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Nedan följer delar av vårt partiprogram där det framgår hur vi vill
förbättra i Vänersborgs kommun. Vissa punkter kan vi inte besluta om, men vi
kan påverka andra beslutsfattare, så att vår viljeinriktning kan bli en verklighet.
ÄLDRE

SKOLAN

•

Vi har redan lagt en motion om att införa en
äldreombudsman.

•

Förstatliga skolan.

•

Återställa och utveckla serviceboenden.

•

Återinföra och utveckla profilklasser.

•

Fler trygghetsboenden.

•

•

Ung omsorg – en guldkant i tillvaron för våra äldre.

•

Gratis bussresor från 65 år, även till Trollhättan och
Uddevalla.

•

Fortsatt gemensamt boende med sin partner även
när vårdbehovet ökar.

•

Servera god, näringsrik och om möjligt närproducerad mat.

TRYGGHET / SERVICE
•

En av de stora frågorna i dagens Sverige är att vi
är många som känner oss otrygga i samhället.

•

Brottsligheten och våldet ökar och blir värre.

•

De politiska partierna talar om ökad trygghet men
gör inte något åt det, tycker vi. Det ska låta bra,
men det räcker inte med att bara säga ”vi ska ha
nolltolerans mot brottsligheten” utan att tala om hur.

Vi vill att livsmedelsbutiker donerar överbliven mat
till bl a välgörenhetsorganisationer istället för att
slänga den. Plan för att hantera matsvinnet.

HJÄRTSTARTARE
Vi vill ha en karta/app som fortlöpande uppdateras
av kommunen och som visar var det finns
hjärtstartare.

Servera god, näringsrik och om möjligt
närproducerad mat.

•

Vi vill också ha kontinuerlig och gratis utbildning i
hur de används.

•

Mobbning ska bekämpas och utrotas.

FALLSKÄRMAR

•

Betyg i ordning och uppförande.

•

•

Fler gymnastiktimmar.

•

Polisundervisning i ”lag & rätt” och ”trafik”.

•

Knarkhundar på skolorna nattetid.

Inför ett allmänt förbud för både kommuner,
landsting, statliga verk och organisationer att betala
ut fallskärmar under längre tid än sex månader.

BARN
•

•

Dagbarnvårdare – Alla barn passar inte i stora
barngrupper. Valfriheten att välja vad som är bäst
för ens eget barn ska inte fråntas föräldrarna.
Gränsen för utbetalning av barnbidrag ska gå vid
en familjeinkomst på 60 000 kr netto.

CENTRUM
•

Flytta gästhamnen till Fisketorget och utveckla den
för att stärka centrum. Gratis första natten.

Rättskedjan har kollapsat och det tycks vara fritt
fram för de kriminella elementen.

•

Fler offentliga toaletter i centralorterna.

•

Hela rättssystemet måste göras om från grunden.
Det är nödvändigt!

•

Kallbadhus

•

•

I Vänersborg ska vi ha en öppen polisstation och
poliser i tjänst dygnet runt, kriminal- och spaningsavdelningar, patrullerande poliser. Vi vill ha
närpoliser i Brålanda och utsatta områden i
Vänersborg. Vi medborgare måste alltid få
personlig kontakt med polisen när vi önskar.

Gör lämpliga delar av Aqua Blå arrangemanget till
en permanent del av sommarstaden Vänersborg,
där scener, tält och utskänkningstillstånd finns/
gäller under hela sommaren kring området på
Sanden.

Fritt att sätta upp övervakningskameror.

•

•

•

•

MATSVINNET

TURISM
•

En turistchef som bara verkar för Vänersborg.

•

Bättre utnyttja Vänersborgs vattennära läge.

LANDSBYGD

FÖRENINGSBIDRAG

•

Vi vill bevara landsbygdsskolorna.

•

•

Sverige ska ha ett jordbruk som gör att landet kan
vara självförsörjande på basvaror.

Ideellt arbetande lokala föreningar bör få högre
aktivitetsbidrag.

•

Rättvisa och tydliga villkor.

•

Tågstopp i Brålanda och Frändefors.

•

Bygg en återvinningscentral i Brålanda.

ARBETE / BIDRAG
•
Det ska löna sig att arbeta framför att få bidrag.

Regionens Framtid och val till landstingsfullmäktige
Medborgarpartiet ingår tillsammans med Uddevallapartiet och Trollhättans Framtid i paraplyorganisationen
”Regionens Framtid”. Rösta på Regionens Framtid!
En bättre sjukvård för oss alla!
“Jag skulle känna mig mer tillfreds om mina skattepengar går till en bra sjukvård än till en massa politiker.”
Sagt av en patient vid vårt besök på NÄL
En röst i landstingsvalet på Regionens Framtid är
samtidigt en röst för en bättre sjukvård. Vi vill förstatliga
sjukvården! En nedläggning av landstingen/regionerna
skulle innebära en besparing på många, många
miljarder kronor. Idag kostar årligen dåliga upphandlingar
oerhörda summor som vi skattebetalare tvingas betala.
Landstingen har blivit en illa skött kyrkogård för gamla
och avlagda politiker.
Låt staten ta över sjukvården. I dag är svensk sjukvård
fruktansvärt orättvis eftersom väntetiden för exempelvis
livshotande cancersjukdomar varierar mellan landstingen.
Det ska inte bero på var du bor om du ska få rätt vård
och dessutom i tid.
Även om svensk sjukvård är bra kan det inom många
områden bli mycket bättre. Om jag tvingas kontakta
sjukvården vill jag ha en bra vård, bli botad utan
vårdskador.

Våra kandidater överst på valsedeln

Morgan Larsson,
f d polis

Göran Svensson,
f d brandman

Gunnar Johansson,
f d köpman

Christina Lindegren,
f d regionsekreterare

Medborgarpartiet är det enda
självständiga partiet i Vänersborgs kommun.
Vi har inget huvudparti som styr över oss utan vi
driver frågor utifrån hur vi tror vi kan förbättra,
effektivisera och utveckla Vänersborg för
medborgarnas bästa.

Ge oss ditt förtroende att förbättra för våra
kommuninvånare.
Vi tackar för din röst i höst!
Läs mer på vår hemsida

www.medborgarpartiet.nu

Ärlighet
Invånarna i vår kommun måste kunna lita på
politikerna. Det finns uppenbart utrymme på
förbättringar hur politiker och tjänstemän i
Vänersborg bemöter medborgarna.

Trygghet
Vid våra kontakter med medborgarna i Vänersborg är
det uppenbart att man idag inte känner sig trygg i vår
kommun.

Ansvar
Vi anser att man idag inte för en ansvarsfull politik
i Vänersborg.

Kontakt
Tel 072 801 07 14 Partiordförande
Tel 0702 38 31 85 Partisekreterare
info@medborgarpartiet.nu
www.medborgarpartiet.nu
https://www.facebook.com/medborgarpartietvbg/
https://twitter.com/medborgarevbg

