
Vi är 
göteborgarnas

parti



Göteborg har en fantastisk framtid under de kommande åren. Nya företag etablerar  
sig, fler invånare vill flytta hit, staden växer. Staden har otroliga möjligheter, men också  
stora utmaningar. Vi måste öka tryggheten för alla, vi behöver ta tag i gängkriminalitet,  
motverka utanförskap, skapa rätt förutsättningar så alla barn får en bra utbildning  
och se till att våra äldre får ett värdigt liv efter en lång yrkeskarriär. 

Vi i Demokraterna vågar ta i sakfrågorna. Vi vill stoppa slöseriet av skattebetalarnas  
pengar och se till att förnuft, kompetens, erfarenhet och entreprenörskap blir en  
naturlig del av politiken. 

Det politiska spelet och ideologiska låsningar har under lång tid bidragit till att  
folkvalda inte fokuserar tillräckligt på deras viktigaste uppgift. Att skapa en bra  
stad för alla göteborgare. 

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. Vi har viktiga uppgifter och  
tuffa utmaningar inom trygghet, förskola, skola, vård, omsorg och infrastruktur.  
För oss börjar framtiden redan idag!
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I vårt Göteborgs ska alla erbjudas en trygg, jämlik och värdig äldreomsorg.  
Du som är äldre ska leva ett gott liv och känna förtroende för de som du  
dagligen möter, oavsett om du behöver omsorg i ditt hem eller på särskilt boende.

Kontinuitet av hemtjänstpersonal

Fler patrullerande poliser på våra gator

Inför språkkrav i svenska inom äldrevården

Mer personal i sjukvården

Förläng öppettiderna på vårdcentralerna

Utrusta alla hållplatser med övervakningskameror och förstärkt belysning

Hemlagad mat inom hela äldreomsorgen

Bra arbetsvillkor för personal ger bättre vård

Ta in musik, dans och teater till våra äldreboenden



info@demokraterna.se, Torggatan 11, 411 05 Göteborg

demokraterna.se


