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§148

Strategisk plan och budget 2020-2022 (KS 2019/59)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att fastställa styrkort enligt förslag i rapport ”Strategisk plan och budget 20202022”.
- att under mandatperioden revidera de strategiska målen och förlänga tidsperioden.
Driftbudget
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av kommunfullmäktiges verksamheter
inklusive valberedning med sammanlagt 3 927 tkr för 2020, 4 993 tkr för 2021 samt 5 098 tkr
för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av revisionens verksamheter med sammanlagt
1 678 tkr för 2020, 1 709 tkr för 2021 samt 1 760 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av Överförmyndarnämndens verksamhet med
sammanlagt 4 483 tkr för 2020, 4 502 tkr för 2021 samt 4 525 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till lönepott under kommunstyrelsen med sammanlagt
95 016 tkr för 2020, 142 016 tkr för 2021 samt 189 016 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av kommunstyrelsens verksamheter under
kommunstyrelsen med sammanlagt 101 646 tkr för 2020, 104 527 tkr för 2021 samt 110 080
tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till Intern Service med sammanlagt 3 019 tkr för 2020,
7 019 tkr för 2021 samt 3 019 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av vård- och omsorgsnämndens verksamheter
med sammanlagt 699 920 tkr för 2020, 702 299 tkr för 2021 samt 711 134 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av barn- och skolnämndens verksamheter med
sammanlagt 792 498 tkr för 2020, 796 374 tkr för 2021 samt 805 408 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av utbildningsnämndens verksamheter med
sammanlagt 213 827 tkr för 2020, 215 665 tkr för 2021 samt 217 191 tkr för 2022.
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- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av social- och arbetsmarknadsnämndens
verksamheter med sammanlagt 205 883 tkr för 2020, 206 565 tkr för 2021 samt 207 943 tkr
för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
med sammanlagt 106 727 tkr för 2020, 108 273 tkr för 2021 samt 114 852 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av teknisk servicenämnds verksamheter med
sammanlagt 3 300 tkr för 2020, 2 600 tkr för 2021 samt 0 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av kultur- och fritidsnämndens verksamheter
med sammanlagt 108 328 tkr för 2020, 108 549 tkr för 2021 samt 109 735 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av miljö- och byggnämndens verksamheter
med sammanlagt 668 tkr för 2020, 680 tkr för 2021 samt 700 tkr för 2022.
- att fastställa budgeterad nettokostnad till drift av räddningsnämndens verksamheter med
sammanlagt 32 599 tkr för 2020, 32 931 tkr för 2021 samt 32 489 tkr för 2022.
Investeringsbudget
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att fastställa investeringsbudget och -plan för samhällsbyggnadsnämnden med sammanlagt
48 588 tkr för 2020, 47 352 tkr för 2021 samt 47 417 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för teknisk service med sammanlagt 174 870 tkr
för 2020, 224 550 tkr för 2021 samt 280 380 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för kultur- och fritidsnämnden med sammanlagt
16 150 tkr för 2020, 7 650 tkr för 2021 samt 5 150 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för Intern service med sammanlagt 143 500 tkr för
2020, 272 500 tkr för 2021 samt 253 500 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för vård- och omsorgsnämnden med sammanlagt
5 400 tkr för 2020, 5 400 tkr för 2021 samt 5 400 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för social- och arbetsmarknadsnämnden med
sammanlagt 540 tkr för 2020, 540 tkr för 2021 samt 540 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för barn- och skolnämnden med sammanlagt 3 600
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tkr för 2020, 4 500 tkr för 2021 samt 1 800 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för utbildningsnämnden med sammanlagt 2 250
tkr för 2020, 2 250 tkr för 2021 samt 2 250 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för räddningsnämnden med sammanlagt 3 700 tkr
för 2020, 3 800 tkr för 2021 samt 3 800 tkr för 2022.
- att fastställa investeringsbudget och -plan för kommunstyrelsen med sammanlagt 22 500 tkr
för 2020, 60 000 tkr för 2021 samt 55 000 tkr för 2022.
-att kommunbidragen i driftbudgeten binds på nämndnivå om inget annat anges i budgethandlingarna.
- att nämnderna ges rätt att göra inbördes budgetväxlingar i de fall man är överens. Efter
beslut i nämnderna ska anmälan ske till kommunstyrelsen.
- att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om ombudgetering och resultatöverföring
mellan åren 2020 och 2021.
- att kommunstyrelsen bemyndigas att till respektive nämnd fördela de belopp som särskilt
avsatts för lönejusteringar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna följande taxeförändringar som
erfordras enligt respektive nämnds budgetförslag:
- Teknisk servicenämnds förslag om höjning av elnätstaxan motsvarande 2,8 mnkr (2,9 %)
2020.
- Teknisk servicenämnds förslag om höjning av taxan för renhållning motsvarande 2,9 mnkr,
(10,2 %) 2020.
- Teknisk servicenämnds förslag om höjning av taxan för vatten- och avlopp,
brukningsavgifter, motsvarande 7,1 mnkr (9,5 %) 2020.
Kommunfullmäktige uttalar till nämnder och styrelser att ingen automatisk kompensation för
ökade driftkostnader i samband med de investeringsbeslut som fattas kan påräknas i
kommande budgetar.
Utdebiteringen fastställs till 21,26 procent per skattekrona för år 2020.
Kommunfullmäktige fastställer årsbudget och verksamhetsplan inklusive resultatbudget/-plan,
finansieringsbudget/-plan och balansbudget/-plan såsom dessa slutligen utformas av
kommunfullmäktige.
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Reservationer
Rasmus Möller (M), Robin Nerell (M), Pär Johnson (L) och Claes-Göran Borg (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Deltar inte i ärendet
Roberth Andersson (SD) deltar inte i beslutet i ärendet.

