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Lidköping kan gå före för välfärden och klimatet  

                             

 

 

Det är tid för förändring. Samhällsklyftorna har ökat under alldeles för lång tid vilket har 

medfört en minskad trygghet och ett splittrat samhälle. Coronapandemin har ytterligare 
synliggjort bristerna i välfärden. Under många år har marknadslösningar inom välfärdssektorn 
lett till en urholkning av den jämlika skolan och vården samtidigt som en allt större del av 
våra skattemedel går till administration och kontroll. Miljarder av våra skattemedel går till 

riskkapitalbolagens vinster. Fortfarande finns lönediskriminering och brister i arbetsvillkor 
inom kvinnodominerade yrken. Vi befinner oss i en klimatkris där ett ständigt överutnyttjande 
av naturens resurser har lett till en kraftig utarmning av den biologiska mångfalden och ökade 
koldioxidutsläpp. Vi ser en utveckling med växande skillnader mellan landsbygd och 

storstadsområden som medför en ökad ojämlikhet avseende resurser och tillgång till service.      

Vänsterpartiet vill ändra denna negativa utveckling. Vi vill skapa ett hållbart samhälle där 
människan och våra behov är det viktigaste. Samhället ska grundas på demokrati, solidarite t, 
rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund vi har, var 

vi bor, om vi har en funktionsnedsättning eller vilken ålder och identitet man har. 
Vänsterpartiet vill att alla människor ska tillgång till ett fritt och självständigt liv i ett 
solidariskt samhälle, byggt av och för människor. Vänsterpartiet vill också att Lidköping ska 
bli en föregångskommun i klimatomställningen och vårt mål är att Lidköping ska vara ett 

fossilfritt samhälle år 2040.  

  



Vänsterpolitik för framtidstro och ökad jämlikhet i 
Lidköping: 

Våra barn och unga har rätt till en bra start i livet 

Under flera år har andelen behöriga till gymnasiet minskat i Lidköping. Vänsterpartiet vill 
bryta denna nedåtgående utveckling. Vi anser att skolan ska ge alla elever samma möjligheter 

till en bra utbildning. Alla barn, ungdomar och föräldrar i Lidköping ska kunna lita på att det 
finns en bra barnomsorg och skola där de känner trygghet och där det finns en god lärmiljö. 
För att kunna kompensera barn och ungdomars olika bakgrund och behov måste tillräckliga 
resurser finnas till förskola, fritidsverksamhet och skola. Personalens förutsättningar och 

arbetsvillkor måste förbättras.  

Skolan lämpar sig inte för affärstänkande och marknadsstyrning. En bra utbildning är en 
mänsklig rättighet. Barn och ungdomar ska inte drabbas av ett system som kan innebära att 
skolor kan gå i konkurs mitt i terminen. Skattepengar ska gå till elever och personal – inte till 

skolföretagens vinster. Skolan ska styras för att ge eleverna en så bra och jämlik utbildning 
som möjligt, inte efter vad som ger mest vinst till dem som äger skolorna. Vänsterpartier 
arbetar i riksdagen för att vinstintressen ska bort ur skolan. 

All forskning visar att tidiga insatser ger bästa resultat mot ohälsa och social utslagning. 

Barngruppernas storlek har betydelse för att barnen och pedagoger skall känna sig trygga. 
Därför är minskade barngrupper i förskolan en viktig insats för att alla barn ska få en bra start 
i livet. Kommunen ska kunna erbjuda särskilt stöd redan i förskolan och så tidigt som möjligt 
under skoltiden. Förskolan behöver fortsätta att byggas ut och planeras utifrån hur 

kommunikationer fungerar och var människor bor. Skolor ska finnas i barnens närmiljö.  

Skolan ska vara en trygg plats, fri f rån rasism, sexism och mobbing. Ingen elev ska känna sig 
kränkt eller osynliggjord. Varje skola ska fortsätta arbetet med att motverka mobbing och 
kränkande särbehandling.  Lidköpings skolor ska kännetecknas av en bra kvalitet och att alla 

barn ges möjlighet till att kunna uppnå sina studiemål. Tidiga insatser och metoder som bidrar 
till ökad närvaro i skolan och som säkrar att elever går ut grundskolan med godkända betyg 
måste prioriteras. 

Vänsterpartiet vill:  

• att det ska finnas tillräckligt med medel för att kunna ge särskilda insatser som 
förhindrar att barn och ungdomar drabbas av utbildningsunderskott, men också för att 
elever ska kunna återhämta förlorade kunskaper 

• minska barngruppernas storlek inom förskolan och elevgruppernas storlek i skolan   
• att förskolan ska vara en trygg miljö för våra barn där det bedrivs en bra pedagogisk 

verksamhet där alla barn får synas 
• att Lidköpings nuvarande högstadieskolor ska behållas i syfte att förhindra att vi får 

skolor med för stort elevantal 

• genom satsningar på elevhälsan, familjecentraler, ungdomsmottagningar och 
kompetensutveckling motverka psykisk ohälsa och möta de särskilda behov som  
barn- och ungdomar kan ha 

• utveckla en musik- och kulturskola som är tillgänglig för alla barn och ungdomar på 

kommunens skolor.  
 
