
Demokraterna
på fem minuter



Vi är
göteborgarnas

parti
Göteborg har fantastiska möjligheter, men vår stad har misskötts länge.  
Välfärden har fått stå tillbaka för politiskt slöseri av våra gemensamma  
resurser. Samtidigt har en hot- och tystnadskultur fått breda ut sig.  
Gängkriminalitet och odemokratiska parallellsamhällen är numera en  
del av vår vardag. 

För att vända utvecklingen har Demokraterna satsat på ett trygghetspaket  
där vi investerar en miljard i både förebyggande och direkta åtgärder.  
Det omfattar bland annat:

mer resurser till förskola och skola

insatser mot prostitution och trafficking

nya polisstationer

fler ordningsvakter

kameraövervakning

ökad kartläggning av gängkriminella

bättre trygghet för företagare

Genom att stoppa det kommunala slöseriet kan vi göra en omfördelning till en 
fullt finansierad välfärd. Vi ser satsningar på förskola och skola som nödvändiga 
investeringar för barns förutsättningar för hela livet. Göteborg ska kunna  
erbjuda en kvalitativ vård och omsorg för livets alla skeden.

Det politiska spelet och ideologiska låsningar har under lång tid bidragit till  
att folkvalda har glömt sin viktigaste uppgift: Att skapa en bra stad för alla  
göteborgare. Vi i Demokraterna vågar ta i sakfrågorna och stoppa slöseriet av 
skattebetalarnas pengar. Vi vill att kompetens, erfarenhet och entreprenörskap 
blir en naturlig del av politiken. Sedan vi tog plats i stadens politiska ledning  
har vi lagt över 1000 yrkanden i kommunstyrelse och nämnder. Under 2021 
fick vi igenom mer än hälften av våra förslag. 

Den 11 september går Sverige till val. Då avgör du och alla andra göteborgare 
hur vi vill att vår stad ska utvecklas de närmaste fyra åren. 

Låt oss ta tag i detta tillsammans!



Sakfrågorna
som gör skillnad

i din vardag

Stoppa det kommunala slöseriet

Vi anser att politikernas viktigaste uppgift är att ta hand om skattebe-
talarnas pengar och förvalta dem på ett ansvarsfullt sätt så att vi kan 
finansiera en fungerande välfärd. Göteborg behöver investera i vår 
framtid och varje krona är viktig. Under den senaste mandatperioden 
har Göteborgs politiker fortsatt att fastna i politiska prestigeprojekt, t.ex. 
att bygga en linbana över älven, anställa en kommunal bonde och låta 
Skeppsbrons kostnader skena iväg. Samtidigt är underhållet av våra 
kommunala fastigheter kraftigt eftersatt och det blir dyrare och dyrare för 
varje dag att försöka komma i kapp. Vi vill stoppa det kommunala slöseriet 
och använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. 

Alla har rätt att vara trygga i Göteborg 
I vår stad måste alla känna sig trygga. Under en längre tid har otryggheten 
och våldet ökat i Göteborg. Det görs för lite för att stoppa utvecklingen. 
Därför kräver vi nolltolerans mot allt som hotar vårt samhälle och  
medborgarnas säkerhet. Det gäller våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld, gängkriminalitet, religiösa extremister men också de som hotar 
anställda inom Göteborgs stad.

Det ska vara besvärligt att vara kriminell i Göteborg. Samhället ska  
inte ge bidrag eller stötta kriminell verksamhet. Vi behöver ha större  
närvaro av poliser på gator och torg. Och vi behöver etablera ett för-
troende mellan polis och de som bor i utsatta områden. Vi accepterar 
inte en hot- och tystnadskultur. Det behövs snabbare lagföring av brott 
utförda av ungdomar så att brottsoffret får upprättelse och att gärnings-
mannen bättre förstår konsekvensen av sina brottsliga handlingar. 

För att lyckas bryta rekryteringen till kriminella gäng och ge alla goda 
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden behöver vi även  
sociala satsningar och kvalitetshöjande insatser i förskola och skola. 