Sammanfattning
Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut
riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030 vilket är en kort tid för
strategiska mål. Under mandatperioden behöver det göras en revidering av de strategiska
målen.
Styrkortet innehåller förslag på nio verksamhetsmål för mandatperioden. Målen och
indikatorerna berör en eller flera nämnder i enlighet med underlag ”Tilldelning av mål och
indikatorer till nämnderna”.
Kommunens finansiella mål innebär att resultatet för vart och ett av de tre åren når föreslagna
finansiella mål för resultatet i och med att samtliga års resultat ligger över målnivån på 1
procent av skatter, utjämning och statsbidrag. Det budgeterade resultatet uppgår till 23,5 mnkr
för 2020, 36,5 mnkr för 2021 och 29,0 mnkr för 2022. Budgeten innehåller satsningar och
anpassningar vilket även fortsättningsvis kommer att kräva en aktiv verksamhetsutveckling
för att nå resultatnivån i budget.

Yrkanden
Jonas Sundström (S) yrkar bifall till majoritetens (S, C, KD, och MP) förslag till Strategisk
plan och budget 2020-2022, i enlighet med bilaga 1.
Rasmus Möller (M) och Pär Johnson (L) yrkar bifall till Lidköpings borgerliga förslag till
Strategisk plan och budget 2020-2022, i enlighet med bilaga 2.
Claes-Göran Borg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan och budget
2020-2022, i enlighet med bilaga 3.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande mot Claes-Göran Borgs (V) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jonas Sundströms (S) yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på eget yrkande mot Rasmus Möllers (M) och Pär Johnsons
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jonas Sundströms (S) yrkande.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag




























Tjänsteskrivelse - Strategisk plan och budget 2020-2022
Strategisk plan och budget 2020-2022
Tilldelning av mål och indikatorer till nämnderna
Majoritetens (S, C, KD och MP) budgetförslag SPB 2019-04-12
Majoritetens (S, C, KD och MP) budgetförslag Arbetsverktyg för politiken i deras
politiska prioriteringar SPB 2020-2022 avstämd 20190523
Majoritetens (S, C, KD och MP) SLUTVERSION 20190517 Politikerverktyg
Investeringar SPB 2020-2022 20190507
Moderaterna och Liberalerna - Lidköpings borgerliga budgetförslag 2020-2022
Moderaternas och Liberalernas budgetförslag Arbetsverktyg för politiken i deras
politiska prioriteringar SPB 2020 - 2022
Moderaternas och Liberalernas budgetförslag Politikerverktyg Investeringar SPB
2020-2022
Vänsterpartiets förslag till budget och strategisk plan 2020 - 2022 (text)
Vänsterpartiets budgetförslag Politikerverktyg Investeringar SPB 2020-2022
Vänsterpartiets budgetförslag Arbetsverktyg för politiken i deras politiska
prioriteringar SPB 2020 - 2022
OVF § 5 Strategisk plan och budget 2020-2022 för Överförmyndarverksamheten
Strategisk plan och budget 2020-2022 Överförmyndarverksamheten
Borttagen på grund av personuppgifter.
Strategisk plan och budget 2020-2022 Kommunstyrelsens verksamheter
KS § 119 Strategisk plan och budget 2020-2022 Intern Service
Rapport underlag för budgetberedning 2020-2022 Intern Service
10-årig investeringsplan Intern Service 2020-2029
VON § 33 Strategisk plan och budget 2020-2022
Rapport VON Strategisk plan och budget 2020-2022
BSN § 39 Strategisk plan och budget 2020-2022 barn- och skolnämnden
Borttagen på grund av personuppgifter.
Rapport BSN Strategisk plan och budget 2020-2022 barn- och skolnämnden
UTN § 44 Budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022
Rapport UTN Strategisk plan och budget 2020-2022 Utbildningsnämnden
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Borttagen på grund av personuppgifter.
SBN § 66 Strategisk plan och budget 2020-2022
SBN § 87 Komplettering till strategisk plan och budget 2020-2022,
samhällsbyggnadsnämnden
Rapport SBN Strategisk plan och budget 2020-2022
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
RN § 11 Strategisk plan och budget 2020-2022
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Bilaga 1

