig om svaga och utsatta människor som är behov av 
hjälp så är det viktigt att man visar respekt och medmänsklighet vid alla kontakter med 
medborgarna. Hur staden jobbar med dessa frågor styrs av det systematiska kvalitets-
arbetet.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Den som idag uppbär försörjningsstöd ska erbjudas sysselsättning på vägen mot egen 
ekonomisk frihet och försörjning. Individ- och familjeomsorgen ska vara till hjälp för alla 
barn och vuxna som behöver stöd i livet. Göteborgs stad ska oavsett var människor bor, 
erbjuda en likvärdig, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst. Alla medborgare kan 
under sitt liv drabbas av akuta problem och behöva hjälp med tillfälliga lösningar. Målet 
måste dock alltid vara att individen ska uppnå och bibehålla självförsörjning. Vägen till 
ett arbete och att behärska svenska språket ska inte vara något omöjligt. Göteborgare 
med rätt ambitioner ska en dag kunna dela ett gemensamt språk och bli självförsörjan-
de, oavsett ursprung. Kommunen ska förorda en solidariskt finansierad välfärdsmodell 
som medborgare kan ta del av vid behov. Försörjningsstödet ska vara ett skyddsnät när 
det behövs som mest, inte bli en långvarig försörjning. 

Familjen är samhällets byggsten, i en harmonisk familj ges barnen förutsättningar att 
bli goda samhällsmedborgare i vuxen ålder. Vi värnar om kärnfamiljen och folkhem-
stanken. Där är samhörigheten inte baserad på samhällsklass, utan nationstillhörighet 
där medborgarna är garanterade en hög nivå av ekonomisk och social trygghet samt 
god välfärd. Utgångspunkten är att alla barn, oavsett familjebakgrund, ska ha samma 
förutsättningar att lyckas i livet.
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Individ- och familjeomsorg har en viktig och ansvarsfull funktion, att fördela kommunens 
resurser till rätt ändamål, men även se till så att felaktigt utbetalda bidrag återkrävs. 
Tiden för handläggning kan innebära en avgörande skillnad för den som är i behov av 
stöd och hjälp. Därför ska nämnden göra sitt yttersta för att möta uppkomna behov. 
Stöd, råd samt professionellt bemötande är ledord för varje medarbetare i sitt arbete.

Insatser och kartläggning för att få bukt med stadens hemlöshet. 
Boendeförsörjningsmodellen Bostad först behöver tillämpas i hela staden. Det är kost-
nadseffektivt och riktar sig till de som står längst ifrån bostadsmarknaden med kom-
plexa behov inom missbruk och/eller psykisk ohälsa. Dessa får möjlighet att hyra en 
egen lägenhet i en vanlig hyresrätt och kan därefter ta itu med andra problem såsom 
missbruk. Många lyckas bo kvar och det är en kostnadseffektiv insats jämfört med akut-
boende. För att erhålla hjälpen ska tydliga motkrav ställas och följas upp.

Under 2020 beräknas de sociala försörjningsstöden för staden överstiga 900 miljoner 
kronor. Denna situation är ohållbar både för de många individer som har svårt att få en 
bostad och vill komma i egen försörjning, men också för kommunens ekonomi. Kom-
munens verksamhet ska åstadkomma konkreta förbättringar i sänkta kostnader för 
försörjningsstöd och för bostadsförsörjningen.

Staden ska arbeta för nära samverkan med bl. a Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan utifrån de fyra geografiska områdena. Dagens arbete för jämlikhet inom Jämlik 
stad ska övergå till att vara en integrerad del av kommunens grunduppdrag. Vi behöver 
en jämställd socialtjänst som följer lagstiftningen oavsett vart man bor, ett processorien-
terat arbetssätt, likvärdighet – arbetsmiljö, kontrollerade kostnader för inköpt vård/om-
sorg och ökad kvalitet, automatiserade bedömningar och sammanslagning av arbete/
sysselsättningsinsatser. Att frigöra kraften hos den egna individen för egen försörjning 
och automatiserat försörjningsstöd är viktigt.

En samlad planerings- och inköpsfunktion
Göteborgs Stad har en samlad organisation som arbetar med placeringar och upp-
handlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 
Organisationen kallas Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion. Organisationen 
ligger från och med 2021 under socialnämnden Sydväst. Göteborg behöver en samlad 
bild av målgrupper, metoder och leverantörer inom området. Det håller onödiga kostna-
der nere.

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 de som stärker vårt land och 
de som förstör det.
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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 de vi kan identifiera oss med. En 
gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsska-
pande faktorerna.

Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som har kommit till Göteborg och 
Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Vi menar att hu-
vudansvaret 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.

Hederskultur i Göteborg - Nej tack!
Vi har tusentals individer i Göteborg, främst flickor och kvinnor, men även pojkar och 
unga män som lever under förtryck. Familjen och moralväktare styr vad de ska ha på 
sig, vad de ska få lov att studera och vem de får lov att umgås med. Kulturellt betingat 
våld och förtryck av kvinnor i form av omskärelse, oskuldskontroller, barnäktenskap, 
heltäckande klädsel, vägran att ta kvinnor i hand samt en nedsättande kvinnosyn – allt 
detta ska motarbetas kraftigt. Svensk lag ska alltid stå över religionsfriheten.

Dessa kontrollerande övergrepp pågår dagligen eftersom tidigare politiska styren med 
feministiska inslag har valt att se genom fingrarna. Det är ett stort svek mot alla dessa 
utsatta. Göteborgs stad har haft dålig kännedom i hur många som förs ut ur landet och 
hålls kvar mot sin vilja. Först nu har ett stödcentrum för utsatta börjat ta form. Att vi ska 
förhindra och förbjuda bortgifte och barnäktenskap, det är för oss självklara frågor, som 
vi drivit mycket länge. Nu har nästan alla övriga partier börjat förstå vidden och allvaret i 
det hela. 

Vi har lagt förslag om en utförlig arbetsplan för skolan, där personal tidigt ska involveras 
och utbildas i ett utvecklat samarbete med socialtjänst och polismyndigheten. Därutöver 
krävs tidiga insatser och utbildningar i barnrättsperspektivet för föräldrar i riskzonen. Ar-
betet med upplysning om våra lagar och rätten till sin egen kropp kan ta form redan på 
MVC, innan barnen föds och därefter utvecklas med infogrupper på BVC och i förskolan. 
Civilsamhället måste stärkas och involveras i dessa viktiga frågor. När lagstiftningen mot 
barnäktenskap, könsstympning och förtryck inte följs, ska de som utför brotten lagföras 
och straffas. Allt annat är orimligt.

Klanstrukturer och våldsbejakande extremism ska bekämpas
Den som använder eller uppmuntrar andra till våld för att nå sina mål, accepterar inte 
vår demokratiska samhällsordning. Alla extremistiska aktiviteter ska givetvis bekämpas 
inom lagens alla ramar och aldrig accepteras i vårt samhälle. Socialnämnderna ska till-
sammans med polis, samordnare och relevanta aktörer kartlägga problemen och finna 
åtgärder. Varje år lovar polisen i våra olika stadsdelar att de ska satsa på något särskilt 
för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Socialnämnderna ska aktivt stötta 
polisens medborgarlöfte för att öka tryggheten och förebygga brott. Medborgarna och 
lokalsamhället måste involveras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbe-
tet. Förtroendet för polisen ska stärkas upp.
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Stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Syftet med verksamheten är att erbjuda stöd och rådgivning till personer som utsätts för 
hedersrelaterat förtryck och våld. Konsultativt stöd och vägledning ska erbjudas till yr-
kesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer. Den kunskap som skapas 
inom stödcentrumet ska spridas till avtalsparternas organisationer. Primär målgrupp 
är personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett kön eller ålder. 
Sekundär målgrupp är yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, förskola, skol-och 
Fritidsverksamhet, hälso-och sjukvård samt frivilliga aktörer som möter och arbetar med 
utsatta som lever i en hederskontext.

Det är viktigt att personalen har kompetens och kunskap inom området hedersrelaterat 
våld och förtryck. Ett exempel är barnmorskor som idag arbetar inom ungdomsmottag-
ningar.

En human och hanterbar invandringsnivå
Migrationen bidrar även till en kraftig ökning av bostadsbristen. I september 2019 var 
det fler än 80 000 personer som stått i den kommunala bostadskön mer än 5 år. 10 000 
av dessa har väntat i över 10 år. SD jobbar aktivt för att öka flyktingstödet i konflikters 
närområden och dessutom hjälpa betydligt fler till samma kostnad.

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 kostnader kompenseras tyvärr med om-
fattande besparingar i kommunens kärnverksamhet. Sverigedemokraterna har motio-
nerat 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 kommunens kostnader.

