SÅ HÄR OMFÖRDELAR VI 1,4 MILJARDER KRONOR
TILL VÄLFÄRD OCH TRYGGHET
• Återgå till det kommunala grunduppdraget och sluta att
satsa pengar på olönsamma projekt.
• Häva avtalen kring Västlänken och använd kommunens
planeringsresurser till det som Göteborg behöver.
• Halvera den politiska administrationen, med färre uppdrag
och effektivare styrning.
• Samordna budgetarbetet för hela stadens verksamhet,
med tydligare roll för stadsdirektören.
• Se över och minska antalet kommunala bolag.
• Minska dubbelarbete inom kommunen och samordna tio
stadsdelsnämnder till fyra geografiska huvudområden –
Hisingen, Nordost, Centrum och Sydväst.
• Införa en bättre bostadsförsörjning för dem med
särskilda behov.

TRYGGHET
OCH VÄLFÄRD
SNABBARE
KOLLEKTIVTRAFIK
ORDNING OCH REDA
EXEMPEL PÅ DEMOKRATERNAS
POLITISKA FÖRSLAG

• Erbjuda och föreslå sysselsättning vid försörjningsstöd.
• Digitalisera kommunens tjänster och effektivisera IT-driften.

Torggatan 11, 411 05 Göteborg
Läs mer om våra förslag, stöd oss eller bli medlem på demokraterna.se
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DEMOKRATERNA – ETT NYTT POLITISKT PARTI
FÖR ALLA GÖTEBORGARE

EXEMPEL PÅ VÅRA POLITISKA FÖRSLAG
• Skola – införa tvålärarsystem och rusta upp skolor.

Göteborg är hamnstaden där världens säkraste bilar
och lastbilar byggs. Här äter vi världens godaste fisk.
Och världens största fotbollsturnering är en del av vår stad.
Men verkligheten i Göteborg innehåller också utanförskap,
otrygghet och dåliga skolresultat. Långa avstånd och långsam
kollektivtrafik. Kö i trafiken. Kö till äldreboendet. Kö till
förskolan. Kö till bygglov. Och även slöseri med våra
skattepengar.

• Förskola – bygga fler förskolor och införa servicegaranti
om förskoleplats.

VÅRT PARTI BYGGER PÅ KOMPETENS
OCH ERFARENHET

• Bostäder – bygga 50 000 nya bostäder till 2026,
påskynda handläggningen av detaljplaner och underlätta
för göteborgare som bor i allmännyttan att få äga sitt
boende. Ökad byggnation av Bostäder med Särskild
Service (BmSS).

Demokraterna är en rörelse som samlar göteborgarna för
en bättre utveckling av vår stad.
Vårt parti bygger på kompetens och erfarenhet från göteborgarna, näringslivet, offentlig verksamhet och civilsamhället.
Kommunpolitikens huvuduppgift är att styra samhället utifrån
Sveriges lagar.
Vi vill ändra styrningen av kommunen och grundligt förändra
det politiska arbetet för att minska byråkrati, skenande
kostnader och dubbelarbete, samt minimera risken för
korruption. Rätt skött kan Göteborgs kommun ge mer välfärd
och bättre service till göteborgaren, företagen, civilsamhället
och andra aktörer.

DEMOKRATERNA – ETT NYTT POLITISKT PARTI
FÖR ALLA GÖTEBORGARE

• Trygghet – införa 300 kvarterspoliser i förorterna
i samverkan med staten.
• Vård och omsorg – öka antalet platser till äldre- och trygghetsboenden samt förbättra kontinuiteten i hemtjänsten.
• Miljö – bevara parker, skapa giftfria förskolor
och ha nolltolerans mot nedskräpning.

• Trafik – stoppa Västlänken, bygga nya förbindelser över
älven, uppgradera spårvägen till ”stadsbana” (högre
kapacitet och kortare restid från förorterna) och lösa
trafikstockningen i Brunnsparken. Avveckla trängselskatten.
• Sjukvård – etablera fler jouröppna vårdcentraler, minska
antalet politiker och stärka den professionella styrningen.
• Kultur – öka öppettiderna på bibliotek och utveckla
kulturskolan.
• Idrotts- och föreningsliv – stärka stödet till ledare och
aktiva samt bygga nya sporthallar och idrottsanläggningar.
• Näringsliv – införa servicegaranti för företagarnas
kontakter med kommunen.
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