Fler poliser i lokalsamhället

Kameraövervakning i kollektivtrafiken

Familjeplanering i utsatta områden

En värdig äldreomsorg

Bättre palliativ vård i hemmet

Polisen har en viktig uppgift i våra förorter där många känner misstro 
mot rättsväsendet. Med högre närvaro av polisen kan vi arbeta  
förebyggande och förhindra brott direkt. Därför vill vi bland annat  
etablera tre nya bemannade lokala polisstationer i Tynnered,  
Biskopsgården och Bergsjön där Göteborgs Stad bidrar med mark  
och lokaler samt ordningsvakter som syns på stan och avlastar  
arbetet för polisen. 

Kollektivtrafiken är en viktig nerv i Göteborg och det ska vara tryggt 
att åka spårvagn och buss. Därför vill vi utrusta alla hållplatser i  
Göteborg med kameraövervakning och förstärkt belysning. Både för  
att öka tryggheten och att minska skadegörelser som varje år kostar  
flera miljoner. Det är pengar som istället borde gått till att bygga en 
starkare välfärd för alla. 

Vi ser ett ökat antal familjer med stora barnkullar i hederskulturer,  
klanstrukturer och fattigdom som en följd av invandringen. Det leder  
till att många barn växer upp under svåra förhållanden. Göteborgs Stad 
behöver aktivt arbeta med information om familjeplanering och  
preventivmedel riktat framförallt till kvinnor i utsatta områden.

I vårt Göteborg ska alla erbjudas en värdig äldreomsorg. Alla årsrika  
är värda att leva ett gott och tryggt liv. De som får hemtjänst eller  
vård i hemmet ska känna förtroende för personalen. Den ordinarie 
bemanningen måste bli större och vi vet hur viktigt det är att brukarna 
får möta samma person. Språkkrav är en självklarhet då goda kunskaper 
i svenska behövs för att säkerställa kommunikation, förståelse,  
dokumentation samt efterlevnad av rutiner och instruktioner.

Vi är övertygade om att konkurrenskraftiga löner och hållbara arbets-
scheman gör det lättare att rekrytera och behålla erfaren och duktig 
personal. Vi vill ta bort alla osakliga löneskillnader som drabbat  
kvinnodominerade yrken inom Göteborgs stad. Dessutom behöver  
vi ta fram en plan för att rusta upp befintliga äldreboenden och för  
att bygga nya.

Vi vill ge möjligheten för göteborgare som befinner sig i livets slutskede  
möjligheten att vårdas i hemmet så långt det går. Därför vill vi behålla  
och satsa på Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 



Ökad satsning på förskola och skola

Barnen är Göteborgs framtid! Vi Demokrater har under senaste  
mandatperioden tagit initiativ till att få igenom stora och nödvändiga 
satsningar på förskola och skola. Vi är det parti som har störst  
omfördelning av resurser för att vi kan öka elevernas kunskaper.  
Varje barn ska kunna lyckas utifrån sina förutsättningar. Idag kan  
15 procent av eleverna som går ut första klass inte läsa och efter 
nionde klass saknar nästan var femte elev gymnasiebehörighet.  
Det måste vi ändra på. En välfungerande förskola och skola är  
avgörande för vår stads utveckling och framtid!

Mindre barngrupper, fler förskollärare  
och språkkrav i förskolan 
Alla förskolebarn ska ges möjlighet att utvecklas som individer och  
få en god kunskapsbas och språkutveckling inför skolstart. 

Det är helt nödvändigt att antalet barn per grupp minskar och att  
andelen förskollärare ökar. Vårt mål är att ha minst två förskollärare  
och en barnskötare per barngrupp. Vi vill också införa språkkrav för  
personalen så att barnen utvecklar sin svenska och får goda språk- 
kunskaper som gör att de klarar skolan bättre i framtiden.

Två lärare i varje klass 
Alltför många elever når inte målen i skolan. Vi vill öka lärartätheten 
och införa ett tvålärarsystem med början på de skolor i Göteborg som 
har stora utmaningar. Två lärare i varje klassrum ökar kvaliteten på 
undervisningen och ger lärarna bättre förutsättningar att möta  
elevernas behov av stöd och stimulans. 