Underlätta återvandring
Genom att återupprätta ett återvandringskansli vill Sverigedemokraterna förenkla för 
personer att återvända till sina respektive hemländer. Kansliets främsta uppgifter ska 
vara att informera och hjälpa de personer som vill återvända och bygga upp en framtid 
i sitt hemland. Tjänstemännen ska hjälpa Migrationsverket med frivillig återvandring. De 
ska bistå i återvändandeprocessen samt motverka fusk med återvandringsbidrag.
Sverigedemokraterna förespråkar Trelleborgsmodellen – ”vad vill du vad kan du”. Detta 
ska även utökas med att erbjuda frivillig återvandring och då kallar vi det istället för 
Göteborgsmodellen.
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Våra prioriterade mål

Tydligare riktlinjer för försörjningsstöd, med ökade insatser för att nå egenför-
sörjning.

Gemensamma rutiner, frigör kraften hos den egna individen för egen  
försörjning och automatiserat försörjningsstöd.

”Lean” som arbetssätt i Göteborg för att effektivisera verksamheterna (tydliga 
beslutsgrupper med korta avstämningar tillsammans med personalgrupperna).

Tillämpa boendeförsörjningsmodellen ”Bostad först” där stöttning och tydliga 
motkrav ska ingå.

Utvärderingsprocess för snabb återkoppling till SPINK (inköpsfunktion för 
boendeplatser) och Inköp och upphandling avseende kvalitetsbrister av köpta 
platser. Gemensam behovsöversyn inom socialnämnderna.

Trygghetsskapande åtgärder

Stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 
utvecklas.

Motarbeta våldsbejakande extremism, hedersvåld och klanverksamheter.

Fler fältarbetare och trygghetsvandringar, föräldraföreningar som gör  
lokalsamhället mer delaktigt.

Ung i Centrum, Nordost, Sydväst och Hisingen.

Fler ordningsvakter, fler trygghetskameror.

Återvandringskansli. Frivillig återvandring måste bli ett viktigt nästa steg för 
socialnämnderna i Göteborg (utveckla Göteborgsmodellen).
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Trafiknämnden
I en storstad måste folk kunna förflytta sig på ett så säkert, snabbt och miljövänligt sätt 
som möjligt. Detta är ingen lätt uppgift att lösa, men det ligger an på trafiknämnden att 
lösa denna komplicerade ekvation.

Den del av väg- och gatunätet som är ett kommunalt ansvar, det vill säga inom tätorts-
gräns, måste underhållas och vara i ett sådant skick att varken näringsliv eller invånare 
missgynnas. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, förort och landsbygd. 
Kommunens vägar måste därför hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela 
året. Vägarna måste vara skyltade, hastighetsanpassade och reglerade så att trafiken 
kan flyta utan att personer kommer till skada. Vi känner alla till bilköerna under rus-
ningstrafik och vi är långt ifrån i mål för att lösa detta problem. Göteborg har som uttalat 
mål att bygga ut kollektivtrafiken men planerna ligger efter och pengarna saknas.

En fråga som är kopplat till klimatdebatten är hur stora resurser staden ska lägga på 
älvkantsskydd. Ansvaret för detta ligger på nämnden, men ambitionerna ligger inte i 
fas med vad som är budgeterat för dessa kostsamma åtgärder. Dessutom råder inte 
enighet om de verkligen behövs.

Finns det bilar så måste det finnas parkeringar. Parkeringsplatser är inte gratis och 
dessa måste finansieras via parkeringsavgifter och parkeringsböter. 
Det finns många göteborgare som av olika skäl inte klarar av att åka kollektivt. För 
dessa resenärer tillhandahåller staden färdtjänst. Nämnden administrerar tillstånd och 
andra frågor som rör färdtjänsten.   

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Göteborgs befolkning kommer växa med nära en tredjedel till 2035. Det är viktigt att 
vi har en så väl genomtänkt och fungerande infrastruktur som möjligt. Samarbete och 
helhetsperspektiv är helt avgörande för en hållbar utveckling. Det är inte asfalt, räls eller 
ledningar som står i fokus utan hur människor använder dem för att resa, kommuni-
cera och driva företag. Människor måste smidigt, hållbart och kostnadseffektivt kunna 
transportera sig mellan boende och arbetsplatser, varor och tjänster måste flöda kunna 
så fritt som möjligt. 

Resor och transporter är en viktig del av ett fungerande samhälle. Infrastrukturen måste 
erbjuda korta restider vilket skapar en förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden. Antalet 
personer som arbetar i en annan kommun än där de bor ökar snabbare än antalet 
personer som bor och arbetar i samma kommun.

Trafikflöden, bostäder och arbetsplatser
Det har väl inte undgått någon göteborgare att den nya Hisingsbron kommer stå klar 
2021. Även Marieholmstunneln kommer invigas 2021. Dessa två projekt har planerats 
och byggts under lång tid och ska förhoppningsvis minska bilköerna i Göteborg. Nästa 
satsning som kommer knyta ihop Hisingen med fastlandet är att få till en spårväg mel-
lan Masthugget och Lindholmen. 
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Det är viktigt att lägga större fokus på och få fart på detta bygge. Sverigedemokraterna 
har vid flera tillfällen yrkat på att staden ska prioritera upp och tidigarelägga detta pro-
jekt. Lindholmsförbindelsen väntas stå klar först 2035. Lindholmen har under lång tid va-
rit ett område i tillväxt och planerna för utveckling och expansion av bostäder samt före-
tag fortskrider. De som arbetar i området bor oftast någon annanstans och det är viktigt 
att människorna smidigt kan ta sig till och från området. Denna välbehövliga förbindelse 
skulle knyta ihop Hisingens stora arbetsplatser med övriga staden. Med en kapacitet 
av tiotusentals passagerare i timmen löser den även flaskhalsar vid Brunnsparken och 
Centralstationen. Inom en snar framtid kommer kommunfullmäktige ta ställning till om 
Lindholmsförbindelsen blir en bro eller tunnel. En fördel med tunnelalternativet är att det 
inte hotar Stenas verksamhet, utom möjligtvis under byggtiden.  

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken kommer sannolikt att utnyttjas än mer i framtiden. Den ska utgöra en 
allmän samhällsservice gentemot kommunens invånare och binda samman alla orter 
i kommunen. Kollektivtrafiken utgör ett alternativ för dem som inte har egen bil och 
även ett komplement till andra transportsätt. Kommunen bör också arbeta för att vid 
behov utöka spår- och busslinjer. Detta sammantaget betyder minskad miljöpåverkan. 
För att systemet ska upplevas som rättvist bör kollektivtrafiken vara väl utbyggd även i 
kommunens ytterområden. Trygghet och säkerhet är viktigt i kollektivtrafiken. Klotter och 
skadegörelse ska förhindras samt investeringar i inomhusvänthallar ska eftersträvas. 

Underlätta och gör trafiksäkert
Välutvecklade, hållbara och kostnadseffektiva transportsystem är nödvändiga. Vägar, 
broar, cykel- och gångvägar, spårvägar, busshållplatser och allt annat som behövs i en 
stad, är en förutsättning för medborgarnas välbefinnande, för handelns och industrins 
tillväxt samt för samhällets utveckling. Att uppmuntra och underlätta för människor att 
cykla och gå främjar folkhälsan och minskar miljöbelastningen. Vi tycker att Göteborgs 
Stads intentioner är goda men trafiksäkerheten måste också beaktas. De cykelfarts-
gator och gångfartsområden staden börjat bygga saknar separation mellan bilar, 
cyklister och fotgängare. Alla trafikanter blandas på gemensamma ytor vilket försämrar 
trafiksäkerheten. Cykeltrafiken behöver prioriteras upp vid planering av Brunnsparken 
och Drottningtorget. Vi vill bygga ut trygga gång- och cykelbanor som separerar bilar, 
cyklister och fotgängare. 

Varje satsad skattekrona ska ge den bästa lösningen för de människor som bor och ar-
betar i staden. Sverigedemokraterna prioriterar göteborgarnas behov framför slösaktiga 
partipolitiska prestigeprojekt.
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Våra prioriterade mål

Underlätta för trafikanter, resenärer och funktionsnedsatta att välja lämpligaste 
färdsätt. Människor ska till arbeten, dagis, förskolor, skolor och fritidsaktiviteter. 
Resan ska vara smidig oavsett om den sker med bil, kollektivtrafik, cykel eller till 
fots.

Antalet pendelparkeringar runt Göteborg ska utökas så att bilen kan ställas och 
kollektivtrafik användas in till staden.

Underlätta så att alla de tusentals transporter som sker varje dag i staden kan 
göras utan onödiga omvägar.

Prioritera spårvägsförbindelse mellan Masthugget och Lindholmen.

Trygga gång- och cykelbanor som separerar bilar, cyklister och fotgängare ska 
byggas ut.

