SD Gotlands valmanifest
Sverigedemokraterna sätter hela Sveriges väl i första rummet och vi gotlänningar har det särskilda
ansvaret att förvalta vår fantastiska ö, och vi värnar särskilt Gotlands landsbygd. Vår målsättning är
att Gotland ska vara den bästa platsen att födas, leva och bli gammal på. För att den visionen ska bli
verklighet måste politikerna åter börja prioritera gotlänningarna. Ökad trygghet, en god tillgång till
bostäder och en bättre äldreomsorg, är några av våra löften till gotlänningarna.
Det står dock klart att Gotland står inför stora utmaningar. Sverigedemokraterna tänker alltid
lösningsinriktat och vi är beredda att ta tag i de stora problem som andra partier förnekat under
många år. Vi är också beredda på att genomföra de beslut som krävs för att vända utvecklingen, hur
obekväma de än må vara. Att flera andra partier har vänt i ett antal frågor och numera driver vår
politik välkomnar vi, dock så ställer vi oss tveksamma till deras trovärdighet. Sverigedemokraterna är
garanten för att en ny politisk inriktning tar Gotland och Sverige i rätt riktning, den riktning som vi
under dem gångna mandatperioden förespråkat och hållit fast vid.
Gotland behöver förändring – På riktigt!

En bostadsmarknad i rörelse
Rådande bostadsbrist och behovet av bostäder till en växande befolkning kräver en nybyggnation
över hela Gotland. Om vi fortsätter bygga nya bostäder i dagens takt samtidigt som
befolkningsökningen inte avtar kommer bostadsbristen bli värre, med stigande bostadspriser och
växande bostadsköer som följd. Detta kommer särskilt drabba ungdomar, lågavlönade, nyinflyttade,
studenter och andra svaga grupper på bostadsmarknaden. En förvärrad situation på Gotlands
bostadsmarknad kommer också slå hårt mot hela Gotlands ekonomiska tillväxt. Gotland måste kunna
erbjuda bostäder om vi vill locka hit och hålla kvar kompetens och för att ön skall kunna leva.
Gotlands unika kulturmiljöer måste värnas. Nya byggnader ska ha en form, en storlek och ett
utseende som gör att de passar in i den omgivande miljön, såväl som inne i Visby som på
landsbygden. Vi vill att gotlänningarna ska prioriteras i bostadskön och skapa en särskild kö där
mindre hyreslägenheter öronmärks för unga i regionen.
Sverigedemokraterna vill
• verka för att det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem bygger fler hyreslägenheter
• att nybyggnationer ska vara i harmoni med sin omgivning över hela ön
• prioritera gotlänningarna på bostadsmarknaden
• göra det enklare för mindre byggföretag att bygga på regionens mark
• ta bort vissa markrestriktioner som hindrar nybyggnationer

Ett tryggt Gotland
Sverigedemokraterna arbetar för straff som står i proportion till brottet, bättre uppföljning av
brottsoffers utsatthet, hårda tag mot utländska ligor och en utökad poliskår. Mycket inom detta
politikområde ligger på riksdagens bord, där kriminalpolitiken är en av våra profilfrågor. På lokal nivå
kompletterar vi genom att arbeta med de brottsförebyggande och de situationsbaserade frågorna.
I hela Sverige kan man konstatera en ökning av antalet våldsdåd, upplopp och kvinnofridsbrott. Idag
läggs det stora resurser på att rehabilitera förövaren, Sverigedemokraterna anser att det istället
borde ligga ett större fokus på att hjälpa brottsoffret tillbaka till ett fungerande liv.

En kommuns viktigaste uppgift inom brottsbekämpning är att arbeta förebyggande. Bättre belysning i
otrygga miljöer, fler trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter särskilt under
högsäsong är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Med vår politik får vi en
polisverksamhet som inte bara ges större resurser för att bekämpa den grova brottsligheten, utan
även en polis som får större möjligheter att klara upp de ”mindre brott” som idag ofta inte utreds
alls.
Sverigedemokraterna vill
• öka patrulleringen av väktare i otrygga områden
• anställa fler ordningsvakter som vistas i det offentliga rummet
• placera trygghetskameror på brottsutsatta och otrygga platser
• bättre utomhusbelysning i otrygga miljöer
• att kommunen ska stödja lokala brottsoffer-jourer och följa upp verksamheten
• ge mer kommunala resurser till rehabilitering av brottsoffer
• inrätta fler kvinnojourer
• upprätta särskilda kvinnojourer för hedersrelaterat våld och förtryck