 



En bra gymnasieskola och vuxenutbildning är en förutsättning för 
arbete och ett jämlikt Lidköping 
 

Gymnasieskolan är frivillig, men samtidigt är en gymnasieexamen det absolut viktigaste för 
att få ett jobb och ett vuxenliv med egen försörjning och god hälsa. Därför behöver 
gymnasieskolan tydligt ha målet att alla ska slutföra en gymnasieutbildning eller motsvarande 
utbildning inom andra skolformer. Mycket mer behöver göras för att få alla unga att påbörja 

och slutföra en gymnasieutbildning. Lidköpings gymnasieskola ska ha ett brett utbud av 
program och inriktningar. Det ska finnas tillräckliga resurser för att kunna bedriva en 
utbildning som möter varje elevs förutsättningar. Insatser och metoder som bidrar till ökad 
närvaro och som säkrar att elever kan lämna gymnasiet med en genomförd utbildning måste 

få utvecklas. Genom tidiga förebyggande insatser, såsom utbildning och åtgärder som leder 
till sysselsättning kan vi bryta utanförskap och ekonomisk marginalisering.  

Vuxenutbildningen kommer ha än större betydelse de kommande åren för att möta 

omställningar på arbetsmarknaden och de behov av yrken som kommer finnas i framtiden. 
Lidköpings kommun ska samverka med våra grannkommuner och invånare för att kunna 
möta nya krav och framtida behov. ”Svenska för invandrare” och undervisning som riktar sig 
till nyanlända ska kännetecknas av hög kvalitet och som leder till man blir delaktiga i 

samhället. En viktig förutsättning för detta är att det finns SFI- och Komvuxutbildning i 
gemensam regi.  

Vänsterpartiet vill:  

• att gymnasieskolan i Lidköping ska ha ett brett utbud av program och inriktningar 
samt kunna erbjuda en god studiemiljö  

• att elever med särskilda behov ska få tillräckligt med stöd  

• slå vakt om den kommunala vuxenutbildningen och låta den utvecklas 
• att Campus Lidköping ska samverka med universitet och högskolor för att kunna 

erbjuda distansutbildning på hemorten. 
 

En trygg och säker vård- och äldreomsorg  

En viktig förutsättning för att Lidköping skall kunna erbjuda en vård och omsorg av god 
kvalitet är att den är gemensamt styrd och finansierad samt att den är fri från vinstintressen. 
Andelen äldre människor kommer öka de kommande åren. Boende- och omsorgsinsatser ska 
kännetecknas av flexibilitet, trygghet och delaktighet. Det ska f innas ett brett utbud av olika 

boendeformer och mötesplatser för äldre. Människor ska ha inflytande över insatser och 
boendeformer när de behöver stöd och vårdinsatser.  

Coronapandemin har visat på brister och utvecklingsbehov inom vård- och 
omsorgsverksamheten. Flera publicerade rapporter visar hur viktigt det är med kontinuitet.  

Antalet vårdare per brukare får inte blir för många. Det medicinska omhändertagandet inom 
äldrevården måste förbättras och ledarskap måste stärkas och bli mer synliga i dagliga arbetet. 
Det måste finnas en bemanning som klarar av extraordinära situationer och som ger våra 
medarbetare rimliga förutsättningar att arbeta utifrån. En bra bemanning inom vård och 

omsorg ger ökad trygghet och kvalitet för de äldre och andra som behöver omsorgsstöd. Det 
skapar utrymme för personalen att ägna mer tid för de äldre och utveckla verksamheten.  

Demensvården ska fortsätta att utvecklas i Lidköping. Kommunen ska se till att det finns 
tillgång till träffpunkter, dagverksamhet, anhörigstöd och avlastning. 

 



Vänsterpartiet vill: 

• att vård- och omsorgsverksamheten får mer pengar för att kunna öka bemanningen och 
säkra personalkontinuiteten inom vård- och omsorg 

• att det ska finnas ett brett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre i 

Lidköpings kommun  
• att en handlingsplan tas fram som säkrar att omvårdnad och medicinska insatser kan 

ges utifrån de behov som finns 
• ge anställda inom vård och omsorg ett större inflytande över arbetstider och tillvara tar 

medarbetarnas kompetens och engagemang. Vänsterpartiet säger nej till att införa 
minutstyrning inom vård- och omsorg 

• att demensvården ska fortsätta att utvecklas i Lidköping.  
 

Social trygghet är en förutsättning för ett jämlikt Lidköping 

Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter 
som är viktiga för samhället. Den som lever med en funktionsnedsättning ska ha samma 
möjlighet till ett gott liv som alla andra. En generell välfärd och full sysselsättning kombinerat 
med fungerande trygghetssystem är några av de viktigaste redskapen för att motverka och 

minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället.  
 
Alla människor ska också ha rätt till arbete eller sysselsättning. Därför måste vi ha en 
inkluderande arbetsmarknad där olika myndigheter och organisationer samarbetar. Daglig 

verksamhet är den vanligaste insatsen i LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Personer med särskilda behov måste få möjlighet till stöd och 
handledning för att kunna få ett självständigt liv. 
 

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och är idag den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning. Därför måste alla som drabbas få en bra vård. Psykisk ohälsa får olika stora 
konsekvenser för den som drabbas. Den som har problem med sin psykiska hälsa kan 
samtidigt ha andra problem med fysisk ohälsa, ekonomi eller arbete. Trots att det är många 

insatser som behöver samordnas så är det inte ovanligt att den enskilde faller mellan stolarna. 
Därför är det viktigt att det finns ett fungerande socialt skyddsnät. Det är viktigt med tidiga 
och breda förebyggande insatser i unga år. Målet ska vara ett så självständigt liv som 
möjligt. Egenmakt och inflytande är nyckelord för att människor som drabbats av psykisk 

ohälsa eller sjukdom ska kunna återhämta sig på bästa sätt.  
  