Strategisk plan & budget
Period 2020 - 2022
Lidköping - en attraktiv kommun i utveckling
Vi tar ansvar, genom gemensamma mål.
Lidköpings kommun står inför utmaningar och möjligheter kommande år. Ett gott samarbete
mellan förvaltningarna är en förutsättning för att nå bästa resultat, vi vill skapa ett Lidköping
där alla känner sig delaktiga. En god och solid ekonomi är grunden för att klara av de behov
som finns inom vård, skola, omsorg samt infrastruktur.
Lidköpings kommun ska vara en kommun där alla kan utvecklas. Kommunen ska
kännetecknas av en attraktiv stads- och landsbygdsutveckling för att nå kommunens mål om
45000 invånare 2030.
Välfärden ska ligga till grund för livskvalitet och trygghet för invånarna i livets alla skeden.
Kommunen ska ge goda förutsättningar till att människor och företagare ska kunna växa och
bidra till Lidköpings utveckling. En offensiv näringspolitik leder till att fler företag kan
etableras, växa och då skapa fler arbetstillfällen.
Lidköpings kommun ska som arbetsgivare prioritera personalens arbetsmiljö och
arbetsvillkor så att vi stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. De anställda är vår viktigaste
resurs. Vi verkar för att jämlikhet och jämställdhetsperspektivet ska integreras i styrningen av
kommunens verksamheter.
Betydelsen av samverkan med andra kommuner och civilsamhället samt inslagen av
alternativa driftsformer kommer att behöva öka.
Vi behöver också se över den kommunala organisationen i förvaltningar och bolag med ett
stort mått av nytänkande. Ett ökat nyttjande av såväl tekniska innovationer som främjande
av förändringskultur måste genomsyra denna översyn.

Barn och unga
En bra start i livet är en förutsättning för ett gott liv och en god psykisk hälsa.
Samverkan mellan olika förvaltningar och externa aktörer måste öka, för att genom tidiga
insatser förbättra den psykiska hälsan och förebygga utanförskap. Vi ska fortsätta dialogen
med regionen i syfte att etablera ytterligare en familjecentral i Lidköping.
Med ett kvalitativt förebyggande arbete, med stöd till familjer, barn och unga skapar vi
motivation för lärande och en bättre framtid för Lidköping och skapar ett tryggare samhälle
för alla. En skola för alla där man ser till individen är en förutsättning för att lyckas.
Insatser för att minska barngruppernas storlek i förskolan ska göras. Förskolan ska vara
tillgänglig för alla och möta de behov som föräldrar har för att få en fungerande vardag.
Barnomsorgen kommer fortsätta att byggas ut för att kunna möta dessa behov.
Planeringen av skolbyggnationer inklusive bevarande av skolor på landsbygden ska vara
långsiktig.
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Ett gott liv
Miljöplanen för Lidköpings kommun ska genomsyra alla verksamheter. Lidköping ska vara
en hållbar kommun där vi värnar om den biologiska mångfalden så som våra vatten,
grönytor, skogsytor samt ekosystemtjänster. Vi vill underlätta för våra medborgare och
företag att göra hållbara val. Man ska kunna bo och driva företag i hela kommunen.
Landsbygdsskolorna ska bibehållas och utvecklas. Infrastruktur med vägar, gång och
cykelbanor, kollektivtrafik och IT-infrastruktur ska fortsatt utvecklas i hela kommunen.
Vi vill öka inslagen av närproducerade produkter. Då bidrar vi till tillväxt och en levande
landsbygd.
Vård och omsorgsarbetet i Lidköping ska utgå från varje individs behov av vård och omsorg.
Insatser och boende ska kännetecknas av trygghet, delaktighet och flexibilitet. För att möta
ökad befolkningsstruktur är kommunens fastställda planer för äldre och funktionsnedsatta en
viktig grund att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet.
En förutsättning för ett välkomnande och jämlikt Lidköping är att människor med
funktionsnedsättning kan erbjudas möjligheter som andra att leva ett gott och meningsfullt
liv. Kommunen ska verka för att livsvillkoren och tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning förbättras.
Kommunens förebyggande insatser är en viktig åtgärd för att undvika social utsatthet,
arbetslöshet och ökade sociala klyftor.
Samverkan mellan förvaltningar och externa aktörer har stor betydelse för att invånare i
Lidköping ska kunna utvecklas och komma i sysselsättning.
Lidköpings kommun ska erbjuda kultur, fritid och idrottsutbud som är tillgängligt för alla.
Vi har många attraktiva frilufts och rekreationsområden som kan utvecklas vidare, de är
viktiga för kommunens innevånare och utgör en viktig del för besöksnäringen
Stadskärnan ska utvecklas för att utgöra attraktiva mötesplatser och besöksmål. Detta i
samverkan med fastighetsägare, handel med flera. Denna utveckling ska ske med
beaktande av Lidköpings mångåriga historia.
Planeringen och utvecklingen av Framnäs, inkluderar ett nytt badhus, möjligheter ges för ett
hotell med konferenslokaler. Framnäsområdets utveckling är viktig, varav en del är
Strandpromenaden med anslutande rekreationsområden.
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Lidköpings borgliga budgetförslag
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Huvudsakliga prioriteringar
Lidköping är en i grunden fantastisk kommun med ett unikt läge, ur många
synvinklar. Vi har en vacker stad, ett ekonomiskt utgångsläge och många bra
verksamheter. Detta ska vi vara rädda om.
1. Vi lägger vårt fokus i denna budget, på förnyelse. Ny organisation är först i vår
prioriteringslista, behovet av detta är stort, både på ett övergripande plan, och
inom ramen för flera nämnder. Vi ansätter därför 3 miljoner till det arbetet.
2. Ordning och reda i ekonomin står i fokus, och vi lägger stort fokus på att
försöka närma oss en drift av kommunen, där aktiekapitalet i större
utsträckning används till investeringar.
3. Arbetet för psykisk hälsa måste få ett större fokus på det förebyggande
arbetet. Här fordras en helhetssyn och inte som idag ett allt för stort fokus och
ansvar inom skolans uppdrag.