En växande arbetsmarknad
Gotland skall jobba för ett mer företagsvänligt klimat för att på så sätt få fler jobb. Att Gotland har en
välfungerande arbetsmarknad är viktigt.
Ett av incitamenten för att få arbetsmarknaden att fungera bättre är att skapa ett så gynnsamt klimat
för företagande som möjligt. De svenska småföretagen har stått för en stor del av
sysselsättningstillväxten under tidigare högkonjunkturer och är också en viktig förutsättning för
Sveriges väg ut ur aktuella och kommande kriser.
En alltför hög invandring i kombination med en misslyckad matchning på arbetsmarknaden har
skapat ett överutbud såväl som ett underutbud inom olika sektorer. Till detta kommer en
bostadsbrist.
Den fria arbetskraftsinvandringen som infördes 2008 har inneburit stora påfrestningar på
arbetsmarknaden. Det har lett till betydande undanträngningseffekter för svensk arbetskraft,
samtidigt som det blivit fritt fram för lönedumpning. Vi anser att det är självklart att alla ska ha lika
förutsättningar på arbetsmarknaden och vänder oss mot alla typer av diskriminerande eller
särbehandlande åtgärder.
Våra ungdomar måste tidigt få uppleva vad det innebär att ha ett arbete. Därför vill
Sverigedemokraterna att regionen ska erbjuda sommarjobb till alla unga. Inom den offentliga sektorn
finns idag många som arbetar deltid men vill gå upp i arbetstid – inte sällan är det kvinnor inom
vårdsektorn. Det borde ligga i regionens intresse att se till att det finns resurser som möjliggör detta.
Sverigedemokraterna vill
• minska byråkratin och förenkla regelverket för små- och medelstora företag
• erbjuda gotländska ungdomar sommarjobb
• endast tillåta arbetskraftsinvandring med kompetens vi för tillfället saknar
• sysselsätta långvariga mottagare av försörjningsstöd
• erbjuda deltidsarbetande inom vården som så önskar möjlighet till heltid
• motverka alla former av kvotering och diskriminering på arbetsmarknaden

En ansvarsfull invandring
Invandringspolitiken på riksplanet beslutas i Sveriges riksdag, men vi på Gotland väljer omfattningen
av invandringen till regionen. Det är viktigt att skilja mellan olika typer av invandring. Beroende på
invandringens karaktär får den olika effekter på det svenska samhället. Då invandringen till Sverige
bestod av arbetskraft från kulturellt närliggande länder var de problem vi ser idag icke-existerande.
Problemen vi nu ser runtom i Sverige, inte minst i många mindre städer och förorter, har uppstått
som en följd av att kursen lades om till förmån för en oansvarig invandringspolitik med fokus på asyloch anhöriginvandring.
Vår politiska ståndpunkt är att kravlösheten på de människor som har invandrat ersätts med tydliga
förväntningar på anpassning till majoritetssamhällets normer och värderingar. Människor som önskar
återvända till sitt hemland ska få hjälp och stöd till att göra så. De som förbinder sig att återvända ska
kunna ges stöd ges i form av bidrag och/eller en kortare arbetsmarknadsutbildning som lär ut ett yrke
som den inhemska arbetsmarknaden efterfrågar.
Sverigedemokraterna vill
• anpassa invandringen efter regionens behov och möjligheter
• redovisa kostnaderna för invandringen årligen för skattebetalarna
• frigöra mer resurser till kvinnor och barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
• erbjuda de som önskar återvandra ett återvandringsstöd
• människor som har invandrat ska anpassa sig, inte tvärtom
• dra in skattefinansierade välfärdstjänster för illegala invandrare
• ersätta kravlösheten med tydliga förväntningar på människor som har invandrat