Isolering, arbetslöshet och ekonomisk kris kan leda till att fler drabbas av våld i nära 
relationer. Det är främst kvinnor och barn som lever med våldsamma män som utsätts för fara. 
Det är viktigt att kommunen avsätter de resurser som behövs för att kunna upptäcka och ge 
stöd. En annan negativ effekt är risken för missbruk och social problematik. Genom ett 

kvalitativt förebyggande arbete med tidiga insatser och sociala investeringar skapar vi en 
tryggare framtid och samhälle.  Kommunens arbete ska inriktas mot att ge stöd, förebygga 
droganvändning och sociala problem, minska skillnader i hälsa och utjämna livsvillkor.  
 

Insatser för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är ett annat område som behöver 
lyftas fram. Tidiga och rätt samordnade insatser kan också motverka en onödig 
kostnadsutveckling när det gäller placeringar av barn och unga eller ekonomiskt bistånd.  
Kommunen ska aktivt arbeta med åtgärder som motverkar hemlöshet och erbjuda insatser för 

de människor som står utanför bostadsmarknaden. 



 
Vänsterpartiet vill: 
 

• satsa på kompetensutveckling för personal som arbetar inom kommunens verksamhet 

för att kunna möta de behov som finns 

• satsa på åtgärder som ger stöd och förebygger droganvändning och sociala problem 

• aktivt jämna ut skillnader i livsvillkor och satsa på insatser som underlättar deltagan-

det i samhällslivet 

• att kommunen tidigt ska uppmärksamma och ta fram kraftfulla åtgärder för barn som 
lever i ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden. 

 

En tillgänglig sjukvård som går att lita på 

Sjukvården är framför allt en regionfråga men har stor betydelse för invånarna i Lidköping 

och våra grannkommuner. Vi ska känna trygghet i att man får rätt vård när man behöver den. 
Det handlar om att det ska finnas tillgång till en väl fungerande primärvård och ett 
akutsjukhus i Lidköping. Den vård patienter behöver ofta måste erbjudas nära. Vänsterpartiet 
vill fortsätta det framgångsrika arbetet som skett i Lidköping när det gäller att utveckla den 

nära vården. et behövs särskilda satsningar på den psykiatriska vården, både för barn och unga 
samt vuxna.   

Vänsterpartiet vill arbeta för: 

• att Lidköping ska ha en välfungerande primärvård och att sjukhuset i Lidköping ska 

fortsättningsvis vara ett akutsjukhus 

• verka för en sammanhållen sjukvård mellan kommun, primärvård och sjukhusvård  

• att det ska finnas fler mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och en av dessa 

ska finnas i Lidköping. 
 

Bra arbetsvillkor för kommunens anställda är bra för välfärden 

Goda arbetsvillkor är en nödvändig förutsättning för att kommunens anställda ska få en bra 
arbetsmiljö men också för att kunna rekrytera och behålla personal. Lidköpings kommun ska 

vara ett föredöme som arbetsgivare och arbeta för en god arbetsmiljö med trygga jämställda 
anställningsvillkor samt en rättvis lönesättning. Kommunen skall arbeta med olika åtgärder 
för att minska stress och ge tid till återhämtning.  

Våra anställda måste få ett större inflytande över arbetstider och kunna påverka hur arbetet 

ska läggas upp. De ska ges rimliga förutsättningar för att kunna ge en service och en 
verksamhet som kännetecknas av hög kvalitét. Vi behöver ett mänskligare arbetsliv för alla 
som idag arbetar inom välfärden där det finns plats för fler människor som inte blir utslitna i 
förtid utan orkar jobba till pensionsåldern. 

Kommunen bör tillsammans med fackliga organisationer starta ett arbete som leder till ökade 
möjligheter att kunna påverka sin arbetssituation och sina arbetsvillkor. Kommunen måste ta 
fram arbetstidsmodeller som ger mer tid för återhämtning. Vänsterpartiet vill utveckla och 
pröva modeller som möjliggör arbetstidsförkortning. Dessa åtgärder är nödvändiga om vi ska 

klara av den framtida rekrytering där det idag råder brist på personal eller inom områden med 
omfattande helg- och nattjänstgöring.  

 



Vänsterpartiet vill: 
 

• att arbetet med att säkra den framtida personalförsörjningen för kommunens 
verksamheter intensifieras de kommande åren 

• att kommunen tillsammans med fackliga organisationer tar fram åtgärder och förslag 
som leder till ökade möjligheter för personalen att kunna påverka sin arbetssituation 
och sina arbetsvillkor 

• att kommunen utvecklar och prövar modeller som möjliggör minskad helgtjänstgöring 

eller arbetstidsförkortning 

• att kommunen aktivt arbetar för jämställda löner 

• att kommunen varje år tar fram ett personalbokslut som redovisar olika fokusområden, 

ex arbetsmiljö, jämställdhets- och kompetensutveckling inom kommunen. Syftet är att 
prioritera viktiga utvecklingsområden. 
 

Lidköping ska bedriva ett aktivt miljö- och klimatarbete 

Världen och vi i Lidköping står inför en stor miljö- och klimatkatastrof om vi inte gemensamt 
ökar våra insatser. Vi har en plikt gentemot framtida generationer att ställa om till ett hållbart 
samhälle och att minska de klimatpåverkande utsläppen. Lidköping har ett ansvar tillsammans 

med andra organisationer och näringsliv att ta fram åtgärder som möjliggör 
klimatomställningen. Kommunen behöver ta fram en nödlägesplan så att vi kan hantera de 
risker som uppkommer om jordens medeltemperatur stiger med mer än 1,5 grader, ex 
extremväder, torka. 

