
Stora delar av din vardag styrs av beslut  
som tas i kommunen och regionen  

– inte i riksdagen i Stockholm.

Se till att välja ett parti som sätter de  
sakfrågorna som gör skillnad i ditt liv främst. 

Om du röstar på Demokraterna i både  
kommunalvalet och regionalvalet  
så kan du påverka sjukvård, skola,  
förskola, äldreomsorg och att vårt 

 samhälle blir tryggare för alla. 

Två av tre valsedlar  
gör skillnad. 

Vill du veta mer om våra sakfrågor,  
läs Demokraterna på 5 minuter.  

demokraterna.se

Vi demokrater vill skapa ett bättre  
Göteborg. Vi tycker att politikernas  

viktigaste uppgift är att ta hand  
om skattebetalarnas pengar och förvalta  
dem ansvarsfullt så att vi kan finansiera  

en fungerande välfärd. 

Vi tycker att kompetens och erfarenhet  
är viktigare än ideologiska låsningar  

och vill driva de sakfrågor som verkligen  
gör skillnad i din vardag.  

Politik är ingenting värt om det inte  
skapar ett bättre Göteborg.

Den 11 september går vi till val  
och då avgör du och alla andra  

göteborgare hur vår stad ska utvecklas  
de närmaste fyra åren. 

Sakfrågor är
vår politik

Martin Wannholt, partiledare

göteborgarnas
parti

Vi är
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Stoppa det
kommunala slöseriet

Alla har rätt att vara
trygga i Göteborg

Mindre barngrupper
och fler förskollärare

i förskolan

Fler lärare
och bättre elevhälsa

för våra barn

Sjukvården ska
styras av kompetens,

inte politik

Staden behöver investera i vår gemensamma framtid 
och varje krona är viktig. Under den senaste mandat-
perioden har Göteborgs politiker fortsatt att fastna 
i politiska prestigeprojekt, som att bygga en linbana 
över älven och låta Skeppsbrons kostnader skena iväg.

Vi vill stoppa det kommunala slöseriet och använda 
skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. 

Ända sedan vi startade Demokraterna har vi försökt 
stoppa den onödiga Västlänken – utan medhåll från 
den politiska majoriteten i vår stad. Tyvärr kan  
Trafikverket inte längre garantera att de håller  
budget och tidplan för Västlänken. 

Vi måste därför se till att de ökade kostnaderna  
inte går ut över göteborgarnas välfärd – vård,  
skola och omsorg. Det finns fortfarande många  
miljarder att rädda. 

Otryggheten och kriminaliteten ökar och hot- och 
tystnadskulturen växer. Rekryteringen till kriminella 
gäng sker i allt lägre åldrar. Hedersförtryck tillåts 
fortsätta. 

Vi vill därför satsa 1 miljard kronor på ett trygghets- 
paket, och glädjande nog har majoriteten av de  
folkvalda i Göteborg godkänt stora delar av paketet. 
Ett exempel är viktiga sociala förebyggande insatser  
i förskola och skola. Ett annat är att kartlägga släkt-
baserade kriminella närverk i vår stad.

Sjukvården organiseras genom mer än 700 politiska 
uppdrag, bara i Västra Götalandsregionen.  
Demokraterna är det enda partiet som går till val  
på att minska antalet politiker i sjukvården. 

Demokraterna vill lägga resurserna på legitimerad 
vårdpersonal som arbetar nära patienten i stället  
för på politiker och administratörer. 

Vi vill ställa krav på att administrationen arbetar 
närmare vården och att de som verkligen kan sjuk-
vård organiserar verksamheten. Dessutom måste 
personalen som vårdar patienten ha en förutsägbar 
lönetrappa och tjäna mer än de som väljer att arbeta 
administrativt. Idag är det tvärtom. Om du vill  
påverka din sjukvård och hur den organiseras så är 
det i regionvalet den frågan avgörs.

En välfungerande förskola och skola är avgörande 
för vår stads framtid! Alla förskolebarn ska därför få 
möjlighet att utvecklas som individer och få en god 
kunskapsbas och språkutveckling inför skolstarten. 
Det är 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 språkkunskaper som  
gör att de klarar skolan bättre i framtiden.  
Demokraterna har störst omfördelning av skatte- 
medel till förskola och skola av alla partier.

I dag slutar fler än var femte niondeklassare skolan 
utan gymnasiebehörighet. Så kan det inte fortsätta. 

Vi vill införa tvålärarsystem för att skapa trygghet, 
studiero, bättre undervisningskvalitet och höja  
elevernas kunskapsresultat. Genom att satsa resurser 
på en utökad elevhälsa säkerställs elevers rätt till  
särskilt stöd, tidiga insatser och att barn som mår 
dåligt får hjälp. 

ska betala
för Västlänkens

skenande kostnader

Ingen göteborgare


