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Tilläggsyrkande angående – att öka tryggheten på våra kommunala badplatser. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att avsätta motsvarande belopp som föreslås 
avsättas till vakter på kommunala badplatser och stränder, till ett återvandringskansli. 

2. I övrigt bifalls original det ursprungliga förslaget. 

Yrkandet 
Köpcentra. Allmänna platser, gator och torg. Badhus. Bibliotek. Muséum. Kollektivtrafik. 
Sjukhus och vårdinrättningar. Resecentrum. Nöjesparker. Tågstationer. 
Parkeringsgarage. 

Snart vanliga stränder och kommunala badplatser? 

I det gamla ”Fattigsverige”, där stora delar av befolkningen levde under ytterst knappa 
och svåra förhållanden - där behövdes det inga ordningsvakter överallt i samhället. 

I efterkrigstidens Sverige, med en omfattande invandring till landet, där landet och 
befolkningen mycket snabbt byggde upp ett omfattande ekonomiskt välstånd med mycket 
pengar och resurser - där behöves det inga ordningsvakter överallt i samhället. 

Men - i det Sverige som skapats efter 68-vänsters intåg i Sverige och vandring genom 
institutionerna samt riksdagens beslut från 1975 om att göra Sverige multikulturellt, där 
behövs nu väktare och kameraövervakning i snart vart enda gathörn, i var enda byggnad, 
bakom nästan varje buske och sten. 

När skall övriga partier inse att det är de senaste årtiondens totalt misslyckade 
invandringspolitik och godhetssignalering som skapat det våldsamma otrygga samhälle 
med skyhög kriminalitet, kulturkrockar och no-go zoner som vi har idag? 

Att sätta in väktare på stränder och badplatser är bara brandsläckning för stunden. Det 
kommer inte lösa grundproblemet, på sin höjd bara flytta det till en ny plats som strax 
därefter också kommer behöva väktare. Ganska snart kommer det finnas väktare bakom 
varje sten och gathörn. Kostnaden kommer dränera den gemensamma välfärden på 
mycket behövda och omfattande resurser. Det är obestridligt våra barn, de svaga och de 
gamla som får ta den största smällen och kostnaden. 
 
Sverigedemokraterna inser att dagens situation måste hanteras här och nu men föreslår 
– till skillnad från andra partier - även en för framtiden permanent lösning på problemet. 
Stadsledningskontoret ges därför i uppdrag att avsätta motsvarande summa som läggs 
på väktare på offentliga platser, till ett återvandringskansli för att hjälpa människor som 
lever utanför samhället och/eller som skapar otrygghet för andra, att återvandra till sina 
ursprungsländer. 
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Yrkande angående att öka tryggheten på våra 
kommunala badplatser 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda parter, utreda hur 
vi kan minska nedskräpningen och den öka den upplevda tryggheten på våra 
badplatser. 

 

Yrkandet 
Göteborgs Stad behöver säkerställa att våra kommunala badplatser är inbjudande och 
säkra. Målet är att säkra tillgängligheten genom att erbjuda trygghet så att alla vågar 
nyttja badplatserna. Alla besökare på baplatserna måste kunna känna sig säkra att nyttja 
dessa utan rädsla för eventuella konflikter. 

Vi ger Stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med berörda parter, utreda vilka 
trygghetsfrämjande insatser som kan införas så att alla kan känna sig trygga på 
kommunala bad samt hur renligheten kan bli bättre. Eventuella Lov3-befogenheter på 
dessa platser under högsäsong bör hänskjutas till trygghetssatsningar i budgetarbetet. 
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