Lidköpings kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram som det måste bli verkstad av. 
Lidköping ska vara en miljö- och klimatsmart kommun där vi värnar om den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna. Ett jämlikt Lidköping har stor betydelse för 
omställningen till ett klimathållbart samhälle. 

Utsläppsminskning måste bli en central målbild de kommande åren om vi ska bryta den 
negativa klimatutvecklingen. Ett bra verktyg för att säkerställa att Lidköping gör vad vi kan 
för att nå klimatmålen, och att vi inte släpper ut mer än vad det finns utrymme för, är att 
kommunen tar fram en koldioxidbudget.  

Det finns idag flera motsatser mellan kommunala övergripande mål och 
hållbarhetsprogrammets miljö- och klimatmål.  Befolkningsmålet om att snabbt nå 45 000 
invånare år 2030 är ett sådant mål som riskerar leda till en onödig exploatering av flera 
stadsnära skogar och känsliga naturområden. Snabba tillväxtmål överensstämmer inte med 

kraven om att säkra våra ekosystem, gröna korridorer och andra klimatmildrande åtgärder.  

Andra nödvändiga åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen är att öka andelen 
ekologisk och klimatsmart mat.  Genom ett fokus på att öka andelen lokal- eller 
närproducerade varor kan vi bidra till en levande landsbygd och minska långväga 

mattransporter. Lidköping ska fortsätta vara en Fair Trade-kommun. 

Kommunen ska bidra till att minimera vårt avfall och att våra resurser från naturen hanteras 
på ett bättre sätt. Utvecklingsarbetet med källsortering och återvinning av avfallet ska 
fortsätta. Kommunens energieffektivisering ska fortsätta och andelen förnyelsebar energi ska 

öka. Utvecklingen av ett nytt och uppgraderat avloppsreningsverket är en viktig 
miljöinvestering och ska planeras utifrån framtidens miljökrav.   

 



Vänsterpartiet vill: 

• att hållbarhetsprogrammet integreras i alla kommunens verksamheter och beslut 

• att miljö- och klimatkonsekvensanalyser görs inför beslut som kan innebära 
klimatpåverkan 

• att kommunen snarast ta fram en koldioxidbudget för Lidköping och bjuder in 
näringsliv och andra viktiga aktörer att bli delaktiga i processen 

• att kommunen tar fram en klimatnödlägesplan 

• att kommunen verkar för åtgärder som underlättar för kommunens invånare och 
verksamheter att kunna göra miljö- och klimatsmarta val 

• att kommunens befolkningsmål om 45 000 invånare år 2030 revideras och flyttas fram 

i tiden 
• ha en ökad satsning på närproducerade och ekologiska varor samt Fair Trade-

produkter och att Lidköping blir en aktiv Fair Trade-kommun. 
 

Skydda Lidköpings skogar och grönområden 

Lidköping har unika tillgångar genom närheten till grönområden, sjöar och vattendrag.  Vi 
måste värna våra naturskogar och de stadsnära skogarna då de har betydelse för våra 
ekosystem och den biologiska mångfalden. De bidrar till luftrening och omhändertar 
koldioxid. Våra stadsnära skogar ska skyddas då de har stor betydelse för människors 

rekreation och utveckling. Skogarna fyller också ett viktigt pedagogiskt värde för barn och 
vuxna som kan ta del av hur ekosystem och biologisk mångfald fungerar. Nyplantering av träd 
är viktigt och nödvändigt för att kunna behålla Lidköping som en stad inbäddad i grönska.  

Stadsplanering ska ta hänsyn till att det ska finnas gröna stråk och rikt med grönområden. 

Pollinering är en viktig biologisk process och en värdefull ekosystemtjänst. Kommunen ska 
verka för åtgärder som underlättar att bedriva stadsodling och i görligaste mån skydda betes- 
och åkermark. Genom att anlägga fjärilsrabatter, ängsstråk eller ängar med vildblommor på 
kommunalmark och att välja bort kemiska bekämpningsmedel så kan vi förbättra den viktiga 

pollineringen. Stadsplanering ska säkra att det finns närhet till park- och grönområden, 
siktgator mot Vänern och säkra tillgängligheten till rena stränder. 

Vänsterpartiet vill: 

• att våra stadsnära skogar såsom Ågårdskogen, Dalängskogen, Kartåsskogen och 

skogsområden vid Framnäs, Östra Sannorna och Filsbäck ska skyddas   

• att stadsplaneringen tar hänsyn till att det bör finnas gröna och blåa stråk som  
utvecklar våra ekosystem och värnar den biologiska mångfalden 

• skydda de sammanhängande grönområdena vid Framnäs och Östra Sannorna som 
sträcker sig fram till Vänerstranden 

• att skogsavverkning ska ske varsamt och kalhyggen undvikas  

• att vid markexploatering ska betes- och åkermark i görligaste mån skyddas 

• att verka för nyplantering av träd för att kunna behålla Lidköping som en stad  
inbäddad i grönska samtidigt som det tillför trivsel och estetiska värden i stadsbilden 
och gaturummet 

• att Lidköpings kommun tar fram en åtgärdsplan för att rädda naturens pollinatörer  

• att vid stadsplanering ta fram åtgärder som kan bidra till att fler människor kan bedriva 
stadsodling. 
 