Alla elever måste få trygghet och studiero 
Trygghet och studiero är en förutsättning för att trivas och lyckas i skolan. 
Ökad lärartäthet, tidiga insatser samt satsningar på utökad elevhälsa är 
förutsättningar för att komma till rätta med problemen. Vi vill också att 
alla lärare erbjuds fortbildning i ledarskap. 

Demokraterna vill även inrätta ett kraftfullt stöd via socialförvaltningarna 
som rektorerna kan använda för att säkerställa trygghet och studiero.  
Socialstödet blir en insats för att bland annat stoppa droganvändning  
och hindra rekrytering till gängkriminalitet.

Bättre elevhälsa 
Elevhälsoarbetet är viktigt och avgörande för elevernas välmående och 
kunskapsresultat. Demokraterna vill fördela mer resurser till elevhälsan,  
så att det finns tid att arbeta förebyggande samt fånga upp de barn som 
far illa eller mår dåligt. 

Lärare ska undervisa, inte administrera 
Idag behöver lärare lägga alltför mycket tid på administration, doku- 
mentation och kringsysslor. Vi vill att lärarna i ökad utsträckning ska  
fokusera på undervisning. Därför är det viktigt att förbättra arbetsvillkor 
och arbetsmiljö för alla lärare i Göteborg. Kontinuitet bland lärarna ger 
ökad stabilitet för eleverna och det höjer kunskapsresultaten! 



Vem ska betala för Västlänkens 
ökade kostnader?

Ända sedan vi startade Demokraterna har vi försökt stoppa Västlänken. 
Den ger negativ samhällsnytta, längre restider för alla söderifrån, för  
få ytterligare resenärer, stora klimatutsläpp som inte kan hämtas hem 
samt den stora negativa påverkan på centrala Göteborg i byggskedet  
vi nu ser. Tyvärr har den politiska majoriteten inte velat inse detta så 
Västlänken har inte gått att stoppa. Nu gäller det att minimera skadan 
för oss göteborgare. Trafikverket har erkänt att de varken kan garantera 
budget eller tidplan för Västlänken. Det riskerar att gå ut över Göte-
borgarnas välfärd. Vi kräver försäkran från både staden och staten att 
göteborgarna inte ska drabbas.

En fungerande kollektivtrafik.  
Trafiksituationen i centrala Göteborg är idag mycket ansträngd och  
den blir alltmer ansträngd i takt med att fler arbetsplatser byggs, få 
bostäder tillförs och arbetspendlingen ökar. Kollektivtrafikens restider 
genom centrala Göteborg är inte attraktiva samtidigt som den tunga  
kollektivtrafiken i markplan har en negativ inverkan på stadslivet,  
stadsbyggnadskvaliteter och tillgängligheten för gång, cykel och fordon. 

Göteborg saknar en långsiktig plan för trafiklösningar som tar hänsyn  
till den utveckling av staden som nu sker. Göteborgs Stad behöver därför 
ta fram en ny systemlösning för trafiken genom centrala Göteborg  
ända fram till 2050 och som lägger stor vikt vid effekter på stadsliv, 
stadsbyggnadskvaliteter och tillgängligheten för alla trafikslag.

Återinför göteborgsbiljetten 
Vi vill återinföra göteborgsbiljetten som ger göteborgarna lägre pris i  
kollektivtrafiken. Därför måste det finnas fler alternativ till biljetter.  
Vi vill bland annat att det ska vara ett lägre pris om man väljer att  
resa under lågtrafik. 

Åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet 
Demokraterna vill se ett mer aktivt arbete med trafikoptimeringar där 
enkla trimningsåtgärder och mindre ombyggnationer förbättrar trafik- 
flöden och trafiksäkerhet på ett betydande sätt. Vi vill att befintliga  
och nya cykelbanor ska separeras tydligare från gångtrafiken.  
Utbyggnad av cykelinfrastruktur ska inte ske på bekostnad av  
gångtrafikens ytor och säkerhet.