Kollektivtrafiken bör ha god täckning även i kommunens ytterområden.
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Utbildningsnämnden
I en stor stad som Göteborg finns det många skolor i olika former. Utbildningsnämnden 
är den som har ansvar för gymnasieutbildningarna i Göteborg och för att kommunen 
uppfyller de krav som finns i skollagen. Det är viktigt både för elever och lärare att 
utbildningen i skolorna fungerar på bästa sätt. För att få ett jobb idag så krävs det i all-
mänhet minst en gymnasieutbildning. Drygt 83% av vuxna svenskar har någon form av 
gymnasieutbildning. Med hjälp av yrkes- och studievägledare får de som går i skolan 
en chans att hamna på en utbildning som passar och som leder till ett arbete. Utbild-
ningsnämnden ansvarar för studievägledningen på både gymnasiet och grundskolan.
Eftersom andelen utrikesfödda stadigt ökar i Sverige så har modersmålsundervisning-
en tagit en allt större del av skolornas resurser. Detta medför att annan undervisning 
riskerar att bli lidande. Utbildningsnämnden ansvarar för modersmålsundervisningen 
för både grundskolan och gymnasiet.  

Det finns ungdomar som aldrig börjar på gymnasiet eller som hoppar av studierna inn-
an de är klara. Ofta hamnar dessa ungdomar utanför arbetsmarknaden eftersom det 
inte finns så många jobb utan krav på en utbildning. För att komma till rätta med detta 
problem finns det något som heter aktivitetsansvar, vilket innebär att dessa ungdomar 
fångas upp innan det går utför på allvar. Utbildningsnämnden har i uppdrag att se till 
att dessa ungdomar kommer in i aktiviteter istället för att helt tappa hoppet. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Hög kunskapsnivå är en av de allra viktigaste förutsättningarna för det svenska väl-
ståndet. Hela utbildningskedjan från förskola, grundskola och gymnasium till högre 
utbildning och forskning behöver fungera på ett sådant sätt att barn, elever, studenter 
och forskare lär det som framtidens arbetsmarknad kräver. Framtidens företag kommer 
i tilltagande utsträckning söka sig till länder där de kan hitta rätt kompetens. Svensk 
skola står inför en rad olika problem. Från att en gång ha varit en skola i världsklass, 
har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samti-
digt har skolan blivit alltmer stökig, otrygg och segregerad. 

Trygghet och studiero
Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället bana väg för en skola som känne-
tecknas av trygghet, studiero och kunskapsförmedling. Vi vill se en skola som genom-
syras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och 
konstruktivt tänkande både stimuleras och uppmuntras.

Utbildningsutbud och platsfördelning ska anpassas efter samhällets och marknadens 
efterfrågan och behov. Behovet av förvärvsarbetande med industriutbildning på gym-
nasial nivå är stort och fortsätter öka. En förhöjd samverkan mellan skola, samhälle, 
näringsliv och föreningsliv medverkar till elevers naturliga inkörsport till vårt samhälle 
och kommande yrkesliv. Både vad gäller lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade 
gymnasieprogrammen är det av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett starkt 
samarbete med det lokala näringslivet.
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Utbildad befolkning
Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program 
kräver dock en väl utbyggd vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesför-
beredande program måste ges en reell möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för 
att kunna sadla om och välja en väg inom högre utbildning. Komvux är också ett viktigt 
redskap för att säkerställa att vi har en utbildad befolkning som motsvarar de krav och 
önskemål som arbetsgivarna ställer. Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträck-
ning det följer av lagen, innebärande att den som saknar tidsbegränsat eller permanent 
uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats.

Yrkesinriktade utbildningar
Sverigedemokraterna har som målsättning att få en så effektiv matchning som möjligt 
mellan arbetskraft och arbetsmarknad. Som ett led i vår strävan att skapa denna högre 
grad av matchning ser vi det som en självklarhet att stärka och effektivisera studieväg-
ledningen och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskolan. Vi vill satsa på yrkesin-
riktade utbildningar och se en ny form av lärlingsanställning som kombinerar utbildning 
med möjligheten att lära sig ett yrke på plats hos en arbetsgivare. Vid utformning av re-
levanta och attraktiva gymnasieutbildningar är det viktigt att inhämta information kring 
vilken kompetens som behövs för att en utbildning ska kunna övergå till en lärlingsplats, 
en praktikplats och så småningom i ett riktigt heltidsjobb.

Särbegåvade elever
Skolors pedagogik präglas ofta av mycket självstudier och grupparbeten vilket lägger 
stort ansvar för inlärningen på eleverna själva. Denna typ av pedagogik kan elever som 
har studievana och är studiemotiverade hantera, medan de elever som är omotiverade 
eller har särskilda behov kommer i kläm. Särbegåvade elever med specialintressen ska 
så långt det är möjligt kunna främjas i sin utveckling och i sitt lärande.

Studie- och yrkesvägledning
Elever behöver bättre stöd för att hitta rätt val av vidareutbildning och framtida yrkes-
väg. Alla ungdomar är inte motiverade att studera teoretiska ämnen på gymnasiet, 
utan en del vill snabbt ut på arbetsmarknaden och börja försörja sig själva. Studie- och 
yrkesvägledarnas roll och ansvar behöver förtydligas, utökas och samordnas. Digitalt 
vägledningsstöd behöver utvecklas. 

Samtalsspråk i skolan
Språket är det huvudsakliga medlet för kommunikation i ett samhälle. Svenska språket 
är den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integration av de med utländska föräld-
rar. Utan ett godtagbart språk är chanserna att lyckas i samhället, skaffa sig ett bra 
arbete och klara av allt som vi förväntas klara i vårt moderna samhälle omöjligt. Det 
är inte möjligt att integreras och bli en närande samhällsmedborgare utan att behärs-
ka god svenska. Inte heller är det möjligt att på egen hand ta sig ur det utanförskap 
som många i våra utsatta områden lever i. Samtalsspråket på stadens skolor ska vara 
svenska och alla som anställs i stadens skolor ska tala god svenska och ha lägsta nivå 
SAS-Grund för att få anställning. Att utveckla sin språkliga förmåga är grundläggande 
för en lyckad skolgång. 
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Våra prioriterade mål

Förlägga nya skolor på platser fria från större vägar samt närhet till  
grönområde.

Stötta skolorna i skärgården.

Förbättra och prioritera utbildningar som riktar sig mot bristyrken. 

Anställa mer kringpersonal till skolorna och låta lärare vara just lärare.

Lärlingsplatser.

Modersmålsundervisning för barn med utländsk härkomst ska enbart erbjudas 
enligt vad skollagen stipulerar. 

Bättre skolmat.

Förstärka och förbättra integrationen genom att svenska är det språk som 
används i skolorna.

Kommunen ska stärka gymnasieskolans samarbete med näringslivet.

Personer utan permanenta uppehållstillstånd ska inte beredas  
utbildningsplatser.
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Valnämnden
Var fjärde år är det val i Sverige till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. 
Därtill är det val till EU-parlamentet var femte år. Det förekommer ibland även folkom-
röstningar på lokal, regional och nationell nivå. Det finns en vallag som anger kommu-
nens uppgifter och ansvar när det gäller att genomföra val. 

Valnämnden har ansvar för att kommunen fullgör sina förpliktelser när det gäller alla 
typer av val, inklusive folkomröstningar. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Fria demokratiska val är en fundamental grundsten i den svenska demokratin. Kom-
munstyrelsen har under hösten hanterat frågan om vem som beslutar om tillsättande 
av personal till valnämnden. Det finns enligt Sverigedemokraterna inte utrymme eller 
tolerans för några som helst förändringar av reglemente eller direktiv som skulle riskera 
medborgarnas förtroende för valsystemet och dess opartiskhet eller korrekthet. Därför 
är det en självklarhet att valnämnden, precis som stadsrevisionen, fortsatt ges långtgå-
ende befogenhet över sin egen verksamhet. 

För valnämnden är det av fundamental betydelse för att uppfylla sitt uppdrag, att själva, 
fria från politiker, politiska partier och politiska åsikter, kunna styra över och besluta om 
sin egen bemanning utifrån sitt uppdrag. Då det är val endast en dag vart fjärde res-
pektive vart femte år, med minimalt utrymme för misstag samt en omfattande planering 
och logistik för att allt skall fungera felfritt på valdagen - är det viktigt att så långt som 
möjligt behålla all erfarenhet och kompetens från tidigare val. Sverigedemokraterna 
anser att valnämnden själva är de som är bäst lämpade att bemanningsmässigt råda 
över att detta så långt som möjligt säkerställs, samt att demokratiska principer efterlevs 
och upprätthålls.

Våra prioriterade mål

Valnämnden ges mandat att besluta över sin egen bemanning.

Vallagen ska följas.
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Äldre samt vård- och omsorgsnämnd  
Det ansvarsfulla uppdraget att ta hand om våra äldre som byggde vårt land ligger 
numera på en ny nämnd: Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd. Den 
nya nämnden är en socialnämnd med flera uppgifter. Det finns fem andra socialnämn-
der som man ska samarbeta med. Förutom detta samarbete ska nämnden ha minst ett 
utskott som tar hand om individärenden.