Skydda Framnäsområdet som frilufts-och fritidsområde 

Kommunen har många goda förutsättningar att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde. 
Framnäsområdet är ett område som under många år haft stor betydelse för kommuninvånarnas 
friluftsliv och rekreation. Det är också ett viktigt område för besöksnäringen. Kommunens 
stadsplanering ska ta hänsyn till att Framnäsområdet ska säkras som ett fortsatt grön- och 

fritidsområde. Vänsterpartiet avvisar de förslag som finns om att Framnäs ska användas för en 
omfattande exploatering av bostäder då det leder till onödiga barriärer mellan stadens centrum 
och Vänerns strand samt tar bort viktiga siktgator mot Vänern och grönområden. En 
omfattande exploatering av området kommer ha en kraftig negativ inverkan för verksamheter 

som Krono-Camping och Folkets Park. Utvecklingen av Framnäsområdet ska ske tillsammans 
med kommunens invånare och föreningsliv. Idrottsplatsen Framnäs har en unik central 
placering med en värdefull historia som måste tas tillvara. Idrottsplatsen ska finnas kvar och 
resurser ska avsättas till en upprustning av friidrottsbanor och idrottsanläggning. 

Tillgängligheten till Framnässtranden och Vänern ska säkras och utvecklas.  

Vänsterpartiet vill: 

• att Framnäsområdet främst utvecklas som ett frilufts- och fritidsområde 
• att Framnäs fortsätter vara ett grönområde fritt från barriärer mellan staden och Vänern 

med tillgängliga badstränder, parkområden och som möjliggör till rekreation, olika 
fritids- och kulturaktiviteter 

• att området Lidköping Folkets Park värnas som frilufts- och kulturplats i den fortsatta 
Framnäsplaneringen 

• att IP Framnäs finns kvar som en central idrottsplats och är tillgänglig för stadens 
skolor. Vänsterpartiet vill att resurser avsätts för att kunna genomföra en upprustning 
av friidrottsbanor, läktare och förråd. 

 

 

Vi vill utveckla kollektivtrafiken och arbeta för en hållbar 
infrastruktur  

Ett minskat bilåkande inom staden och fler bilfria områden öppnar nya möjligheter för stadens 
utveckling. Det leder till minskade köer, tomgångskörning och trängsel i trafiken. 

Kollektivtrafikresandet har minskat under coronapandemin. Arbetet med att återfå resenärer 
till kollektivtrafiken måste intensifieras. Kommunen ska tillsammans med Västra 
Götalandsregionen arbeta för att fler resenärer använder kollektivtrafiken. Vänsterpartiet vill 
att det ska bli billigare att använda kollektivtrafiken och genomföra åtgärder som förbättrar 

turtätheten inom kommuntrafiken under kvälls- och helgtrafik. Idag finns en ojämlikhet i 
priser för dem som behöver använda färdtjänst för att resa jämfört med dem som kan använda 
kollektivtrafiken. Vänsterpartiet vill göra en översyn av färdtjänsttaxan så att det blir billigare 
för dem som behöver nyttja färdtjänst.  

Vid stadsplanering ska åtgärder som underlättar användande av kollektivtrafik och planering 
av infrastruktur som minskar klimatpåverkan prioriteras. Samhällsplanering ska verka för att 
fler ges möjlighet att kunna nyttja bilpooler och ha med detta i planeringen när vi tar fram nya 
bostadsområden. Lidköpings kommun ska tillsammans med andra aktörer påskynda arbetet 

med att få en fungerande laddinfrastruktur. 

Kinnekullebanan är en viktig pendlingsväg för invånarna samt näringslivet i Lidköping och 
våra grannkommuner. Kommunen ska fortsätta arbetet med att vara pådrivande för att banan 



utvecklas med fler restider och förbättrad turtäthet. Vänsterpartiet arbetar för att de regionala 
järnvägarna ska upprustas och för att fler tågset införskaffas så att sårbarheten minskar vid 
driftstörningar. 

Kommunen har tagit fram ett gång-, cykel- och trafiksäkerhetsprogram med förslag som leder 

till att fler väljer cykel som transportmedel och ökar säkerheten för cyklister och fotgängare i 
trafiken. Vi vill intensifiera arbetet med att fler cykel- och promenadstråk utvecklas inom 
kommunen. Vänsterpartiet vill att tillgången till fler cykelparkeringar och cykelgarage 
förbättras. 

Vänsterpartiet vill:  

• att kommunen ska verka för att vi får fler kvälls- och helgbussturer inom Lidköpings 
kommun 

• att infrastrukturen planeras så att det förbättrar tillgängligheten för kollektivtrafiken i 

Lidköping 
• att regionen sänker kostnaderna för att resa med regionens kollektivtrafik 
• sänka färdtjänstavgifter för att få ett jämlikare resande 
• utveckla närtrafiken som ett alternativ till bilen  

• satsa på Kinnekullebanan och de regionala järnvägarna  
• förbättra tillgången till cykelparkeringar och cykelgarage 

• genomföra åtgärder som underlättar för att använda cykeln som transportmedel inom 
staden samt mellan Lidköping och de stadsnära bostadsorterna inom kommunen 

• genomföra åtgärder som möjliggör en förlängning av gång- och promenadstråk vid Li-
dan och längs Vänerstranden. 
 

Lidköping ska vara en landsbygdsutvecklande kommun 

Förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i en landsbygd är i hög grad beroende av att 
det finns tillgång till jobb, välfärd, utbildning och samhällsservice. Bredbandsutbyggnad, 

tillgång till drivmedelsförsäljning och butiker är andra faktorer som har betydelse för 
människor som lever på landsbygden eller mindre orter. Vänsterpartiet vill förbättra 
förutsättningarna för lokala initiativ som ger samhällsservice, jobb och bidrar till en levande 
landsbygd. Människors delaktighet och engagemang är en viktig förutsättning för att kunna 

utveckla landsbygden och kommunen har en viktig uppgift att ta vara på denna kraft. 
Landsbygdsråden har en viktig roll för att utveckla landsbygden. 

