
M
artin Wannholt är född 
och uppvuxen i Göteborg.  
Han brinner för staden, 
samhällsutvecklingen och 
människors möjligheter. 

Han tycker kommunen behöver städas 
grundligt uppifrån och ner för att få till-
baka framtidstro och kvalitet i de viktiga 
kommunala verksamheterna.

– Vårt härliga Göteborg är Sveriges rikaste 
kommun med ett starkt näringsliv och bra 
tillgång till utbildning och forskning. Men 
kommunen styrs med slöseri och en evinner-
lig ström av politiska hitte-på-projekt. Värst 
av allt är en meningslös miljöförstörande om-
vägstunnel under staden utan nytta. De etable-
rade partierna i Göteborg klarar tyvärr inte av 
att förnya sig och utveckla demokratin. Därför 
kändes det nödvändigt med ett nytt parti.
– I Demokraterna försöker vi rekrytera vanliga 
människor med kompetens utan politisk bak-
grund. Partier har egentligen inget egenvärde 

utan är ett demokratiskt verktyg för människor 
som vill förbättra samhället, säger Martin.

Trygghet, bättre välfärd och ett 
utvecklat samhällskontrakt
Demokraterna vill förbättra välfärden och ut-
veckla samhällskontraktet genom att stoppa 
slöseriet med skattepengar. Alla i Göteborg 
skall kunna känna sig trygga och rättvist be-
handlade och en nolltolerans mot kriminell 
verksamhet är en självklarhet för partiet. Det 
behövs fler poliser med lokal närvaro för att 
skapa trygghet och förebygga våld. 
Demokraterna strävar efter att Göteborg ska 
vara den bästa utbildningsstaden för barn och 

unga och vill ha större satsningar i skola och 
förskola. Man vill också utveckla äldrevården. 
– Sjukvården i Västra Götalandsregionen har 
tillåtits bli en politisk och administrativ ko-
loss. Till exempel har vi över 600 fritidspoli-
tiker som sitter och beställer sjukvård från sig 
själva i sina egna system. Det är nästan ett hån 
mot professionen säger han.
– Politikerna i Göteborg måste lyssna mer på 
alla kloka göteborgare och vårt näringsliv is-
tället för att försöka styra staden med vackra 
powerpointpresentationer. Självklart ska Gö-
teborgs stad stärkas som Sveriges pärla för 
kultur, idrott och evenemang. Vi vill värna det 
gröna Göteborg och att staden ska hållas ren 
och vacker.

Viktiga framgångar
Demokraterna har drivit igenom mycket på 
relativt kort tid. Större satsning på skola och 
förskola, stoppat kommunala bidrag till religi-
ösa föreningar med kopplingar till islamistisk 
extremism samt bidragit till förstärkningar i 

”Vi vill vara den bästa 
utbildningsstaden för våra 

barn och unga och det  
börjar redan i förskolan.” 
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Alla ska känna sig trygga i Göteborg.
Martin Wannholt, Demokraterna: Demokraternas partiledare 

Martin Wannholt.

Martin Wannholt, 54, är partiledare för 
Demokraterna. Partiet startade 2017 och  
i kommunvalet 2018 fick man 17% av  
rösterna och blev kommunens näst störs-
ta parti. De värnar om om delaktighet, 
transparens och kunskap och är överty-
gade om att Göteborg kan bli en mycket 
bättre stad att leva i.
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kampen mot hedersförtryck och hedersvåld.
– Vi har också stoppat en del haverier som till 
exempel det tänkta linbanejippot över älven för 
4 miljarder kronor. Tack vare Demokraterna kan 
det fossilbaserade och rostiga värmeverket vid 
Rosenlund snart läggas ner.

Fritiden ägnas åt familjen
Martin arbetar mycket och tycker om ett högt 
tempo. Den lilla fritid han har, ägnar han helst  åt 
familjen. Fina platser i Bohuslän är såklart Mar-
strand och gemytliga Käringön.
– Skall vi åka ut och bada, åker vi gärna till 
Amundön och Billdal avslutar Martin.
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Amundön

Marstrand, Käringön och Amundön och Billdal är några av Martins favoritplatser.