Bästa möjliga skola för alla barn
Skolans uppgift är främst att vara en kunskapsförmedlare. Vi ser med stor oro på att svenska elevers
resultat blir sämre. I internationella mätningar blir det tydligt att Sverige halkar efter. Idag slussas
elever med stora kunskapsbrister i det svenska språket in i skolklasser alltför tidigt. Resultatet blir att
dessa elever tar stora delar av lärartiden och andra barns skolgång blir lidande. Därför vill vi att
nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor, en skola där tempot är lägre och
svenskundervisningen är ett betydande inslag i undervisningen. När en elev uppfyller fullgoda
kunskaper i det svenska språket kan han eller hon ta steget över till den ordinarie skolan.
Det är också av stor vikt att våra barn känner en trygghet i skolan, de som förstör för andra barn ska
flyttas från skolan, inte tvärtom. Skolan bör betona tidigare generationers samlade kunskap och
erfarenheter, den kristna etiken samt den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt
samhälle.
Innan våra barn börjar i skolan går många barn i förskolan. Varje barn förtjänar den bästa omvårdnad
vi kan ge, därför vill vi se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska.
Förskolans inflytande på våra barn är stort, därför ställer vi oss avvisande till det som kallas
könsneutral genuspedagogik. Vi sverigedemokrater tror starkt på att barn är egna individer som ska
ges förutsättningar att utvecklas åt det håll de själva väljer utan att störas av politiska experiment.
Sverigedemokraterna vill
• tillåta friskolor som komplement till den kommunala skolan
• att lärare och annan personal inom skola och förskola ska kunna tala god svenska
• erbjuda kommunala jourskolor för såväl stökiga som högpresterande elever
• involvera verksamma inom olika yrken i studie- och yrkesvägledningen
• stoppa genuspedagogiken i Gotlands förskolor och skolor

• att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor
• bevara småskolorna ute på landsbygden, det ger även liv och dragningskraft till orten.
• minska barngrupperna inom förskolan
• öka vuxennärvaron i skolan

Besöksnäringen till Gotland är viktig och ska bejakas
Gotland med Visby i fokus är en av landets största turistattraktioner och besöksnäringen på Gotland
sysselsätter idag ett mycket stort antal människor. Vi vill utveckla den befintliga besöksnäringen på
hela Gotland och samtidigt skapa nya intressanta attraktioner som lockar ännu fler besökare, gärna
utanför Visby.
Besöksnäringen är viktig och vi är måna om att våra besökare känner sig trygga och uppfattar
Gotland som en gästvänlig ö. Därför är det av vikt att vi underlättar för våra besökare att
transportera sig till och från våra flygplatser så väl som från våra hamnar.
Kryssningsbesöken växer stadigt till vår ö. Därför måste vi i ett tidigt skede se till att utbyggnaden av
våra hamnar uppfyller de krav som de nya större kryssningsfartygen ställer så vi kan möta framtidens
efterfrågan.
Sverigedemokraterna vill
• ordna smidiga transportmöjligheter för besökare
• placera ut fler informationsskyltar över Gotlands sevärdheter
• underlätta för fler och större kryssningsfartyg att besöka Gotland
• erbjuda fler sommarjobb till unga gotlänningar inom besöksnäringen
• öppna upp för mer sevärdheter över hela ön

Trygghet i vardagen för våra äldre och funktionshindrade
Den som har arbetat hela sitt liv, med förvärvsarbete såväl som arbete i hemmet, förtjänar en värdig
ålderdom. Våra äldre har rätt till vördnad och respekt från de yngre generationerna och samhället i
stort.
Fysisk och ekonomisk trygghet är grundläggande förutsättningar för ett fungerande och fullvärdigt
liv. Det gäller för alla människor, men inte minst när man kommit upp lite i åren. Trygghet för våra
äldre kan handla om många olika saker, alltifrån detaljer som att få hjälp med enklare sysslor i
vardagen till livsavgörande frågor som möjligheten att vid behov få akut hjälp. Att exempelvis
underlätta för den som, med viss hjälp, vill bo kvar hemma med att förebygga olyckor är inte bara
medmänsklighet, det är också ekonomiskt klokt.
På samma sätt som äldre kan möta problem utifrån fysiska omständigheter så finns det många
människor som har liknade problem utan att för den sakens skull vara äldre. Personer med olika
funktionsnedsättningar kan med vår politik ges alla möjligheter till ett fullgott liv. Samhället har ett
ansvar att hjälpa alla att få möjligheten att leva, arbeta och delta i samhället efter egen förmåga.
Sverigedemokraterna vill
• möjliggöra för fler äldre att bo kvar i sitt närområde genom att bygga äldreboende på orten
• att all personal på äldreboenden ska tala god svenska
• sänka taxorna inom kollektivtrafiken för Gotlänningar som fyllt 65 år
• tillföra ekonomiska medel för att höja kvaliteten på den mat som serveras till våra äldre
• ge företag lönebidrag för att anställa personer med funktionsnedsättningar