Många framtida jobb finns inom de gröna näringarna. Kommunen kan bidra till denna 
utveckling genom att i en ökad omfattning verka för en bra kvalitativ mathållning med en 

ökad andel närproducerade livsmedel inom kommunens egna verksamheter. Besöksnäringen 
och den sociala ekonomin har stor betydelse för landsbygden och kommunen kan vara en 
viktig samarbetspartner för att stödja deras utveckling.  

Stadsnära Lantgård är en föreningsdriven verksamhet som har blivit ett omtyckt besöksmål i 

Lidköping. Verksamheten har både en social och pedagogisk inriktning som skapar 
verksamhet för människor på olika sätt och kommunen ska verka för att verksamheten ska 
finnas kvar samt kunna utvecklas. 

Vänsterpartiet vill: 

• att det alltid ska finnas ett landsbygdsperspektiv vid kommunala beslut 

• att kommunen ska verka för att det finns en närhet till samhällsservice och skola för 
alla människor i kommunen 



• uppmuntra landsbygdsinitiativ som t ex: idrottshall i Vinninga 

• att landsbygdsorterna blir utvecklingsområden vid bostads- och verksamhetsplanering 

• slå vakt om Stads Nära Lantgård så att verksamheten säkras och kan utvecklas 

• samordna besöks- och turistverksamheten inom Lidköpings kommun så att besöksmål 
utanför Lidköping tillgängliggörs samt stödja åtgärder som förlänger besökssäsongen 

•  öka andelen närproducerade produkter inom kommunens verksamheter 
 

Hållbar bostadsförsörjning 

Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och en trygg 
boendemiljö. Lidköpings kommun växer och arbetet med att ta fram nya områden och 
alternativ för bostadsbyggande är prioriterat.  För att vi skall ha möjlighet att planera bra, 

moderna bostäder och stadsdelar behöver kommunen en stor allmännytta. För att 
bostadsbyggande ska ske på ett hållbart sätt skall kommunen vara en styrande aktör och 
tydligare kommunicera vilka områden som skall utvecklas och på vilket sätt. Tillgången till 
bostäder i kommunen behöver öka de kommande åren för att förhindra bostadsbrist. Men det 

måste ske genom ett hållbart byggande som tar hänsyn till behov, naturvärden och 
kommunens karaktär. Hamnstaden och andra bostadsprojekt måste utvecklas i en takt som 
kommunens ekonomi och områdets miljö tillåter. Vid planering av nya bostadsområden måste 
blandad bebyggelse uppmuntras och de mindre tätorterna utanför staden mer användas.  

Vänsterpartiet vill: 

• att tillgången till fler bostäder ökas utifrån ett hållbart byggande som tar hänsyn till be-
hov, naturvärden och kommunens karaktär  

• att vid kommun- och bostadsplanering verka för att jämna ut skillnader i livsvillkor 

och som underlättar deltagandet i samhällslivet 
• att vid bostadsplanering möjliggöra fler +65-boenden 

• att Hamnstaden och andra bostadsprojekt måste utvecklas i en takt som kommunens 
ekonomi och områdets miljö tillåter 

• att kommunen ska verka för en blandad bebyggelse med variation av upplåtelseformer, 
byggnadstyper och bostadsstorlekar samt bättre samordnade parkeringsplatser vid  
bostadsplanering 

• att de mindre tätorterna ska användas mer vid bostadsplanering  
  

Ett rikt kulturliv leder till ett välkomnande och hållbart Lidköping 

Ett rikt kulturliv har stor betydelse för att människor vill leva i eller besöka Lidköping, men 
bidrar också till människors hälsa och livskvalitet. Kultur ska vara tillgänglig för alla. 
Kulturen ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var man bor eller vem man är. 

Lidköpings kulturutbud ska kännetecknas av bredd och variation.   

Arbetet med att utveckla en scenkonstlokal i Lidköping behöver påskyndas så att kommunen 
det blir verklighet under mandatperioden.  

Vården av den offentliga konsten och andra betydelsefulla historiska landmärken som finns i 

vår kommun har stor betydelse för staden och kommunens identitet. Det eftersatta underhållet 
måste ersättas till förmån för vård och förebyggande arbete.  

De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli 
fler inom kommunen. Organisationer som Folkets Hus, teaterföreningar och 



hembygdsföreningar har betydelse som mötesplats, bioverksamhet och kulturscen. 
Kommunen ska samarbeta och ge stöd för dessa verksamheter.  

Inom Lidköping finns flera professionellt verksamma kulturskapare och kommunen har en 
viktig roll för yrkesverksamma kulturutövare och kan på olika sätt ge olika former av stöd 

som förbättrar villkoren för bildkonstnärer och andra kulturskapare. Kommunen ska utveckla 
dialogen med de kulturarbetare som bor och verkar i Lidköping. 

Besöksnäringen är idag en av de största näringsområdena i kommunen. Pandemin har ökat 
intresset för besöksmål i vår närhet och hemester har blivit ett begrepp. Lidköpings kommun 

behöver ta fram en hållbar strategi för att öka antalet besökande och evenemang när nu 
samhället åter igen öppnar upp. Lidköping har unika natur- och kulturarv vilket har stor 
betydelse för rekreation och besöksnäring så som Läckö, Rörstrandsområdet, 
Vänerskärgården, Biosfärsområdet samt verksamheter som Vänermuséet och Stadsnära 

Lantgård. 