Nämnds prioriteringar
Samhällsbyggnad
Samhällsutveckling för alla Lidköpingsbor.
Bostadsfrågan är mycket angelägen för Lidköping och under kommande år behöver vi se en
ökad bostadsproduktion. För många i vår kommun är det svårt att hitta en bostad.
Kommunen behöver därför arbeta mer aktivt för att öka byggandet av såväl bostads- och
hyresrätter som av parhus och villor. Detta behöver ske i hela kommunen. I framtiden ska
Lidköping vara en stad där fler har möjligheten att flytta hemifrån, flytta till något nytt eller
flytta till kommunen.


Framnäs med byggnation på Läcköparkeringen och Framnäs, där nuvarande
idrottsplats ligger, är ett av de områden vi ser som framtida bostadsområde. För att
starta detta arbete, avsätter vi 20 miljoner till investeringar i området. Samtidigt vill
vi att en förtätning av befintliga områden blir prioriterat.



Vi prioriterar också dessa områden i vår budget. Hamnstaden är fortfarande en
broms för utvecklingen. Lidköping behöver bostäder nu. Vi fortsätter också arbetet
med Framnäs strandpromenad och detaljplan 2 för att återerövra området och
stranden åt Lidköpingsborna och de som besöker vår kommun. Här ökar vi
investeringsbudgeten med 15 miljoner. Detta är en viktig satsning för välbefinnande
för våra kommuninvånare samt turism.



I samband med all planering bör kommunala särkrav rensas bort för att underlätta
byggandet och processer bör bli enklare och mer effektiva. Även orter utanför de
centrala delarna av Lidköping ska ges möjlighet att utvecklas. Vi vill att hela
kommunen ska leva och det kräver satsningar inom framförallt kommunikation och
infrastruktur.
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Marknadsföringen av Lidköping som en attraktiv ort att bygga bostäder i behöver
riktas direkt mot bostadsföretag och byggare i hela landet för att öka intresse och
konkurrens. För att Lidköping ska fortsätta växa och nå uttalande tillväxtmål behövs
det fler som hjälper till att bygga. Vi vill att det finns minst tre områden, av olika slag,
ska finnas lediga villatomter för att locka fler att bygga och bosätta sig i Lidköping.



Kinnekullebanan är en av kommunens största framtidsfrågor och viktigaste
kommunikationer. En kommunikation som är pålitlig och som är snabbare än idag är
viktigt. Det är viktigt för att våra unga skall klara av högre studier i Göteborg men
ändå bo kvar i Lidköping. Det är även oerhört viktigt för arbetspendling och en
förutsättning för att göra kommunen attraktivare för personer i arbetsför ålder.
Kommunen bör omedelbart ta initiativ till att starta förhandlingar med
kommunalförbund och regionen om banans framtid, där medfinansieringar ses som
en möjlig väg framåt. Tillsammans med Västtrafik och regionen vill vi arbeta fram en
lokal lösning där fler även kan resa på kvällar och helger.



Lidköpings centrum är en prioriterad fråga och något som berör alla Lidköpingsbor.
Med fokus på centrumutveckling, torghandel och mötesplatser, väljer vi att höja
anslaget till centrumutveckling.



Lidköpings näringslivsklimat fortsätter att sjunka, och här ligger ett stort ansvar på
samhällsbyggnad. Vi har tidigare föreslagit att en konkurrensutredning ska
genomföras, vi förordar en väg in arbetet och rättviksmodellen. Skaraborgs sämsta
näringslivsklimat stämmer inte in i vår ambition.

Barn och skola samt utbildning
För oss i Lidköping är skolan ett prioriterat område. En trygg och välfungerande skola krävs
för att Lidköping ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Detta för att alla elever ska
trivas, vara trygga och utvecklas under sin skolgång. Viktiga verktyg är ökat arbete mot
psykisk ohälsa, en skoldag med inslag av fysiska aktiviteter samt minskade barngrupper i
förskolan. Vi ser även ett behov av att öka kunskapen om hederskulturer och vill att all
personal i skolan ska utbildas inom detta. Stödet för elever med särskilda behov ska öka.
Skolan ska vara en plats för utveckling och lärande och här är det viktigt att vi ser till alla
elevers individuella behov


Vi vill att alla elever får lika förutsättningar att nå längre och uppnå sin fulla potential.
För att fler ska få rättvisa betyg vill vi införa anonym samrättning av prov och
lärarassistenter som frigör tid för pedagogiskt arbete och bidrar till en lugnare skoloch arbetsmiljö. Lärare behöver ges möjligheten att integrera mer med eleverna och
på så vis skapa en skolgång utformad efter elevernas individuella behov.
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Utöver mätbara resultat som kunskaper i att räkna och skriva behöver eleverna vara
väl förberedda på vad som förväntas av dem efter skolan. Hur det fungerar i
arbetslivet, vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle och vilka rättigheter,
skyldigheter men även möjligheter som finns. Genom ökat fokus på allmänbildning
vill vi forma självständiga individer som kan dra egna slutsatser, tillämpa kritiskt
tänkande och delta i samhällsdebatten.



