Den 11 september går vi till val och då
kan du påverka hur vår stad ska utvecklas
de närmaste fyra åren.



Vi tycker att kompetens och erfarenhet är
viktigare än politiska ideologier
och vill driva de sakfrågor som verkligen
gör skillnad i din vardag.
Politik är ingenting värt om det inte
skapar ett bättre Göteborg.





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.




Sakfrågor är
vår politik




Två av tre valsedlar
gör skillnad.
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, näringsliv och att vårt
samhälle blir tryggare för alla.

Martin Wannholt, partiledare

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

Vi är
de ungas
parti

Fler unga ska
ha möjlighet
att flytta hemifrån
Produktionen av bostäder i Göteborg går framåt
i snabb takt. Men nyproduktion är dyr och kön till
bostäderna med lägre hyra är lång. Demokraterna vill
ge fler ungdomar möjlighet att tidigt flytta hemifrån
och få tillgång till en hyrd bostad till dess att du lyckas
spara ihop till en kontantinsats till en bostadsrätt.
Vi vill öronmärka bostäder till unga genom en stiftelse.
Vårt förslag är att Göteborgs Stad och privata
donatorer ska bilda Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder som ska erbjuda bostäder med lägre hyra,
i till exempel äldre kommunala fastigheter som inte
längre används.

Ett konkurrenskraftigt
näringsliv
Göteborg har alla förutsättningar att bli den bästa
staden i Sverige. Universitet, industrier, utvecklingskluster, den starka handelstraditionen, Skandinaviens
största hamn och alla som vill investera och satsa här
bidrar till att utveckla Göteborg.
För att skapa ett bra företagsklimat måste tryggheten
öka och kvaliteten på vård, skola och omsorg höjas
rejält. Kommunen måste ha möjlighet att erbjuda ett
brett utbud av bostäder och mark. Trafiksituationen
och stadsplaneringen anpassas till framtidens växande
behov. Göteborg måste bli en stad för entreprenörer!

Göteborg ska bli
Årets Studentstad 2026
Göteborg behöver locka många fler studenter med fler
studentbostäder. Genom att inrätta en studentstadskoordinator och sikta mot att bli Årets Studentstad
2026 kommer frågan att prioriteras.

Vem ska betala
för Västlänkens
ökade kostnader
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. Därför måste vi se till att de ökade
kostnaderna inte går ut över göteborgarna så att vi kan
investera i bättre och billigare kollektivtrafik i Göteborg.

Mindre barngrupper
och fler förskollärare
En välfungerande förskola är avgörande för vår stads
framtid! Alla förskolebarn ska därför få möjlighet att
utvecklas som individer, 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.

Alla har rätt
att vara trygga
i Göteborg
Otryggheten och kriminaliteten sprids. Hot- och
tystnadskulturen växer. Rekryteringen till kriminella
gäng sker i allt lägre åldrar. Hedersförtryck tillåts
fortsätta.
Vi vill därför satsa en miljard kronor på ett trygghetspaket, och glädjande nog har majoriteten av de
folkvalda i Göteborg godkänt stora delar av paketet.
Ett exempel är att vi vill ha fler ordningsvakter och
poliser på våra gator och torg. Ett annat är att kartlägga släktbaserade kriminella närverk i vår stad.

Fler lärare
och bättre elevhälsa
för våra barn
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 ökar förutsättningarna för
elevernas rätt till särskilt stöd, tidiga insatser och
barn som mår dåligt får hjälp. Demokraterna har
störst omfördelning av skattemedel till förskola
och skola av alla partier.