När det gäller stöd till äldre och sjuka så är det många personer och förvaltningar in-
blandade. Då kan det bli mer byråkrati och krångel än hjälp och stöd. Den nya nämn-
den ska samverka med fyra nya socialnämnderna för att få en helhetssyn på individens 
behov och förmåga samt hur behoven bäst kan tillgodoses. Det finns flera lagar som 
styr hur nämnden ska arbeta, bland annat Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Det är av största vikt att man följer regelverket, inte minst för att 
alla ska behandlas lika. Regelverket finns till för att värna om och skydda den personliga 
integriteten hos alla som får någon form av stöd.

Äldreomsorgen i Göteborg är en stor apparat med många anställda och består främst 
av två tjänster, hemtjänst och särskilt boende, men också hemsjukvård med dess sjuk-
vårds och rehabiliteringspersonal. Hemtjänsten har varit omdebatterad och utsatt för 
kritik under lång tid. Det har gällt frågan om hur den ska vara organiserad, kvalitet och 
kundnytta, samt om man ska införa LOV (Lagen om valfrihetsystem) eller inte.

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Vi är med och författar människors sista kapitel i deras livsbok. Är man intresserad av 
böcker vet man hur viktigt sista kapitlet är. Boken måste sluta bra!

Sveriges äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokra-
terna är väl medvetna om de brister som finns i vårt samhälle, inte minst i pandemins 
fotspår. Vi arbetar för att de äldre ska få känna att de har en meningsfull tillvaro, base-
rad på trygghet och värdighet. Kommunen ska ge den vård och den omsorg de äldre 
behöver och förtjänar. Isolering och ensamhet är något vi aktivt vill undvika. En god vård 
lika för alla omsorgstagare, samt ett personcentrerat arbetssätt, där omsorgstagaren är 
en medspelare som utvecklar vården och inte bara blir en passiv mottagare.

Närvarande personal vid livets slutskede är viktigt och värdigt. Rutiner för att sitta vak 
vid någon under livets allra sista timmar ska finnas och vara en självklarhet. Både 
vårdtagare och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga i att ingen ska behöva vara 
ensam vid livets slutskede. Att behöva lämna detta jordeliv utan någon vid sin sida, det 
är för oss helt oacceptabelt. 

Som ett steg mot en förbättrad tillvaro och höjd kvalitet i äldreomsorgen vill vi arbeta för 
att få igenom följande förändringar:
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Lokala mötespunkter.
De som fortfarande bor kvar hemma måste få bättre möjligheter med hjälp att ta sig 
ut ur sina hem och till exempel äta med andra på kommunala träffpunkter och restau-
ranger. Det finns lagstiftningar kring detta och vi kommer arbeta hårt för att dessa följs 
och utvecklas. Det är viktigt att nämnden har fokus på ett erbjuda ett brett utbud av 
aktiviteter som motarbetar ensamhet och stärker hälsan. 

Utveckla konceptet framtaget av VidDinSida och applicera det i Göteborg. Här utförs 
fritidsverksamhet för våra äldre i ordnade lokaler, det erbjuds sällskap, TV-kvällar och 
fika. Den äldre kan även erbjudas hjälp med IT-frågor och administrativa frågor som 
blivit den enskilde övermäktiga.

Rätt stöd till anhöriga.
Vi vill se ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets anhörig-
vårdare som vårdar och sköter om äldre och sjuka i hemmet. Arbetet med information, 
hjälp och stöd till anhöriga är en viktig del för de som gör en stor insats i hemmet. Den 
svagaste länken för att kunna bo kvar hemma är ofta näringsproblem, därför blir till-
gången till dietister och deras kompetens runt nutrition viktig vid vård i hemmet. Hem-
sjukvårdsläkare som har möjlighet att besöka patienten i hemmet är också värdefullt.

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 pensionä-
rer kommer inte sitta stilla på parkbänkar och låta andra bestämma. Fler jobbar kvar 
i arbetslivet allt längre och kommer därmed vilja ha mer inflytande ute på våra olika 
arbetsplatser.

De äldre kommer i framtiden att vara en större del av befolkningen och därmed även 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.

En trygg ålderdom där individens förmåga får styra boendetyp.
Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del 
av vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på anhöriga idag. Kraven och 
biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare. 
Det ska vara möjligt att få bo tillsammans med sin livspartner, även om man i grunden 
inte är i samma behov av seniorboende. Att efter decennier tillsammans behöva leva 
skilda åt, går i många fall kraftigt ut över våra äldres psykiska hälsa. 

Psykisk och fysisk hälsa hänger samman. Ju bättre vi mår psykiskt desto bättre mår vi 
även fysiskt och vice versa. Sverigedemokraterna vill satsa mer på våra äldres psykis-
ka hälsa. Genom att göra så kan vi uppnå en generell förbättrad fysisk folkhälsa vilket 
skulle vara en vinst för samhället i stort.
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Behovet av omvårdnad ska styra vilken typ av boende man får.
För att ekvationen inte ska bli omöjlig ur omvårdnadsynpunkt ska omvårdnadsbeho-
vet styra vilken typ av boende man får. För att uppnå rätt omvårdnadsnivå och bästa 
vårdnivå för individen, bör omsorgstagaren erbjudas en omplacering när omvårdnads-
behovet ökar. De som kan bo i motsvarande seniorboende ska kunna få möjlighet att 
göra det. De som är i större behov av medicinsk vård och omsorg tilldelas en plats på 
somatiskt särskilt boende där den äldre kan få utföra vissa enklare sysslor själv, men får 
utökad hjälp med tillsyn och vård. SD vill utveckla fler typer av kategoriboenden, till ex-
empel särskilda kategoriboenden för äldre med husdjur och boenden med till exempel 
möjligheter till deltagande i småskalig odling. 

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala 
ekonomin, vill vi se en utbyggnad av trygghets- och seniorboenden, gärna med goda 
kommunikationsmöjligheter. Hit ska äldre som lider av otrygghet och social isolering, 
men som inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt boende kunna 
vända sig. Det ska vara möjligt att få välja mellan olika boenden utefter individuella be-
hov och önskemål. En del önskar en grön liten innergård som en oas i tillvaron, medan 
någon annan lägger vikten vid utökat socialt samkväm.
 
Sverigedemokraterna vill prioritera om och återinföra resurser till köken. 
Smak och lukt är ofta de sinnen som försämras tidigt, vilket ställer ett högre krav på 
matens kvalitet och tillagningssätt. Här finns ett viktigt arbete att göra som inte ger 
utrymme för kompromisser. En matreform behövs för våra äldre, med syfte att få nyla-
gad, välsmakande och näringsrik mat, varje dag. Det är inte värdigt ett rikt land som 
Sverige med ständigt återkommande rapporter om den usla mat som erbjuds på vissa 
boenden. Det finns brister i vissa delar av Göteborg där maten många gånger är både 
energi- och näringsfattig, kvaliteten har dragits in på grund av andra prioriteringar. Att 
skapa en så god, näringsrik och energität kost som möjligt är av stor betydelse för de 
äldres välbefinnande och hälsa.

Genom att ge de äldre den kost de vill ha och behöver, kommer de bli friskare och må 
bättre. Maten till hemtjänst ska återigen i så stor utsträckning som möjligt tillagas i sta-
dens lokala kök. Systemet där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdperso-
nalen på äldreboenden riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien. Det stjäl 
både vård- och omsorgstid från patienterna. Målsättningen bör vara att maten lagas av 
kökspersonal på plats och att de äldre får känna dofter från matlagningen. 

Legitimerade dietister ska beräkna och planera veckans menyer. Undervikt och under-
näring är ett vanligt och farligt problem bland vår äldre befolkning. Vid sjukdom hos 
äldre är undervikt särskilt farligt och kan vara en bidragande faktor till en allt för tidig 
bortgång.

Valfrihet.
Sverigedemokraterna ser i grunden positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge 
de privata vårdgivarna lever upp till höga kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad 
inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris.
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En trygg ålderdom för Veikko och Päivi.
Äldre invandrare som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan 
att förstå och kommunicera på svenska, bör kunna få omsorg och vård på sitt moders-
mål. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare bör självklart också 
omfatta äldre svenskar. 

En fristående kommunal äldreombudsman infördes 2019. Denne har som syfte att 
bevaka intressena för de grupper som själva kan ha svårt att göra sin röst hörd, en 
opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre och funktionsnedsatta 
samt deras anhöriga. Göteborgs Stads pensionärsråd är ännu ett forum för samråd och 
utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen i 
Göteborg, ett rådgivande organ med syfte att bereda Göteborgs pensionärer inflytande 
och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. 

Språkkrav och ett registerutdrag ur brottsregistret.
Äldrevårdspersonal inom Göteborgs Stad med bristande språkkunskaper bör erbjudas 
kontinuerlig språkutveckling. Kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia 
behöver höjas vid nyanställning inom äldreomsorgen. Samtalsspråket inom vård- och 
omsorg ska alltid ske på svenska. Rutiner ska säkerställa att alla som anställs inom 
stadens verksamheter för vård- och omsorg, vid sidan av adekvat utbildning, personlig 
kompetens och lämplighet, talar god svenska och har lägsta nivå SAS-Grund för att få 
en anställning. Sverigedemokraterna har motionerat både om att införa språkkrav, samt 
registerutdrag. Förslag som har röstats ner av majoriteten.