Lidköping har ett unikt kulturarv kring Rörstrand som måste utvecklas under planperioden. 
Kommunen behöver tillsammans med olika samarbetspartner ta fram en strategisk plan för 
hur utvecklingen av Rörstrand museum och Porslinstaden ska utvecklas.  

Vänsterpartiet vill: 

• att Lidköping ska ha ett brett kulturutbud och med en variation som möter alla 
människors behov och identiteter 

• utveckla Porslinstaden som varumärke och identitetsmärke för Lidköping.  

• förbättra vården av kommunens kulturmiljöer, den offentliga konsten och andra 
betydelsefulla historiska landmärken i Lidköping 

• verka för att en ny scenkonstlokal i centrala Lidköping blir till under mandatperioden  
• utveckla Vänermuseet och biblioteksverksamheten i Lidköping 

• slå vakt om Folkets Hus verksamhet  
• öka samarbetet mellan kommuner för att tillgängliggöra och marknadsföra de 

besöksmål som finns i vår närhet 
 

Allas rätt till rekreation och en aktiv fritid 

Alla människor har rätt till rekreation, friluftsliv och att kunna utöva idrott eller annan 

fritidsverksamhet. Vänsterpartiet vill ge goda möjligheter till idrott och fritid för människor i 
alla åldrar, oavsett bakgrund, funktionsvariation och ekonomiska förhållanden.  

Det behövs en bred palett av aktiviteter och insatser för att skapa de bästa förutsättningarna 
för att Lidköpings invånare och besökare ska kunna leva ett aktivt liv. Vi menar att plats för 

fritid, idrott och rörelse måste finnas med som en viktig komponent i samhällsplaneringen.   
Tillgänglighet till fritidsanläggningar måste finnas i hela kommunen och i närhet till 
bostadsområden.  

Idrotts- och fritidsanläggningar måste vara tillgänglighetsanpassade och kunna möta de behov 

som föreningar och idrotter har behov av idag. Vänsterpartiet vill påskynda arbetet med att ta 
fram förslag hur det gamla badhuset kan utvecklas till en framtida idrottshall/multisporthall 
som kan förverkligas inom de närmaste fem åren. Utöver idrottsanläggningarna ska det finnas 
utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott i bostadsområden.  

Under de senaste åren har allt fler upptäckt glädjen över att kunna röra sig i skog och natur. 
Naturupplevelser bidrar till en ökad förståelse för natur- och miljövård. Genom att kommunen 



aktivt arbetar med att öka friluftsliv, natur och kulturturism ökar möjligheterna till berikande 
upplevelser för fler människor. Vandring har blivit en allt vanligare och uppskattad 
friluftsaktivitet. Inom Lidköping och närområdet finns det många olika möjligheter till motion 
och vandring, både i de tätortsnära skog- och naturområdena men också i bygdens 

variationsrika kultur-och naturlandskap. Kommunen ska tillsammans med föreningar och 
enskilda anlägga, utveckla och underhålla olika spår, leder, naturstråk och stigar. Kommunen 
ska samarbeta med närområdet och andra organisationer med information om leder och 
vandringserbjudanden. 

Det finns flera naturområden som behöver säkerställas för motion, friluftsliv och 
utomhusaktiviteter av olika slag. Vänsterpartiet anser att det behövs tas fram en 
sammanhållen friluftsplan för att kunna planera de åtgärder som behöver göras för dessa 
naturområden. Råda ås är ett sådant naturområde som kan utvecklas som frilufts- och 

fritidsområde. Tidpunkten för upphörandet av täktverksamheten på Råda ås närmar sig och 
det är av stor vikt att ett planeringsarbete påbörjas för hur täktområdet ska återställas samt 
framtida användning, exempelvis som frilufts- och grönområde. Inför återställandet av 
täktområdet är det angeläget att kommunen i god tid börjar kommunicera med det företag som 

bedriver täktverksamheten om hur återställandet kan genomföras. Kommunen bör särskilt 
beakta den stora tillgång som området på sikt skulle kunna bli som fritids- och friluftsområde 
på Råda ås. Lidköpings invånare och föreningsliv bör inbjudas till denna framtidsplanering.  

Beslut har tagits om att bygga ett nytt badhus som placeras intill utomhusbadet. Det är viktigt 

att det fortsatta planeringen och byggnationen av det nya badhuset får ned driftkostnader för 
inomhus- och utomhusbadet och att besöksavgifter blir rimliga så att alla barn- och ungdomar 
kan besöka badhuset.  

Antalet medlemmar och aktiva har på grund av Coronapandemin minskat i många föreningar 

och ekonomin har påverkats. Kultur- och föreningsliv har en viktig samhällsuppgift och är en 
del av den sociala ekonomin. Kommunen har en viktig uppgift att hjälpa till med 
återhämtning för kommunens föreningar och kulturlivet. 

Vänsterpartiet vill: 

• ta fram en handlingsplan för ett jämlikt och jämställt idrotts- och fritidsliv i Lidköping 

• verka för att det finns idrottshallar och anläggningar utanför tätorten och på 
landsbygden  

• påbörja arbetet med att ersätta det gamla badhuset och utveckla en framtida 

idrottshall/multisporthall som kan möta framtida behov 

• påbörja planeringsarbetet med hur Råda Ås kan återställas till natur- och 
friluftsområde och att föreningar och enskilda inbjudes till detta arbete 

• stödja föreningar i deras arbete för återhämtning efter pandemins effekter.  