• ta krafttag mot bidragsfusket med assistansersättning
• införa en jour-hemtjänst för de äldre som är i behov av tillfällig hjälp

Fokus på svensk kultur och svenska värderingar
Sverigedemokraterna vill se ett kulturliv som riktar sig till den breda allmänheten, och vi vill stödja
och uppmuntra kulturella uttryck som hjälper till att bevara och utveckla den svenska kulturen.
Kulturarvet är en viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som har
skapat grunden för vilka vi är. Vi vill se ett ökat medborgarinflytande i planeringen av stadens större
kulturprojekt. Vid stora projekt som berör offentliga byggnader eller konstverk, ska medborgarna
tillfrågas innan beslut fattas.
Kulturstöd ska premiera uttryck som både syftar till att utveckla utövarens kreativitet och talang och
som också kan komma allmänheten till godo. Vi vill se att fler satsningar görs på gotlänningar som
besitter en stor talang inom sitt specifika kulturområde – musik, dans, litteratur, måleri m.m.
Stöd till invandrarföreningar motverkar sitt syfte genom att skapa distans till det svenska samhällets
normer och värderingar. Incitamenten för anpassning till det blir därför mindre. Det bidrar till
ytterligare segregation och upprätthåller således ett utanförskap.
Sverigedemokraterna vill
• stödja en kulturyttringar som bejakar svensk kultur där svenska värderingar premieras
• ge ökat stöd till projekt med fokus på det svenska språket
• ge mer resurser till talang och mindre till ideologiska provokationer
• ställa nya och högre krav på dem som ska få kulturstöd
• omfördela kulturstöd från utländsk kultur till svensk kultur

En transportinfrastruktur som tar höjd för framtiden
Sverigedemokraterna Gotland vill se ett Gotland som växer naturligt. Det innebär att gods och
persontransporter till och från ön prissätts så att fler företag finner det attraktivt att etablera sig på
vår ö.
Hela Gotland skall också ha tillgång till en ändamålsenlig och tillgänglig kollektivtrafik.
Sverigedemokraterna vill
• anpassa kollektivtrafiken så att alla kan nyttja den
• komplettera kollektivtrafiken med beställningstrafik från bussens hållplats till ditt slutmål/bostad
• arbeta för att tillgängliggöra att trafik österut blir verklighet, exempelvis till Baltikum

Visbys närmiljö ska värnas och Gotländskt jordbruk gynnas
Visby är en vacker stad med ruiner, kulturhus och den fantastiska ringmuren. Människans påverkan
på naturen är stor, därför behöver vi ständigt förbättra oss i hushållning av naturresurser, miljövård
och klimatarbete. Vi vill bevara Visbys estetiska profil samtidigt som vi vill verka för att förstärka och
fördjupa miljöarbetet.
Vi tror att en ren miljö är en förutsättning för en hög grad av välbefinnande och en god livskvalitet.
Vad vi betecknar som en ren miljö allt från att hålla gatorna fria från nedskräpning till att hålla luften
fri från förorening. Kommunens verksamheter bör genomsyras av ett synsätt som är varsamt med
naturens resurser. Redan i upphandlingsskedet ska produkter med en hög återvinningspotential,
prioriteras.

Klimatfrågan handlar i huvudsak om utsläpp av växthusgaser, i första hand koldioxid. Reducering av
koldioxidutsläpp kostar mer att genomföra i Gotlands transportsystem än i länder som Kina och
Indien. Avgörande för den globala utvecklingen på det här området är vad som händer med
växthusgasutsläppen i länder som just dessa. Detta är en viktig utgångspunkt som vi tar med i vår
bedömning av huruvida man ska stödja eller förespråka en viss koldioxidminskande åtgärd inom
Gotlands verksamhetsområden.
Sverigedemokraterna vill
• öka återvinningen med hjälp av ekonomiska incitament
• att regionen skall köpa lokalproducerad mat så långt det är möjligt
• öka kostnadsmedvetenheten i samband med klimatförbättrande åtgärder
• satsa mer på alternativa drivmedel för kommunägda fordon
• begränsa upphandlingen av djurprodukter till de som är förenliga med god djurhållning