Våra prioriterade mål

Ett utdrag ur belastningsregistret ska begäras och säkerställas i samband med 
nyanställningar inom äldreomsorgen och därefter förnyas vart tredje år. 

Kompetensutveckla vårdpersonalen. 

Säkra äldres möjlighet till utevistelse och social gemenskap.

Utöka träffpunkterna för att bryta isolering och öka psykiskt välbefinnande. 

Lokala fritidshem utformade specifikt för våra äldre. 

Utvecklat stöd till de som vårdar sina anhöriga i hemmet. Information, hjälp och 
avlastning.

Inför ett gemensamt journalsystem inom sjukhus, vårdcentraler och kommun.

Bättre schemaläggning för att ha personal inne på ”rätt tider”. Undvik över- 
/underkapacitet som är dyrt och sänker kvaliteten på vården.

Höj lönen för omsorgspersonal, ständiga nyrekryteringar är dyrt och otryggt.

Legitimerad dietist ansvarar över måltidsplanering.



83

Överförmyndarnämnden
Det är inte alla som kan hantera sin ekonomi eller klarar av kontakter med myndighe-
ter. Det kan till exempel bero på sjukdom eller missbruk. Man har då laglig rätt att få en 
god man eller förmyndare som sköter ekonomin. En förmyndare kan till exempel betala 
räkningar och deklarera samt se till att pengar och tillgångar inte försvinner. Det är vik-
tigt att pröva gode män och förvaltare mycket noga innan de tillsätts, så att inte pengar 
förskingras. Det är också viktigt att förmyndare följs upp och kontrolleras för att inga 
utsatta personer som behöver en förmyndare ska riskera att bli lurade och utblottade.  

Ansvaret för nämndens förvaltning har förts över till nämnden för konsument och med-
borgarservice vilket innebär att överförmyndarnämnden exempelvis inte har persona-
lansvar. 

Sverigedemokraternas inriktning för nämnden

Nämndens huvuduppgift ska vara att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och för-
valtare. Att tillsätta och entlediga gode män och förvaltare samt att ansöka om förord-
nade och upphörande av godmanskap och förvaltarskap hos tingsrätten.

Antalet personer med behov av omfattande stöd har stadigt ökat, vilket blir ett extra 
stort problem då det ställer krav på en god tillgång på duktiga, pålitliga och seriösa 
gode män. Det ska sedan tidigare finnas en gräns på 15 uppdrag / god man. Trots 
det är det idag möjligt för gode män att ta betydligt fler uppdrag. Enligt uppgifter från 
Göteborgs stad hade 22 gode män under 2020, 15 uppdrag eller fler. Den med flest 
uppdrag hade 41 och på delad andra plats har vi två ställföreträdare med vardera 33 
uppdrag. Fjärdeplatsen tas av en person med 30 uppdrag. 

Ca 22 ställföreträdare har alltså fler uppdrag än vad som är satt som gräns. Därtill finns 
heller inget system som undersöker om gode män även har uppdrag i andra kommu-
ner. Frågan som osökt infinner sig är om den enskilde brukarens juridiska och ekono-
miska intressen verkligen kan upprätthållas när de gode männens uppmärksamhet 
är så splittrad? De regler vi har idag härstammar från 1924 års förmynderskapslag-
stiftning. Sverigedemokraterna har tidigare motionerat i riksdagen om en översyn av 
lagstiftningen kring överförmyndare och gode män. Vi vill gärna se en ny säkrare lag-
stiftning som bara möjliggör registrerade och professionella gode män och förvaltare. 

Det är viktigt att noggrant pröva och följa upp gode mäns och förvaltares arbete, allt för 
att tillvarata de enskilda brukarnas intresse, vilka ska kunna garanteras en god skötsel 
av sin ekonomi. Att ställa upp som god man är och ska vara en mycket viktig samhäll-
sinsats och därför krävs skarpare kontroller. Vi ser en risk i att stadens system för gode 
män och förvaltarskap utnyttjas i syfte att tjäna pengar och sätter den enskilde bruka-
ren i en väldigt utsatt position. Vi vill att systemet skärps så att risken för eventuellt fusk 
minimeras och brukarnas intressen tillvaratas.



84

Våra prioriterade mål

Skärpta kontroller av gode män. En tydligare gräns på högst 15 uppdrag. 

Höj kraven på kompetens och utveckling för att kunna erbjuda en hög kvalité i 
utförandet av tjänster.

Möjligheten till kompetensutveckling ska stå till förfogande när behovet finns.

På sikt ska kommunens inställning vara att efterfrågan av nämndens uppgifter 
kommer minska när omvärldssituationen förändras.
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Göteborgs Stadshus AB
Göteborg äger ett stort antal bolag. De har uppdrag inom bland annat energi, bostä-
der, evenemang, renhållning, dricksvatten samt kollektivtrafik. Några bolag är delägda 
tillsammans med regionen. För att underlätta styrning och kontroll, samt effektivisera 
så har man bildat ett paraplybolag som innefattar samtliga stadens bolag. Detta bolag 
heter Göteborgs Stadshus AB och ledamöterna kommer från kommunstyrelsen.

Sverigedemokraternas inriktning för bolagen

I den bästa av världar skulle bolagen få vara i fred så länge de löser sina uppdrag och 
levererar vinst till staden. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Samtliga stadens bolag har 
ägardirektiv, och de fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har därmed 
makten att styra ett bolag i olika frågar, till exempel vilken teknik man ska avvända eller 
hur de ska investera i fastigheter och anläggningar. 

Det finns både för och nackdelar med en sådan ordning. Fördelen är att politikerna, det 
vill såga folket eller väljarna kan berätta för bolagen hur dom till exempel ska producera 
fjärrvärme, rena sitt vatten eller hur husen ska vara byggda.

Nackdelarna med för snäva ägardirektiv som drivs av politiskt önsketänkande kan få 
svåra och långtgående konsekvenser. Om ett bolag som får in sina intäkter genom 
avgifter, till exempel Göteborgs Energi, får styras av annat än samhällsnytta och eko-
nomi så kan miljardbelopp gå upp i rök. Exempelvis om man investerar i anläggningar 
och teknik som inte fungerar. Det är av största vikt att ägardirektiven inte enbart styrs av 
politiskt önsketänkande, utan är förankrade bland yrkesfolk i den bransch som bolaget 
verkar inom. Investeringar måste göras i solid och beprövad teknik som ger maximal 
samhällsnytta. 

Staden ska ha en effektiv och resultatinriktad organisation. Det gäller även bolagskon-
cernen, som ständigt ska utvärdera sin verksamhet för att förbättra och bli mer effektiv. I 
dag äger staden ett stort antal bolag som kan innebära ett risktagande för göteborgar-
na. 

Under Stadshus AB finns det ett antal interna bolag som hanterar försäkringar, leasing 
och upphandlingar.  Vidare har vi ett antal bolagskluster som verkar inom sina specifika 
områden.

Business region Göteborg AB (BRG)
För att stärka näringslivet i Göteborg har vi ett bolag som i sin tur har ett antal bolag 
under sig som är kopplade till Forskning och utveckling. Dessa bolag har styrelser med 
ledamöter från Chalmers, vilket stärker kopplingen till våra högskolor och teknikparker.

Göteborg & Co AB
Göteborg är en eventstad som drar många besökare och turister. Vi har ett bolag som 
hanterar detta via ett antal underbolag. Här finns bland annat Liseberg och stadens 
hotellverksamhet inräknat.
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Förvaltning AB Framtiden
Staden äger många flerfamiljshus. Man pratar om allmännyttan. I detta kluster finner vi 
Exempelvis Poseidon och Familjebostäder som är bekanta namn för många i Göteborg.

Göteborg Energi AB
I princip all el som levereras till göteborgarna går via ett elnät som ägs av Göteborgs 
Energi. Även om man köper el från ett annat bolag, så betalar man en elnätavgift till Gö-
teborgs Energi. All fjärrvärmen som levereras i Göteborg kommer från Göteborgs Energi. 
Man levererar även gas och äger fibernät via sina underbolag. 

Sverigedemokraterna anser att bolaget ska utvärdera och inhandla de bästa syste-
men inom energiförsörjning. Bolaget ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor, 
man ska dock inte utveckla nya energisystem utan köpa in solid och beprövad teknik. 
Göteborg ska utvärdera och inhandla miljöanpassad energiproduktion och energidistri-
bution.

Göteborg hamn AB
Göteborg har Nordeuropas största hamn och staden äger stora delar av hamnverk-
samheten via ett eget bolag. Hamnen är Sveriges port mot världen som skapar arbets-
tillfällen inom sjöfart och logistik. För Sverigedemokraterna är det självklart att Göteborgs 
Stad behåller och förvaltar infrastrukturen i hamnen. Göteborgsregionen utgör ett tydligt 
exportnav i Sverige och flera av regionens stora företag gynnas av att Skandinaviens 
största hamn och Sveriges bästa logistikläge ligger just i Göteborgsregionen.

