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Kort om DEMOKRATERNA i Göteborg 

Varför Demokraterna?  
Demokraterna i Göteborg är ett parti för alla göteborgare. Våra grundläggande värderingar vilar på 

att Sverige är en demokrati och rättsstat enligt grundlagarna. 
Demokraternas folkvalda politiker kommer att lyssna, respektera och möta medborgarna i en ärlig 

och öppen dialog. Göteborgarna har rätt till både insyn och inflytande över hur deras 

förtroendevalda sköter sina uppdrag. Vi vill också verka för en högre grad av direktdemokrati och 

därmed delaktighet i det som beslutas i Göteborg. 

Vår idé 
Vi vill vara den samlande demokratiska kraften som är lösningsorienterade och inte fast i en 

traditionell höger- eller vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, kunskap och vad som är bäst 

för staden och dess medborgare. Vi söker kunskap, inbjuder till samtal och är beredda på 

kompromisser för att finna de bästa lösningarna.  

Vår vision 
Göteborg ska vara en trygg, attraktiv, modern och tillgänglig stad att leva i – en stad för alla. 

Göteborg ska tillgodose göteborgarnas intressen och tillsammans vill vi skapa en stad som erbjuder 

en god kommunal service byggd på kompetens och erfarenhet.  
Göteborg ska vara staden där alla har samma rättigheter och möjligheter, men också skyldigheter att 

efter bästa förmåga vara med och bidra till vårt gemensamma bästa.  

Vad vi vill 
Det krävs stora satsningar inom en rad områden för att Göteborg ska bli den goda staden; t ex 

trygghet i vardagen, en likvärdig skola, god kommunal service och bättre näringsklimat.   

Trygg stad  

Göteborg behöver bli en säker och trygg stad att leva i och besöka. Nolltolerans mot kriminalitet 

måste råda om demokratin skall kunna leva och utvecklas. Vi kan inte vänta på att staten ska lösa 

våra problem, vi måste själva satsa resurser på att skapa trygghet och rättssäkerhet i hela vår stad. 

Segregationen och utanförskapets negativa sociala konsekvenser måste brytas.  

Skola och utbildning  

Skolorna ska ges de bästa förutsättningarna till kunskapsutveckling för alla elever. För att skolan ska 

lyckas med sitt uppdrag krävs en god och trygg arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Skolorna ska 

garanteras tillräckliga resurser och enhetliga direktiv, för att ge alla elever samma möjligheter och 

tillgång till en bra skola.  

Vård och omsorg  

En god och fungerande vård och omsorg i livets alla skeden ska garanteras medborgarna. 

Operationsvården måste prioriteras och köerna till livsavgörande operationer måste kortas. 

Utgångspunkten ska vara rätten till en god vård och omsorg när man behöver den, även i livets 

slutskede. Vi behöver utöka antalet äldreboendeplatser och underlätta för en väl fungerande 

hemtjänst.  
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Stadens ekonomi  

Vi vill göra omprioriteringar i kommunens budget till förmån för bättre kommunal service och 

välfärd. Vi vill se över de kommunala bolagen för att frigöra resurser till hållbara investeringar. Mut- 

och korruptionskulturen har skadat Göteborg och måste bort en gång för alla.  

Företagsklimat och jobb 

Näringslivet måste få de bästa förutsättningarna att verka och utvecklas i Göteborg, så att fler jobb 

kan skapas. Det ska vara attraktivt att investera och etablera nya företag i Göteborg. Det behövs inte 

fler politiska projekt, kommunala bolag eller riskfyllda experiment i stadens regi.   

Bostäder  

Vi vill ha fler bostäder och skapa möjlighet för fler att äga sin bostad. Vi vill finna nya vägar för att öka 

byggandet av attraktiva bostäder som passar göteborgarna i alla livets faser. En växande stad ställer 

också krav på att stadsmiljöer görs trygga och trivsamma för göteborgarna.  

Trafik och infrastruktur  

Trafik och infrastruktursatsningar ska vara långsiktigt hållbara och funktionella för Göteborg. Vi vill 

föra samman stadens alla delar och invånare genom att erbjuda en god och effektiv kollektivtrafik, 

utan att försvåra för andra trafikslag. Västlänken måste stoppas och ersättas med investeringar som 

ger bättre trafikflöden, ökad kollektivtrafik och därmed skapar utrymme för tillväxt i vår stad. 

Miljö och hållbarhet 

En attraktiv och växande stad måste också vara ekologiskt hållbar. Arbetet med stadens tolv miljömål 

måste bli mer konkret och mätbart. Förslag för att nå ett visst miljömål ska kvantifieras och prissättas 

innan beslut för att göra målen tydligare och lättare att följa upp.  

Hur gör vi 
För att utveckla vår politik inför valet 2018 har ett arbete inom våra politiska arbetsgrupper inletts.  
I Demokraterna i Göteborg värnar vi om delaktighet, transparens och kunskap. Om du vill lämna 
förslag på hur man kan göra Göteborg till en bättre stad att leva i, maila gärna till: 
info@demokraterna.se 
 
På en extra partistämma i november kommer vi att debattera och besluta om vårt politiska 
idéprogram. Vi har startat vår resa mot ett bättre Göteborg.     
 

Vi behöver ditt stöd 
Som nystartat parti behöver vi både fler medlemmar och ekonomiskt stöd för att kunna bli den 
demokratiska kraft som Göteborg så väl behöver.  
 
Bli medlem här: https://demokraterna.se/#medlem 
 
Välkommen att ge ett ekonomiskt bidrag: 
Swish: 123 238 6639 
BankGiro: 171-0938 
Kontonummer: SEB 5011-10 883 64 
 

DEMOKRATERNA i Göteborg 
- För medborgarna, för framtiden, för Göteborg 

www.demokraterna.se 

info@demokraterna.se 
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