En fungerande trafik på 155:an 
Trafikproblemen utmed 155:an är en av Göteborgs största utmaningar 
inom trafik. Vi i Demokraterna ser ingen annan lösning än att bygga  
en tunnel vid Hjuviksvägen. Med en tunnel kan vi lösa trafiksituationen  
för Torslanda medan Trafikverket och politikerna på Öckerö hittar en 
fungerande lösning. Vi vill också avlasta vägen på Kongahällavägen  
med en tvärförbindelse som kortar ner restiderna. 



Fler bostäder och bättre utbud 

Vi vill ge människor frihet och makt över sitt eget boende. Därför vill  
vi bland annat ge fler möjligheten att ombilda hyresrätter i allmän- 
nyttan till bostadsrätter. Politiker ska inte hindra hyresgästernas vilja. 
När människor äger sina boenden tar de ansvar för sin närmiljö och 
tryggheten ökar. Det är också en viktig nyckel för att minska segregationen 
i områden med stora problem så att de människor som etablerat sig  
på arbetsmarknaden stannar kvar. 

Avveckla de ohållbara tomträtterna 
Vi måste avveckla tomträtter helt i Göteborg och ta fram en modell  
som gör det möjligt för fler att friköpa sina tomter med hjälp av banklån 
för att slippa den ”extra kommunalskatt” en tomträtt innebär. Vårt förslag 
är att tomträtterna ska kunna friköpas för 75% av taxeringsvärdet  
baserat på år 2013. 

Innerstaden ska vara Göteborgs levande hjärta 
Göteborg genomgår ett skifte med strukturomvandlingar i handeln i  
digitaliseringens fotspår. Covid-19 har påskyndat e-handelns erövring 
och ökat behoven av att transportera varor. Samtidigt innebär den  
ökande digitala handeln att innerstadens butiker riskerar att försvinna. 

Vi vill skapa förutsättningar för att butikshandel och e-handeln hittar  
synergieffekter så att innerstaden fortsätter vara Göteborgs hjärta med  
en blandad miljö av arbetsplatser, handel och tjänster. För att öka tryggheten 
under kvällar och nätter och skapa ett stabilare kundunderlag behöver 
innerstaden återbefolkas.

1000 nya småhustomter per år 
Vi behöver möta medborgarnas önskemål om att ge möjlighet att bygga 
sitt eget hus. Vårt mål är att vi ska kunna skapa minst 1000 nya småhus-
tomter varje år och där 700 av dem kommer från kommunal mark. 

Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026 
Göteborg behöver bli en attraktivare studentstad med bland annat  
fler studentbostäder. Frågan ska prioriteras genom att sikta på att  
Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026. 



Ett konkurrenskraftigt näringsliv

Sjukvården ska styras av

kompetens, inte politik

Göteborg har alla förutsättningar att bli den bästa staden i Sverige.  
Läget vid havet, universitet, industrier, utvecklingskluster, den starka 
handelstraditionen, Skandinaviens största hamn och alla som vill  
investera och satsa här är bidrar till att utveckla Göteborg.

För att skapa ett bra företagsklimat måste de kommunala kärnverk- 
samheterna leverera och grundläggande trygghet erbjudas. Kvaliteten 
på skola, vård, omsorg och trygghet är avgörande för stadens utveckling. 

Kommunen måste ha möjlighet att erbjuda ett brett utbud av bostäder 
och mark. Trafiksituationen i Göteborg måste förbättras och stads- 
planeringen anpassas till framtidens växande behov. Göteborg måste  
bli en stad för entreprenörer! 

Vill du påverka din sjukvård? Det är i regionvalet den frågan avgörs. Se 
till att rösta på ett parti som vill lägga resurserna på de undersköterskor, 
sjuksköterskor och läkare som arbetar nära patienten i stället för på  
politiker och administratörer. 

Vi demokrater vill ställa krav på att administrationen arbetar närmare 
vården och att de som verkligen kan sjukvård organiserar verksamheten. 
Dessutom måste personalen som vårdar patienten ha en förutsägbar  
lönetrappa och tjäna mer än de sjuksköterskor som väljer att arbeta 
administrativt, istället för tvärtom som idag.



Läs mer på demokraterna.se