Vi vill att hamnen ska fortsätta växa och utveckla infrastruktur som är kopplad till ham-
nen för att möta näringslivets behov av service av högsta kvalitet, därför välkomnar vi 
fortsatt utbyggnad av hamnbanan. Farleden in till hamnen behöver fördjupas för att 
hamnens fulla kapacitet ska kunna nyttjas av större fartyg.

Göteborgs Stads kollektivtrafik AB
Västtrafik är ett regionalt bolag som har ansvar för kollektivtrafiken i hela regionen. Det 
finns dock ett antal bolag i Göteborgs ägo som hanterar spårvagnar, bussar och färjor. 
Det har varit många turer om vilka ansvarsfrågor som Göteborg ska äga när det gäller 
kollektivtrafik. Bland annat vad gäller spårväg eftersom den korsar kommungränser. Det 
har även varit ett stort och omdebatterat ämne när det kommer till de spårvagnar som 
staden köpt in. Det är viktigt att staden lär av sina misstag.

Higab AB
Göteborg Stad äger och förvaltat många fastigheter via det egna bolaget Higab. Många 
kulturhistoriskt intressanta byggnader sköts på ett förtjänstfullt sätt för att bevara vårt 
gemensamma kulturarv. Det finns förslag på att Higab ska sälja av delar av sitt fastig-
hetsbestånd. Sverigedemokraterna anser dock att staden endast ska sälja fastigheter 
utan kulturhistoriskt värde, och endast fastigheter som inte kan utnyttjas för kommunal 
verksamhet. Försäljning av fastigheter ska inte användas för att reglera stadens under-
skott. Higabs kluster innefattar även utvecklings- och stadsplaneringsbolag för Älvstran-
den, samt Parkeringsbolaget. 
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Regionala Bolag
Avfallshantering och dricksvatten är kommunöverskridande frågor. Renhållningsbolaget 
Renova ägs därför av flera kommuner. Bolaget hämtar våra sopor och sköter våra åter-
vinningscentraler. Verksamheten är taxefinansierad vilket innebär att man betalar för 
de sopor man slänger. Gryaab levererar rent vatten och renar vårt avloppsvatten. Både 
avfallsräkningen och vattenräkningen kommer på samma faktura.

Våra prioriterade mål

Införa nya ägardirektiv.

Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan  
lånefinansiering.

Göteborg Stadshus AB har avkastningskrav på sina bolag.  
Avkastningskraven skiljer sig åt, då bolagen har vitt skilda uppdrag.

Målet är att staden bolag ska reduceras. Det kan ske genom att vissa bolag går 
ihop, alternativt avvecklas. Försäljning av bolag ska dock övervägas noga.

Företag och personer med viktig spetskompetens ska erbjudas goda  
möjligheter att etablera sig Göteborg. 

Staden ska hjälpa stora och små företag så att de kan växa och anställa mer 
personal.

Staden ska skapa fler lärlingsplatser i offentlig och privat sektor. 
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Stadsrevisionen
Att sitta i en nämnd eller en bolagsstyrelse innebär ett stort ansvar. Det är viktigt att sä-
kerställa att de politiker som sitter i nämnder och bolag sköter sina jobb genom att följa 
de lagar och regler som finns. Därför har vi en stadsrevision. De skriver rapporter som 
beskriver hur väl nämnderna utfört sina uppdrag.  

Stadsrevisionen ska granska kommunstyrelsen, nämnderna och samordningsförbun-
den. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Stadsrevisionen 
sitter 22 förtroendevalda revisorer, varav två är från Sverigedemokraterna. 

Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Dessa 
har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommu-
nen. I Göteborg utser kommunfullmäktige i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.
Stadsrevisionen granskar Göteborgs Stads delårsrapport och årsredovisning varje år. 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och de enskilda nämn-
dernas räkenskaper är rättvisande samt om den sammanställda redovisningen ger en 
rättvisande bild av Göteborgs Stads resultat och ställning.

När granskningen av ett verksamhetsår är klar tar revisorerna fram en årsredogörelse 
som sammanfattar all den granskning som gjorts under året. Revisorerna skriver även 
en så kallad revisionsberättelse som är koncernövergripande. I revisionsberättelsen ska 
särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda 
nämnder och bolag framgå.

Våra prioriterade mål

Säkra revisionens oberoende.
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Våra största satsningar. Lathund.

Totalt reformutrymme på drygt 4,2 miljarder.
Vi har inte räknat med det ekonomiska utrymmet som en nykter invandringspolitik skulle 
ha medfört. Det handlar om åtskilliga hundratals miljoner för kommunens skattebetala-
re som vi skulle sparat enbart genom att motsäga oss de kommunaltal som årligen blir 
anvisade till Göteborg. 

Resursfördelningsmodellerna.
I staden finns idag olika resursfördelningsmodeller som bland annat bygger på uto-
meuropeiskt ursprung. Vi står inte bakom de nuvarande modellerna. Sverigedemokra-
terna förespråkar exempelvis istället en mer jämlik och rättvis förskola och grundskola. 
Vi sänker därför fördelningar som baseras på socioekonomiska faktorer kraftigt och 
använder dessa belopp dels till att höja grundbeloppet till samtliga skolor, dels till en 
öronmärkt buffert att fördela till enskilda skolor utifrån om, och när, faktiska behov skulle 
uppstå. Utöver denna omfördelning av befintliga anslag skjuter vi till ytterligare resurser 
till såväl förskolorna som grundskolorna för att höja grundbeloppet ytterligare. 
Sammantaget betyder detta att förskolor och grundskolor med Sverigedemokraternas 
budget får kraftigt ökade anslag, utformat genom ett betydligt högre och mer rättvist 
fördelat grundbelopp till alla skolor samt en lägre fördelning godtyckliga socioekono-
miska parametrar. Vardagligt kallat ”de låga förväntningarnas rasism”.

Allmän kommuncentral reserv, 500 miljoner
Oavsett hur väl man planerar så kan oförutsedda händelser och saker inträffa. Det har 
vi inte minst blivit varse under pågående pandemi. Det är därför oerhört viktigt att vara 
förberedd när något oplanerat plötsligt inträffar. Sverigedemokraterna reserverar därför 
500 miljoner kr i en allmän kommuncentral reserv för oförutsedda händelser. Om inte 
denna förbrukas är det också ett tydligt tecken på att en framtida skattesänkning är 
möjlig. 

Våra satsningar handlar genomgående om tre olika områden. Vi satsar på våra yngre, 
våra äldre samt på tryggheten för oss alla. Här sammanfattar vi förenklat vad det hand-
lar om.

Vi tillskjuter medel till Kulturnämnden och till Idrotts- och föreningsnämnden 
vilket gynnar alla generationer. Ung som gammal! 
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Barn och unga.

Grundskolenämnden får 690 miljoner mer än 2020  
Förskolenämnden får 145 miljoner mer än 2020

Göteborgs Plan för ridsport
Öronmärkta pengar kommuncentralt
Feriejobb ungdomar gymnasium, Pedagogiska hjälpmedel i skolan, Ökat anslag till 
skolmaten.

Äldre

Äldreomsorgen 440 miljoner mer än utgångsläget
Sverigedemokraterna satsar på utveckling av äldreomsorgen i Göteborg. Satsningen 
ska möjliggöra målen om ökat inflytande och självbestämmande för bla brukarna.  
Detta skulle också medföra attraktivare arbetsförhållanden inom hemtjänsten. Äldre-
nämnden är en helt nyinrättad nämnd. Nämnden beräknas inledningsvis omsätta ca 
5,3 miljarder. Sverigedemokraterna tillskjuter ytterligare 440 miljoner till dessa.

Låglönesatsning 50 + 50, (kommuncentralt 100 miljoner)
Regeringen med Stefan Löfven i spetsen drar tillbaka de statsbidrag som tidigare gått till 
en riktad låglönesatsning för stadens anställda. Vi tillskjuter de kommunala medel som 
behövs för att ingen av stadens anställda ska drabbas ekonomiskt. 

Vi tillskjuter sedan ytterligare 50 miljoner för att höja lönerna för bla undersköterskor i 
hemtjänsten, och andra yrken med likvärdig utbildning.

Fria resor dygnet runt, seniorer 67+ (kommuncentralt 120 miljoner)
Sverigedemokraterna tillskjuter de resurser som krävs för att ge våra äldre ett äkta  
”dygnet runt kort”. Ett kort som gäller alla tider på dygnet. Under årets alla dagar.

Sänkt avgift på trygghetslarm 
Våra äldre är en eftersatt grupp som allt oftare blir nerprioriterade i det nya kalla  
Sverige. Självklart ska trygghetslarm vara avgiftsfria.
 