 
 

Allas lika värde 

I Vänsterpartiets Lidköping är solidaritet och gemenskap utgångspunkten för våra 
ställningstaganden. Kommunen ska verka för att människor ska ha inflytande över sin 
livssituation och att kommuninvånarna ges möjlighet att påverka Lidköpings utveckling. 
Genom ökat inslag av medborgardialoger och ett framåtsyftande integrationsarbete ska 

invånarna känna sig mer delaktiga och få ett större inflytande över kommunens utveckling.  



Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck. Det behövs en ökad kunskap om HBTQI+ personers livsvillkor inom 
kommunens verksamheter.  Det kan ske till exempelvis genom att en särskild HBTQI+-
dag/vecka anordnas i kommunen. Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera 

transpersoner. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för 
att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. 
Vänsterpartiet vill därför öka kunskapen om hatbrott i samhället.  

Att kunna söka asyl är en mänsklig rättighet och alla länder har ett ansvar att erbjuda en 

fristad. Lidköpings kommun har ett ansvar att ta emot de människor som erbjuds plats i vår 
kommun. Genom utbildningsinsatser, bra boende, åtgärder som skapar arbete och 
sysselsättning kan kommunen ge förutsättningar för ett bra integrationsarbete.  

Vänsterpartiet Lidköping vill:  

• att Lidköping ska driva ett aktivt arbete mot diskriminering och rasism, för tolerans 
och mångfald  

• motverka segregation och bedriva ett aktivt integrationsarbete  
• att arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara tillgängliga för 

människor som har en funktionsnedsättning 
• att verka för en inkluderande arbetsmarknad och samhälle.  

 

 

Ett demokratiskt och jämställt Lidköping 

Lidköping ska vara en förebild för jämställd utveckling. Jämställdhetsperspektivet ska 
integreras i kommunens beslut, styrning och verksamheter. Ett framgångsrikt 

jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt engagemang och ansvar på ledningsnivå. Strukturer 
måste synliggöras och jämställdhet säkras genom analyser, kartläggningar och 
konsekvensbedömningar, som är viktiga för att kunna förbättra kommunens 
jämställdhetsarbete. Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi med uppsatta jämställdhetsmål 

som ska användas i budget- och verksamhetsmål för att vägleda kommunens 
jämställdhetsarbete. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra verksamheten. 
 
Vänsterpartiet vill:  

• att en strategi tas fram med uppsatta jämställdhetsmål som ska användas i budget- och 
verksamhetsplanering och uppföljning. 

• att jämställdhet och mångfald ska genomsyra kommunens verksamheter. 
 

En hållbar ekonomi och investeringar som tryggar välfärden i 
Lidköping   

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår ge alla människor en bra sjukvård, skola 

och en trygg ålderdom. Genom att omfördela ekonomiska resurser i samhället kan en fortsatt 
välfärd och kommunal service säkras. En ekonomisk sammanhållen politik som förhindrar 
arbetslöshet ger också ökade intäkter till den gemensamma välfärdsfinansieringen. Under den 
kommande mandatperioden kommer åtgärder som underlättar återhämtning av pandemins att 

prioriteras. Välfärden ska inte drabbas ytterligare pålagor såsom nya besparingskrav.   

Kommunen behöver göra stora investeringar i anläggningar och byggnader framöver. Lokaler 
för förskola och skolor samt äldreomsorg behöver byggas ut och rustas upp. Vänsterpartiet 
lägger stor vikt vid att dessa investeringar ska vara långsiktiga och kommer prioritera de 



investeringar som har störst betydelse för välfärden. Lidköpings kommun har ett stort kapital 
som kan användas för långsiktiga och hållbara investeringar.  

Vänsterpartiet anser att statens bidrag till välfärden måste öka för att kunna trygga vård, skola 
och annan prioriterad samhällsservice men också för att undvika framtida kommunala 

skattehöjningar. Kommunskatten är idag en platt skatt som slår särskilt hårt mot 
låginkomsttagare men ännu hårdare slår neddragning av välfärd och utbildningar. Därför 
kommer vi inte acceptera neddragningar inom dessa områden. Vi kommer inte sälja ut 
välfärden. Vänsterpartiet kommer att göra allt i vår makt att verka för en fullgod finansiering 

av samhällets välfärd såsom vård, skola och omsorg.  

 

Vänsterpartiet vill ha ett Lidköping för alla  

Vänsterpartiet vill att Lidköping ska formas utifrån en gemensamt styrd och solidarisk 
finansierad välfärd då det är grunden för att få ett tryggt och jämlikt samhälle. Vänsterpartiet 
vill att Lidköpings kommuninvånare skall känna sig trygga med att skattepengar används till 
att säkra vård, barnomsorg, skola, äldreomsorg och social trygghet i stället för att gå till 

privata vinster. Vi vill att Lidköping skall vara en inkluderande och välkomnande kommun 
som aktivt arbetar för alla likas värde, mot främlingsfientlighet, sexism och annan 
diskriminering. Vi vill arbeta för ett samhälle som står upp för alla invånare. 

Vi anser att Lidköping har unika värden en stadskaraktär som måste vårdas. Våra stadsnära 

skogar och grönområden ska skyddas då det har stor betydelse för vår livsmiljö. Lidköping 
ska vara en föregångare inom klimat och miljöarbete som tar vara på den biologiska 
mångfalden. 

Lidköping behöver en ny politik som bygger en framtid vi alla kan tro på. Det är tillsammans 
som vi bygger den framtiden. Genom en röst på Vänsterpartiet kan vi förändra Lidköping till 
en jämlik och hållbar kommun där vi har framtidstro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                 

 

 