Vi lägger extra pengar i barn och skolas budget, för att kunna driva ytterligare en
förskola under perioden. Denna ser vi ska byggas och drivas av ett privat alternativ.



Vi ser ett stort behov av ett samordnat projekt kring Stenportskolan, fler
gymnasieplatser på dalängsskolan och en fullmåttshall. För att klara dessa tre projekt
parallellt, prioriterar vi 220 miljoner i investeringsbudgeten.



Vi vill utreda möjligheten till införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval.
Tillsammans med en lättillgänglig kvalitetsredovisning av kommunens alla skolor vill
vi att alla ska hitta den skola som passar ens behov bäst.



Invånare som inte kan vara en del av vårt samhälle eftersom de inte kan språket eller
inte förstår våra traditioner och normer är prioriterade. Här vill vi se tydligare krav
och riktlinjer. Språket är den enskilt viktigaste delen för att vara en del av samhället
och därför vill vi att SFI-utbildningen startar senast tre dagar efter att människor har
anvisats eller flyttat till vår kommun. Språket ska vara en bro in i samhället, inte en
barriär.

Vård och omsorg
Äldreomsorgen i Lidköping är uppskattad av de äldre som nyttjar den. Det gäller såväl
hemtjänsten som äldreboenden. Det betyder inte att det inte finns förbättringsmöjligheter.
Vi moderater vill införa större valfrihet. Det är viktigt att människor även på ålderns höst kan
styra över sina egna liv och göra medvetna val. I dag finns förvisso valfrihet – men enbart
mellan olika kommunala verksamheter. Vi vill ge människor ökade möjligheter att själva välja
boendeform och plats.


Vi vill pröva möjligheten att öppna för fler aktörer inom äldreomsorgen. Under 2019
kommer vi att sätta igång ett uppstartsprojekt inom hemtjänsten för att införa Lagen
om valfrihet, LOV. Vi ser fler möjligheter med fler aktörer. Det finns mycket kunskap,
kreativitet, engagemang, vilja och kraft som kan komma mer till sin rätt i ett mindre
sammanhang än i kommunens stora organisation. På så sätt stimuleras även
kommunens verksamheter till en fortsatt positiv utveckling.
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Civilsamhällets möjligheter att bidra ska öka och deras verksamhet ska uppmuntras,
frivilligorganisationer är en viktig resurs i verksamheterna. Vi vill samtidigt säkra och
stärka kvalitetsuppföljningen inom äldreomsorgen och hemtjänsten samt införa
kvalitetsredovisning som är tillgänglig på kommunens webb, oavsett det är
kommunens egen verksamhet eller nya aktörer. Detta för att möjliggöra medvetna
val kring den omsorg individen behöver.

Social och arbetsmarknad
Social- och arbetsmarknadsnämnden har två grundläggande uppgifter: Den ena är att vara
en grundbult i samhället och ansvara för människors behov av grundläggande trygghet. Det
andra i att få fler människor att gå från utanförskap till arbete. Det är av stor vikt att socialoch arbetsmarknad återgår till dessa två uppdrag. Nämnden står inför både utmaningar och
några ganska rejäla problem. Det finns en ekonomisk situation som till en del består av
problematiken kring att omställningen av HVB-hem för ensamkommande unga inte startade
i tid och inte anpassades till hur många som kom till Sverige. För att inom en snar framtid få
en nämnd med en budget i balans krävs flera förändringar. Fler människor behöver gå från
utanförskap till jobb och för detta krävs flera åtgärder.


En av de viktigaste är införande av ett aktivitetskrav. Detta är en av de viktiga
åtgärderna för att motverka utanförskapet. Grunden i ett aktivitetskrav är att det
krävs motprestationer för att du ska få ta emot ekonomiskt bistånd, även kallat
socialbidrag. Dessa krav ska vara individuella och alltid syfta till att den enskilde går
från utanförskap till arbete. Vi anser att ett stort fokus behövs på jämställdhet i detta
arbete och att samma krav, möjligheter och rättigheter ställs på alla oavsett kön eller
etnisk bakgrund.



Vi ser också att vi behöver minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och
säkerställa att fusk och felutbetalningar inte uppstår. Därför bör kommunen införa
ytterligare kontroller i samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan där
upptäckt fusk alltid skall polisanmälas. Här blir också aktivitetskrav och uppföljning
genom hembesök kraftfulla verktyg.

Kultur och fritid
Vi prioriterar resurser på kommunens kultur, fritids- och idrottsanläggningar, detta för att
Lidköping ska vara mer än en kommun man bor och arbetar i. För oss är det viktigt att
Lidköping erbjuder invånarna ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det leder till en
ökad livskvalité och förbättrad folkhälsa.