Införa ”Vid Din Sida” konceptet i Göteborg.
Fritidsverksamhet för våra äldre i ordnade lokaler. Sällskap, TV-kvällar och fika erbjuds.
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Trygghetssatsning  - för alla! 217 miljoner.
 
Kommuncentral satsning 100 miljoner
Här ingår bland annat att resurser för att kunna bistå polisen i Göteborg med adminis-
trativ personal.  

Fler trygghetskameror  
Anställa fler ordningsvakter samt införa fler LOV3 områden

Satsning mot hedersvåld, våldsbejakande extremism, gäng- och klankrimi-
nalitet, samt etniska och religiösa konflikter 
Vi ser dagligen hur det politiska och religiösa våldet ökar. Rekrytering till fundamentalis-
tiska grupper sker mer eller mindre öppet. Denna utveckling måste stoppas för att för-
hindra en total samhällskollaps. Kan man komma åt dessa rekryteringscentra kan man 
förhindra att ungdomar väljer att ansluta sig till stridande terrorgrupper i andra länder.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet 
Arbetet mot organiserad brottslighet är en prioriterad fråga. Vi vill öka resurserna till 
kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi har i kommunstyrelsen yrkat på vik-
ten av att jobba aktivt tillsammans med berörda myndigheter mot den ökande organi-
serade brottsligheten.

Stödja nattvandrare, föräldraföreningar och Brottsofferjour 
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.

Återvandringskansli
Personalen ska bistå Migrationsverket med frivillig återvandring. 

Etablering av stödcentrum
Sverigedemokraterna står bakom etableringen av ett stödcentrum för personer som 
utsatts för hedersrelaterat våld. Sverigedemokraterna har yrkat och kommer fortsätta 
yrka på att centret skall ta emot personer oavsett ålder.

Ung på Hisingen, nordost, centrum och i sydväst
Arbetssättet ”Ung i Västra Hisingen” har visat sig vara en framgångsrik metod inom SDN 
Västra Hisingen för att förebygga psykisk ohälsa , missbruk och att unga mellan 12-25 
dras in i kriminalitet. Sverigedemokraterna vill, i samband med stadens omorganisation, 
etablera arbetssättet ”Ung i västra Hisingen” i hela Göteborg inom de fyra nya social-
nämnderna. Vi avsätter 10 miljoner till respektive ny socialnämnd.
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Våra största besparingar
Vi har inte ens räknat med de pengar vi skulle kunnat sparat in, om 
staden bara hade fört en nykter invandringspolitik. Det är åtskilliga hundratals miljoner 
vi hade kunnat spara, enbart genom att motsäga oss de kommunaltal som vi blivit 
anvisade till Göteborg. 

Svenska för invandrare (SFI) 
Göteborgs stad måste enligt lag tillhandahålla SFI. Sverigedemokraterna följer lagen 
och tillhandahåller det, men inte mer. Vi anser att SFI (Svenska för invandrare) skall vara 
självfinansierad. 

Språktolkning 
Göteborgs stad skall inte erbjuda mer språktolk än vad lagen kräver. 
Tolkbehov på grund av en funktionsnedsättning berörs inte av en ny policy.

Modersmålsundervisning 
Göteborgs Stad ska inte erbjuda mer modersmål än vad lagen kräver. Genom att anta 
en ny modersmålspolicy som följer lagstiftningen, skulle vi få ner kostnaderna för mo-
dersmål med ca 50%. Lagen stipulerar att modersmål skall vara avgiftsfritt. Vi vill ändra 
på det.

Resursfördelningsmodeller
I staden finns idag olika resursfördelningsmodeller som bland annat bygger på etniskt 
ursprung. Vi står inte bakom de nuvarande modellerna. Resurserna ska fördelas mer 
rättvist och inte efter vilken del av världen man själv eller ens föräldrar kommer ifrån. 
Dessa resurser ska först och främst komma barn, unga och äldre till gagn. Är man frisk 
och mitt i livet ska man bidra till det gemensamma.

Upphandling
Genom att följa svensk näringslivs rekommendationer om upphandling skulle en 
genomsnittlig kommun kunna uppnå en besparing på 14,7% på en mandatperiod. Här 
finns mycket mer att spara då Göteborg inte ligger smickrande till i deras ranking. Vi 
räknar lågt.

Kommunikatörer

Försörjningsstöd
Inför rutiner baserat på beprövat arbetssätt i Örgryte-Härlanda 

Temporära bostäder

Assistansfusk
Göteborg betalar ut ca 3,1 miljarder i assistansersättningar. Utredningar visar på att 
uppåt 30 % av dessa är felutbetalningar till sådana som fuskar. Vi räknar lågt om vi an-
tar att vi skulle kunna spara 15% genom att stoppa fusket. Alla som har rätt till assistans 
skall få det. Fuskarna skall däremot åka fast och lagföras.  
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Vad vi inte prioriterar...

Dyrt bad i älven när havet ligger 5 min bort, Längre och fler styrdokument, Tiggeri, soci-
albidrag till eu-migranter, Stadens 400-hundra års jubileum två år för sent, Västlänk, 100 
vattenposter, Linbanan, Kamelfarmar, Dag Hammarskjöldsleden som boulevard, IBN 
Rushd, Vuxna män som sitter på café och röker, Sponsra utländska konstnärer i två år, 
Utförsäljning av kulturhistoriska byggnader, Pool i jubileumsparken Lindholmen, Parke-
ringsgarage i älven, Slänga pengar i sjön,  Interreligösa skolprojekt, Julbord till stadens 
politiker, SFI-dagis, European coalition of cities against racism (ECCAR), Konstverk för 10 
miljoner som ska tala om för Göteborgare vad regn är, avgiftsfri simundervisning i en 
stad som ligger vid havet, korruption, leasing av bokbussar, BIDRAGSFUSK, medlemskap 
i STRING network, tomma asylboenden för miljoner, Att kulturnämnden driver café, Stor-
leken på GR fullmäktige, förfulning av staden, Win Win Gothenburg sustainability award, 
MR-dagarna, Klimatpanik, Knarkhandel, Ökade driftskostnader jubileumsparken, 
Bidrag politiska partier, ÖKAT antal nyanlända, Dyra biltvättar som kallas konst, höga 
avgångsvederlag till inkompetenta direktörer, GEO-kontoret i Bryssel, ökade kostnader 
för temporära bostäder, Svarthandel på Kviberg, Kriminalitet i stadens lokaler, Ekono-
mers Konferensresor till SPA anläggningar, Modersmålsverksamhet, SFI, Ett Cykelgarage 
för 144 miljoner, Illegala bosättningar, ökade tolkkostnader. SKOLKAOS, Göteborgs 253 
kommunikatörer, Muslimska friskolor, skattefinansierade jippon, antalet tjänstemän som 
arbetar med mänskliga rättigheter. Framtagandet av fler tandlösa planer, diverse råd 
för etniska grupper och andra minoriteter, Genuspedagogik och normkritiska utbild-
ningar, Utanförskapsområden, Dagens resursfördelningsmodell, Dyra konsulter, Gratis 
lunch på GRs fullmäktigemöten, Dyra riskkapitalsprojekt, Vegansk mat på Göteborgs 
stads officiella representationer, Trafikkaos, Bilfria söndagar i city, Skattehöjningar, 
Klansamhällen, Fler kommunala bolag, Nöjesresor för tjänstemän på betald arbetstid, 
Dyrt matsalt istället för vägsalt, Alliansens etableringslotsar, Hen-toaletter, utredning av 
mikroaggressioner, politisk lotteriförsäljning till redan skuldsatta, FRONT:s salta fakturor, 
Normmedvetet arbetssätt ställs över likställighetsprincipen, Jämställdhetsintegrering 
med intersektionellt perspektiv, Rosenlundsverket, Kassa detaljplaner, Lundbyleden som 
boulevard, 30 Miljarder i klimatkompensation, Vänortsavtal med diktaturer, Höjningar 
av taxor, Höghus runt centralen, Sveriges dyraste simhall, Företagsflykt pga byråkrati, 
Oförmåga att förhandla med regionen, Fler styrdokument, Gratis hyra, Dålig städning av 
staden,  etc etc....



