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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. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2022-08-12 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2022-08-12,  2.2.10,  Dnr: 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (4) 
   
   

Beträffande den del av det nu aktuella yrkandet som berör nedskräpning i de offentliga 
rummen så är det glädjande att se att fler partier nu anammar och driver 
Sverigedemokraterna politik. Sverigedemokraterna lade redan sommaren 2020 förslag 
för att komma till rätta med brott mot eldningsförbud samt nedskräpningen på offentliga 
platser såsom gator, torg, parker och badplatser. 

 

 

Bilaga: 
Sverigedemokraternas yrkande, Åtgärder mot en ökad nedskräpning, (KS 2020-06-17, 
2.2.22). 
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SD yrkande – Åtgärder mot en ökad 
nedskräpning 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

1. Hemställ till berörda instanser om att sysselsätta fler ungdomar i Göteborg med 
renhållningsarbete under sommaren 2020. 
 

2. Berörd instans förtydligar för allmänheten om de regler som gäller vid offentliga 
platser avseende nedskräpning och eldningsförbud med mera på allmän plats. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att från resultatet avsätta medel för genomförandet. 
 

Yrkandet 
Det är hög tid att uppdatera göteborgarna om vad vi har för rättigheter och skyldigheter 
på offentliga platser. Vår allemansrätt är unik och väl värd att värna. I dagsläget får vi in 
täta rapporter från allmänheten om nedskräpningar ute i våra parker och på våra 
badplatser när vädret bjuder på utevistelse. Trots att det är förbjudet att skräpa ner hamnar 
fel saker på fel ställen. Det blir då ofta kommunens ansvar att städa upp på gator, torg och 
andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. 

I 15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken står att läsa: 

"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till." 

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl 
som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. Den 
som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till 
kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här 
typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det 
handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning. 

Förbudet mot nedskräpning är en av de regler som självklart måste följas när man 
utnyttjar allemansrätten. Allemansrätten finns reglerad i 2 kap. 18 § regeringsformen där 
det står att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” och i 7 kap. 1 § 
miljöbalken står det ” var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i 
naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. 

Om detta måste vi på ett tydligare sätt uppdatera och informera stadens invånare. Det ska 
kännas tryggt att vistas på offentliga platser. Människor ska kunna röra sig barfota vid 
badplatser och grillning ska ske med stor respekt och aktsamhet. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Initiativärende 
 
2020-06-10 
 

 
  
Initiativärende 
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Nu är ett ypperligt tillfälle att ge fler ungdomar ett meningsfullt arbete. Att göra rent och 
fint ger tillfredställelse och ökar självkänslan. Det råder en oro från många politiker idag 
vad gäller fritidssysselsättning för våra ungdomar – men man glömmer vad ett riktigt 
arbete gör för självförtroendet. Den som är sysselsatt med att göra fint på dagtid får också 
en inkomst. Det ger större möjligheter och lösningar när det kommer till fritiden.  

Vi kan parallellt ordna fritidssysselsättningar till stadens ungdomar, men med viktiga 
uppdrag och riktiga arbeten växer självkänslan. Det gäller att skapa en bra balans av både 
arbeten och nöjen och det tillfället är precis nu. 
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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 Park och 
naturförvaltningen, utreda hur kommunala ordningsvakter och annan personal kan 
införas så att alla kan känna sig trygga på våra kommunala bad, samt att utveckla 
bättre rutiner för att hålla våra kommunala stränder och badvatten rena från 
nedskräpning och tång. Stadsledningskontoret får återrapportera förslag på 
genomförande och kostnad. 

Yrkandet 
Med anledning av den ökade otryggheten på kommunala badplatser med människor som 
inte visar hänsyn, ökad narkotikaanvändning, ökade hot- och våldshandlingar, misshandel 
och storslagsmål behöver Göteborg Stad agera kraftfullt. Senast i mitten av juli var det ett 
omfattande slagsmål i Askimsviken där ett 50-tal män, kvinnor och barn, deltog och flera 
misshandlades. Vi tolererar inte att olika grupperingar inför sina egna regler för hur olika 
områden av badplatserna får användas och av vem, och upprätthåller dessa regler med hot 
om våld och våld mot de som ifrågasätter. 

Göteborgs Stad behöver säkerställa att våra kommunala badplatser är trygga, välordnade 
och rena. Målet är att säkra tillgängligheten genom att erbjuda trygghet så att alla vågar 
nyttja badplatserna. Även ensamstående mammor med barn måste kunna känna sig säkra 
att nyttja badplatserna och slå sig ner på valfri ledig plats utan risk för trakasserier. 

Park- och naturförvaltningen behöver förstärkning för att hantera uppgiften då problemen 
snarare bottnar i stadens generella problem med utanförskap, kriminalitet, hederskultur 
och parallellsamhällen än i park- och naturfrågor. 

Vi ger Stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med Park och naturförvaltningen, 
utreda om kommunala ordningsvakter och annan personal kan införas så att alla kan 
känna sig trygga på kommunala bad, samt hur rutiner kan utvecklas för att hålla såväl 
stränder som vattnet rena från nedskräpning och tång. Stadsledningskontoret ska 
återrapportera förslag på genomförande och kostnad till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
 
2022-08-10 

D 
 
 
Nytt ärende 
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