Lidköpings arv som porslinsstad måste tas tillvara. Rörstrands museum bör utvecklas
med ett tydligt fokus på innehåll i syfte att stärka Lidköpings profil som porslins- och
keramik stad. Vi ser inte ett behov av fler kvadratmeter till utställningsyta, utan
prioriterar istället att verksamheten renodlas till en modern utställningsverksamhet.
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Vi anser att det bästa stödet till kommunens kulturföreningar sker genom uppdrag
för att utveckla kultur och konst inom kommunen. Till exempel ser vi gärna att
föreningar ges i uppdrag att driva kommunens konsthall. Den del av kulturen som är
kommersiellt gångbar bör i största möjliga mån bedrivas utan kommunalt stöd.



Den offentliga utsmyckningen i kommunen skall hålla en hög kvalitet och får gärna
anknyta till att vi är en porslins- och keramikstaden som ligger vid Vänern.



Vi vill verka för att föreningar tar större ansvar för drift av kommunens
idrottsanläggningar. Samt säkerställa att föreningar som får bidrag eller uppdrag
följer demokratiska och jämställda föreningsregler.



Vi har länge prioriterat bygget av ett nytt badhus på Framnäs, och sätter av 400
miljoner till detta i investeringsbudgeten. Där lägger vi stort fokus på ett badhus för
alla, med moderna bekvämligheter och möjligheten till daglig motion.
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Ekonomi
Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Samtidigt så rekommenderar Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett överskott på två
procent. Det är därför med oro vi ser att även i vårt budgetunderlag så når vi endast ett lägre
överskott trots tillskott av 65 miljoner från aktiekapitalet. Vi anser att kommunen på sikt
måste ha ett överskott som innebär att man minst har kostnader som inte överstiger
intäkterna från skatter och statsbidrag.
Avkastningen på placeringarna måste ligga där utöver. Detta är en grundförutsägning för att
Lidköping ska klara av framtidens investeringstempo. Ett tempo som krävs för att vi ska klara
av att bygga ikapp den bostadsbrist som i dag hindrar Lidköpings befolkning att växa på ett
bra sätt. Med ökande befolkning, fler företag och fler som går från utanförskap till arbete
kommer det ställas högre krav på en utbyggd och väl fungerande välfärd. Vi väljer därför att
lägga besparingar på ytterligare 0,5 % (2020) 0,5 (2021) och 1,0 % 2022. Vi väljer att inte
lägga ut detta på nämnderna, utan genom årlig dialog se på övergripande effektiviseringar
under perioden.
Vi anser att det inom en femårsperiod är möjligt att finansiera driftbudgeten utan medel
ur aktiekapitalet, vilket ger oss möjlighet att använda aktiemedel för att finansiera
framtidsprojekt. Under 2021 respektive 2022 väljer vi att finansiera investeringar med 300
miljoner ur aktiekapitalet.
Dessa medel ska användas till den delen av reningsverket som är skattefinansierad samt
investeringar i ett nytt badhus. Detta innebär att vi använder aktiemedel till att ge Lidköping
det lilla extra, samtidigt som vi inte drar på oss ytterligare lån som ska betalas i framtiden.
Med en mer orolig värld som går allt snabbare kommer världsekonomin och aktiemarknaden
röra sig allt mer, och då handlar det om att göra saker i rätt tid samt att ha en långsiktig plan.
Vår huvudriktning i den planen är att göra driften oberoende av aktiemedel. Då kan
Lidköping stå robust även i tider av en osäkrare omvärld. För att ytterligare stärka
investeringsbudget lägger vi ökade krav på markförsäljning på 10 miljoner/år och ett
målvärde på fastighetsförsäljning inom intern service på 25 miljoner per år. Vi ser även
positivt på att Ab bostäder säljer fastigheter, vars huvudsyfte inte är bostäder.
För att kunna möta framtiden behövs investeringar som bygger Lidköping starkt, men också
ekonomiska förutsättningar för att göra detsamma.
För trots utveckling på våra lån kan inte Lidköping stå still, vi måste utvecklas.
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Bilaga 3

Vänsterpartiet Lidköping
Lidköping 2018-05-23
Politisk inriktning för Strategisk plan och budget 2020 och flerårsplan 2021-22