94

Resultaträkning 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter exklusive realisa-
tionsvinster

10 328 200 10 558 900 10 830 600

Realisationsvinster 200 000 200 000 200 000

Verksamhetens kostnader -42 182 199 -42 948 235 -43 905 663

Avskrivningar -1 850 000 -2 050 000 -2 250 000

Verksamhetens nettokostnader -33 503 999 -34 239 335 -35 125 063

Skatteintäkter 30 102 000 31 250 000 32 601 000

Generella statsbidrag och utjämning 4 310 000 3 956 000 3 516 000

Finansiellt netto exklusive utdelning -8 000 1 000 -3 000

Utdelning 106 005 156 005 156 005

Årets resultat 1 006 006 1 123 670 1 144 942

Balanskravsutredning 2021 2022 2023

Årets resultat 1 006 006 1 123 670 1 144 942

Avgår samtliga realisationsvinster -200 000 -200 000 -200 000

Årets balanskravsresultat före  
ianspråktagande/avsättning till 
resultatutjämningsreserv 806 006 923 670 944 942

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0

Årets balanskravsresultat 806 006 923 670 944 942

Ekonomisk sammanställning 2021-2023, Tkr
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Balansräkning 2021 2022 2023

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 93 598 000 104 143 000 115 722 000

varav materiella 44 654 000 51 464 000 58 406 000

varav finansiella 48 944 000 52 679 000 57 316 000

Omsättningstillgångar 12 500 000 12 500 000 12 500 000

Summa tillgångar 106 098 000 116 643 000 128 222 000

Eget kapital, avsättningar  
och skulder

Eget kapital 28 821 006 29 944 675 31 089 617

varav årets resultat 1 006 006 1 123 670 1 144 942

varav resultatutjämningsreserv 4 379 000 4 379 000 4 379 000

Avsättningar 5 300 000 5 800 000 6 300 000

Långfristiga skulder 51 976 994 59 898 325 68 832 383

Kortfristiga skulder 20 000 000 21 000 000 22 000 000

Summa skulder 71 976 994 80 898 325 90 832 383

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

106 098 000 116 643 000 128 222 000

Resultatutjämningsreserv 2021 2022 2023

Ingående balans 4 379 000 4 379 000 4 379 000

Medel till RUR 0 0 0

Medel från RUR 0 0 0

Utgående balans 4 379 000 4 379 000 4 379 000
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Kommunbidrag nämnder 2021 2022 2023
Byggnadsnämnden 149 938 153 312 157 145

Fastighetsnämnden 35 151 35 852 36 648

Förskolenämnden 4 462 400 4 563 669 4 677 586

Grundskolenämnden 8 392 426 8 589 596 8 809 984

Idrotts- och föreningsnämnden 619 516 628 460 638 622

Kommunledningen 340 355 368 823 378 444

Kulturnämnden 636 364 676 138 703 033

Lokalnämnden -123 600 -123 600 -123 600

Miljö- och klimatnämnden 80 626 82 440 84 501

Nämnden för Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning

720 700 717 588 734 503

Nämnden för funktionsstöd 4 062 820 4 164 547 4 280 121

Nämnden för Inköp och upphandling 10 000 2 000 2 000

Nämnden för Intraservice 20 258 20 714 21 232

Nämnden för Konsument- och 
medborgarservice

77 991 79 633 81 499

Park- och naturnämnden 329 138 349 804 393 087

Socialnämnd Nordost 812 933 837 471 868 076

Socialnämnd Centrum 855 084 879 582 902 870

Socialnämnd Sydväst 413 110 425 315 439 181

Socialnämnd Hisingen 600 127 619 434 641 369

Trafiknämnden 1 098 077 1 122 026 1 144 819

Utbildningsnämnden 2 211 000 2 262 655 2 374 601

Valnämnden 3 629 1 666 1 708

Äldre samt vård- och omsorgsnämnd 5 745 032 5 825 767 5 914 142

Verksamhetens kostnader nämnder
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Kommunbidrag nämnder 2021 2022 2023
Arkivnämnden 21 785 22 275 22 832

Business Region Göteborg AB, (BRG) 30 235 30 915 31 688

Fastighetsnämndens transfereringar 69 224 70 782 72 552

Göteborg & Co. AB 105 411 98 098 101 150

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 364 300 373 100 373 100

Socialnämnd Centrum Studieförbunden 31 762 32 477 33 289

Överförmyndarnämnden arvoden 25 348 25 918 26 566

Övrig påverkan på nämndernas 
kostnader 7 285 000 7 285 000 7 285 000

Totalt nämndernas kostnader 39 486 143 40 221 460 41 107 751
Inkl indexuppräkning på 1,8%, 2,25% respektive 2,5%

Totala medel Förskolenämnden 2021
Grundbelopp 4 462 400

Kom. reserv kommunal förskola 61 536

Kom. reserv fristående förskola 10 459

stängt v. 28-31 20 000

Summa totalt 4 554 395

Totala medel grundskolenämnden 2021
Grundskola 8 392 426

Kom. reserv grundskola 432 640

Kom reserv fritids 24 954

Summa totalt 8 850 020
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Investeringar nämnder, mnkr 2021 2022 2023 2024 2025

Fastighetsnämnden 288 290 318 588 335

Nyinvestering 222 242 262 537 271

Reinvesteringar 67 48 56 51 64

Investeringsinkomster -1 0 0 0 0

Idrotts- och föreningsnämnden 472 646 577 503 562

Nyinvestering 288 503 381 359 469

Reinvesteringar 184 143 196 144 93

Investeringsinkomster 0 0 0 0 0

Kretslopp- och vattennämnden 927 999 932 944 840

Vatten- och avlopp

Nyinvestering 747 812 734 758 612

Reinvesteringar 180 187 198 186 228

Investeringsinkomster 0 0 0 0 0

Avfall 42 75 72 126 13

Nyinvestering 41 74 71 125 12

Reinvesteringar 1 1 1 1 1

Investeringsinkomster 0 0 0 0 0

Investeringar netto Kretslopp och 
vattennämnden

969 1 074 1 004 1 070 853

Lokalnämnden 3 225 3 885 4 835 4 870 5 235

Nyinvestering 2 340 2 620 2 810 2 910 2 965

Reinvesteringar 885 1 265 2 025 1 960 2 270

Investeringsinkomster 0 0 0 0 0

Park- och naturnämnden 125 115 105 105 109

Nyinvestering 110 100 90 90 93

Reinvesteringar 15 15 15 15 16

Investeringsinkomster 0 0 0 0 0

Trafiknämnden  2 005 2 410 1 893 1 982 1 887

Nyinvestering 2 088 2 875 2 284 1 512 1 445

Reinvesteringar 575 659 597 1 036 906

Investeringsinkomster -658 -1 124 -988 -566 -464

Totalt kommunen 7 084 8 420 8 732 9 118 8 981
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Kommuncentrala poster 2021

Kommuncentral reserv 500 000

Revisorskollegiet 36 182

Tillköp kollektivtrafiken (VGR) 196 600

Återföring Paracastextilier 800

Indexering infrastrukturella avsättningar 10 300

Bidrag politiska partier 25 000

Lindholmen science park grundfinansiering (aktieägartillskott) 3 000

Lindholmen science park Visual Arena 3 200

Johanneberg science park (aktieägartillskott) 2 000

Göteborgs Symfoniker bidrag 2 574

Win-Win Gothenburg sustainability award 150

Kommunövergripande avgifter 61 770

Räddningstjänsten brandvatten 3 900

Extern visselblåsarfunktion 713

Pensioner räddningstjänsten 83 300

Etablering av stödcentrum 916

Samordningsförbundet 15 370

Pensionskostnader 2 250 000

Finansiering via intern pensionsavgift -1 425 000

Jubileumsplanen Göteborg 400 år 30 000

Johanneberg Science park Celsius 2.0 1 500

Försörjningsstöd, central reserv 100 000

Återvandingscentrum 25 000

Fler ordningsvakter (LOV3) 10 000

Fler kameror, kameraövervakning 2 000

Feriejobb ungdomar gymnasium 15 000

Nattvandrare, föräldraföreningar och brottsofferjouren 15 000

Sänkt avgift på trygghetslarm 10 000

Satsning mot våldbejakande extremism 15 000

Firande av Gustav II Adolf 1 000

Pedagogiska hjälpmedel i skolan 8 000

Skönhetsråd 10 000

Avgiftsfri förskola vecka 28-31 20 000

Ny påföljd för unga lagöverträdare 130

Kunskapscentrum, centrum mot organiserad brottslighet 10 000
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Kommuncentrala poster forts. 2021

Fria resor för äldre över 67 år 120 000

Dokumentationssystem inom hälsa och sjukvård 1 500

Öronmärkta centralt (vårdpersonal/undersköterskor) 50 000

Kommuncentral buffert/reserv, förskola 71 995

Kommuncentral buffert/reserv, grundskola 457 594

Kommuncentral reserv, fritids 24 954

Skolmat, ökat anslag 20 000

Fortsätt låglönesatsning 50 000

GWO Gothenburg Wind Orchestra 5 000

Samlade trygghetskapande åtgärder 100 000

Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser 2021

Jubileumsplanen Göteborg 400 år 10 000

Dagvatten och skyfall 5 000

Utökad skattefinansiering för kretslopp och vattennämndens 
skyfallsarbete

5 500

Kretslopp och vatten västsvenska paketet 4 000

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder 4 000

Personal-/kompetensförsörjning 50 000

Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet 11 100

Enkelt avhjälpta hinder 20 000

Jubileumssatsningen BoStad 2021 10 000

Konsekvenser ny taxa för äldreomsorg, funktionshinderverksamhet 
samt hälso- och sjukvård

17 500



Egna anteckningar
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