Ett förbud mot tiggeri
Den fria rörligheten som ger människor möjlighet att röra sig fritt inom unionen är en av EU:s
grundpelare. Dock så kan den fria rörligheten missbrukas. Det tydligaste exemplet på detta är det
organiserade tiggeri som numera förekommer i större delen av Sverige, i synnerhet på större orter.
Huvudsakligen är det fråga om hitresta medborgare från Rumänien och Bulgarien. Tiggeriet är delvis
frivilligt, men det finns också rapporter om att tvång och prostitution är förknippade med denna typ
av verksamhet.
Det är inte en hållbar situation att Region Gotland ska ta ansvar för andra europeiska länders
medborgare, därför vill vi se ett förbud mot tiggeri. Regionen skall omgående sluta att betala boende
för tiggarna då det bara hjälper till att permanenta deras situation.
Sverigedemokraterna vill
• verka för ett nationellt förbud mot tiggeri
• stoppa tillgången till svensk välfärd för hitresta tiggare
• sluta använda skatteintäkter för att betala för tiggarnas boende.

Gotland kultur- och stadsmiljöer ska värnas
Visbys innerstad med omnejd ska ha som ledmotiv att nytt byggande ska skapa trivsamma miljöer för
Gotlands invånare. Sverigedemokraterna Gotland ser det som viktigt att Visbys invånare får vara med
och påverka om större byggprojekt ska genomföras eller avfärdas. Därför är vi positiva till
folkomröstningar.
Sverigedemokraterna vill
• värna och utveckla rekreationsområden över hela Gotland
• prioritera kulturminnesvården, som tex ringmuren och ruiner
• förhindra byggnation som inte passar in i på Gotland
• värna Visbys unika miljö och kulturmiljöer över hela Gotland
• folkomrösta om projekt som har stor inverkan på miljön

Bästa möjliga sjukvård över hela ön
Sjukvårdens uppgift är främst att förebygga sjukdom och skapa trygghet. Vi ser med stor oro på att
Gotlands sjukvård koncentreras till ett fåtal platser. Att transportera äldre och sjuka lång väg med
sjukresor och med ledsagare är varken humant eller ekonomiskt försvarbart.
Att ha en fungerande skolhälsovård är mycket viktigt. När regionen drar ner på skolhälsovården
drabbar det särskilt elever med psykisk ohälsa hårt, eftersom tidiga insatser för personer med
psykiska problem är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Våra barn och unga vuxna ska inte
behöva må dåligt för att det saknas resurser. De ska få den hjälp de behöver så snabbt som möjligt så
att de kan må bra och delta i undervisningen så att inte studieresultaten påverkas negativt.
Tillgången till en vårdcentral eller en läkare måste vara god även om man bor i glesbyggd. Gotland
består inte bara av Visby.
Sverigedemokraterna vill
• att vårdcentraler med läkare (vissa dagar) finns att tillgå på de flesta orter på ön
• elevers tillgång till skolhälsovård ska utökas
• utöka psykiatri och missbruksvården
• åter öppna tillnyktringsenheten, den räddar liv.
• skapa en bra arbetsmiljö på lasarettet så personalen vill jobba kvar
• anställa kringpersonal inom sjukvården så läkarna kan vara läkare och sjuksköterskorna kan vara
sjuksköterskor
• erbjuda hemsjukvård där vårdcentraler saknas

Levande landsbygd, hela Gotland skall leva
Gotland är så mycket mer än bara Visby. Sverigedemokraterna vill att hela Gotland skall leva och ge
förutsättningarna för det. För att en bygd skall kunna leva krävs det service på orten, det krävs
kollektivtrafik och givetvis ett engagemang från de boende.
Med ett gott samarbete mellan regionen, företag och boende blir resultatet en växande, aktiv och
trivsam landsbygd. När det gäller busstrafiken vill vi lösa det genom ett antal fasta stamlinjer och
med möjlighet att beställa transport till och från busshållplatsen med minibuss. Det möjliggör för fler
att använda kollektivtrafiken och löser problemet för de som inte kan komma till och från bussens
hållplatser.
Att det finns skola och barnomsorg även på mindre orter, möjliggör att fler barnfamiljer kan tänka sig
att bo där, vilket får en bygd att växa och leva.
S verigedemokraterna vill
• ha en kollektivtrafik med beställningstrafik till och från ordinarie hållplatser
• behålla landsbygdsskolorna
• lägga verksamheter utanför Visby, som tex Romabadet
• ge fortsatt stöd till anläggningar som ishallen i Slite
• skapa samarbete mellan boende på orten och regionens nya landsbygdssamordnare