Ett jämlikt och klimatsmart Lidköping
Ett jämlikt Lidköping gör livet bättre för alla. Ett samhälle som bidrar till minskade ekonomiska
klyftor, ökad hälsa, bra utbildning och goda livsmöjligheter leder också till att människors möjligheter
till att förverkliga sina drömmar och liv ökar. Det leder också till ett tryggare samhälle och en minskad
belastning på klimatet.
Den viktigaste förutsättningen för att alla människor i Lidköping ska få ett bra liv är att säkra
ekonomiska resurser och organisation så att en bra barnomsorg, utbildning, social trygghet, jobb,
bostäder och en bra livsmiljö blir tillgänglig för alla Lidköpings invånare. En annan viktig
förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis kommer att fortsätta att utföra och driva dessa
verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare i
livets alla skeden.
Lidköpings kommun fortsätter att växa vilket ställer krav på tillgång till förskoleplatser och skolor
samt att det finns bostäder och en fungerande infrastruktur. Andra förutsättningar för en gynnsam
utveckling är att kommunen växer balanserat både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Beslut och
planering ska bygga på hänsyn till dessa tre perspektiv. Det är genom att lyckas hålla ihop
välfärdstjänster och utvecklingsfrågor på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika.
Klimatet är idag vår viktigaste framtidsfråga. Under perioden behöver arbetet med att bryta den
negativa klimatutvecklingen intensiveras. Lidköpings kommun har tillsammans med andra kommuner,
regioner och nationer ett gemensamt ansvar för att utsläppen av växthusgaser minskas och att den
globala temperaturökningen begränsas. De nationella miljökvalitetsmålen och de regionala
tilläggsmålen ska vara grunden för kommunens miljö- och klimatarbete. Lidköping ska vara en
klimatsmart kommun där det är enkelt att leva miljövänligt.
Lidköping skall kännetecknas av en offensiv näringspolitik som leder till fler företag, att företag kan
växa och som leder till fler arbetstillfällen. Kommunen ska utveckla samarbetet med det lokala
näringslivet och ha kontinuerliga avstämningar för att ta vara på varandras kompetenser och idéer.

En bra start i livet
Grunden för ett hållbart samhälle är att alla barn får en bra start i livet. Lidköpings kommun ska verka
för att alla barn och ungdomar ges jämlika förutsättningar för en trygg uppväxt och ett lärande som ger
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kunskap. Förskola och skolan ska utvecklas utifrån barnens behov och inte utifrån målsättningar som
hur Lidköpings företagsklimat kan förbättras.
Alla barn, ungdomar och föräldrar 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 resurser till förskola, fritidsverksamhet och skola användas rätt och i tid.
All forskning visar att tidiga insatser ger bästa resultat för att förhindra 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 tidig 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 infrastruktur fungerar samt var
människor bor.
Skolan ska vara en trygg plats, fri från rasism, sexism och mobbing. Ingen elev ska känna sig kränkt
eller osynliggjord. Insatser och metoder som bidrar till ökad närvaro i skolan, som förhindrar elevers
frånvaro och som säkrar att elever går ut grundskolan med godkända betyg måste utvecklas.
Varje skola ska fortsätta arbetet som motverkar mobbing och kränkande särbehandling. Lidköpings
skolor ska kännetecknas av en bra kvalitet och att alla barn ges möjlighet till att kunna uppnå sina
studiemål. Kommunen ska fortsätta utvecklingsarbetet med att utveckla bra skol- och
undervisningsmiljöer.
Barn- och skolnämnden får ett ramtillskott för att kunna fortsätta arbetet med att minska
barngrupperna inom förskolan och att arbeta med tidiga insatser.

Utbildning är en förutsättning för arbete och ett jämlikt Lidköping.
Lidköpings utbildningar ska kännetecknas av en god kvalitet och som bidrar till att elever uppnår
uppsatta kunskapsmål och gymnasieexamen. Att möta varje elev utifrån dess förutsättningar är en stor
utmaning och ska gälla under all gymnasieutbildning. Vuxenutbildningen har stor betydelse för
invånare i Lidköping och närområdet skall kunna utvecklas och få arbete. Campus Västra Skaraborg
har stor betydelse för vårt område och dess invånare ska kunna möta nya krav och framtida behov.
”Svenska för invandrare” och undervisning som riktar sig till nyanlända ska kännetecknas av hög
kvalitet och leda till att man får ett jobb och bli delaktig i samhället.

Social trygghet för ett jämlikt Lidköping
En generell välfärd och full sysselsättning kombinerat med fungerande trygghetssystem är de
viktigaste redskapen för att motverka och minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället.
Den viktigaste förutsättningen för att alla människor i Lidköping skall få ett bra liv är en solidarisk
välfärdspolitik med aktiva insatser mot diskriminering, för fler jobb och fler bostäder som folk har råd
att bo i. Genom ett kvalitativt förebyggande arbete med tidiga insatser och sociala investeringar skapar
vi en tryggare framtid och samhälle. Tidiga förebyggande insatser och sociala investeringar såsom
sysselsättning och bostäder kan bryta utanförskap och ekonomisk marginalisering. 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 fattigdom är ett annat område som måste
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lyftas fram. Kommunen ska aktivt arbeta med åtgärder som motverkar hemlöshet och erbjuda insatser
för de människor som står utanför bostadsmarknaden.
Social- och arbetsmarknadsnämnden står inför stora utmaningar. Ökade kostnader för placeringar barn
och unga, ekonomiskt bistånd och omställningsarbete för att möta behov kontra tillgängliga resurser.
Utöver detta kommer en omfattande förändring av arbetsförmedlingen i Sverige att genomföras. Hur
den kommer påverka kommunerna arbete med att få tillbaka människor till arbetsmarknaden är idag
svårt förutspå men det finns en risk till ett ökat ansvar för kommunsektorn.
För att klara av de utmaningar som finns för social- och arbetsmarknadsnämnden har förvaltningen
tagit fram handlingsplaner för att genomföra ett omställningsarbete och möta de kostnadsutvecklingar
som nämnden kan riskera att drabbas av. Trots detta redovisar social och arbetsmarknadsnämnden ett
ofinansierat underskott mot inriktningsbeslutet med -13,2 mnkr för år 2020, -10 mnkr år 2021 och 10,2 mnkr år 2022. För att kunna klara de utmaningar som förvaltningen står inför både ekonomiskt
men också verksamhetsutmaningar tillförs social- och arbetsmarknadsnämnden ett resurstillskott om
15 mkr för perioden 2020-22. Detta ramtillskott ska underlätta nämndens arbete att komma i
ekonomisk balans men också till tidiga insatser och förebyggande åtgärder som ex utökning av
fältassistenter.

En trygg, säker vård- och omsorgsverksamhet
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 privata vinstintressen. Boende- och
omsorgsinsatser ska kännetecknas av flexibilitet, trygghet och delaktighet. Det ska finnas ett brett
utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre. Människor ska ges ett ökat inflytande över
insatser och boendeformer när de behöver stöd och vårdinsatser. Insatser för människor med psykisk
ohälsa måste förbättras. Demensvården ska stärkas genom att ett demenscentrum utvecklas på
Östhaga äldreboende. Kommunen ska se till att det finns tillgång till anhörigstöd och avlastning. Det
framgångsrika arbete som skett i Lidköping när det gäller att utveckla den nära vården ska fortsätta.
Andelen äldre människor kommer öka de kommande åren. För att kunna möta det ökade behovet av
vård och omsorg och samtidigt kunna behålla kvalitén i vården måste ett fortlöpande
förbättringsarbete genomföras. 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 utvecklar verksamheten. För att kunna genomföra verksamhetsförändringar
och omställningsarbete på ett tryggt och säkert sätt tillförs vård- och omsorgsnämnden ett ramtillskott
om 2 mnkr per år under perioden 2020-22.

Ett miljö- och klimatsmart Lidköping
Världen och vi i Lidköping står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att vi ska kunna klara
av dem så kommer det behövas en mängd olika insatser. Miljöplanen för Lidköpings kommun ska
genomsyra alla verksamheter. Lidköping ska vara en miljö- och klimatsmart kommun där vi värnar
om den biologiska mångfalden och de så kallade ekosystemtjänsterna. Ett jämlikt Lidköping har stor
betydelse för omställningen till ett klimathållbart samhälle.
Genom att öka andelen klimatsmart och hälsosam mat, att verka för en minskad köttkonsumtion och
ökade satsningar på hållbar, växtbaserad mat i kommunen kan vi bidra till att minska de
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klimatpåverkande utsläppen. Genom ett fokus på lokal- eller närproducerade varor kan vi bidra till en
levande landsbygd. Lidköping är och ska fortsätta vara en FairTrade City-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 skall öka. Under perioden ska en
plan tas fram som redovisar på åtgärder som bidrar till en ökning av förnyelsebar energiförsörjning till
Lidköpings bostadsområden. Utvecklingen av det nya avloppsreningsverket är en viktig
miljöinvestering och ska planeras utifrån framtidens miljökrav.
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 till att kunna nyttja bilpooler och ha med detta i planeringen när vi tar fram nya
bostadsområden.
Kommunen ska ta fram en cykelstrategi som leder till att fler väljer cykel som transportmedel och
åtgärder som leder till fler cykelvägar som säkrar cyklisternas säkerhet i trafiken och att det finns fler
och bättre cykelparkeringar.
Kommunen ska tillsammans med Västra Götalandsregionen arbeta för att fler resenärer använder
kollektivtrafiken. Under perioden fortsätter utvecklingsarbetet med att förbättra turtätheten inom
kommuntrafiken genom att utöka antalet turer på kvällstid och under helger samt utveckla den
anropsstyrda trafiken på helgerna. För att kunna fortsätta detta utvecklingsarbete avsättes ett
ramtillskott om 1,5 mnkr för att kunna göra tilläggsköp. 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.
Kommunens strategiska budget- och plan justeras med förstärkningar avseende ökad satsning av
närproducerat/ Miljömärkt och Fair-tradeprodukter samt anslag för att kunna göra tilläggsköp av lokal
kollektivtrafik kvällar/helger.

Ett rikt kultur- och fritidsliv i Lidköping
Ett rikt kultur- och fritidsliv har stor betydelse för att människor vill leva i eller besöka Lidköping men
bidrar också till människors hälsa och livskvalitet. Kultur- och fritidslivet ska vara öppet och
tillgängligt för alla oavsett vilken bakgrund eller vilken funktionsvariation man har. Kommunen
verkar för att kultur- och fritidslivet skapar engagemang och öka förståelsen mellan människor samt
att den kännetecknas av variation och ett brett utbud.
Besöksnäringen är idag en av de största näringsområdena i kommunen. Lidköpings kommun har unika
natur- och kulturarv som har stor betydelse för rekreation och besöksnäring så som Läckö,
Rörstrandsområdet, Vänerskärgården, Biosfärsområdet samt verksamheter som Stadsnära Lantgård.
Under flera år har det pågått ett arbete och olika förslag har presenterats om hur kulturarvet kring
Rörstrand kan utvecklas. Kommunen behöver tillsammans med olika samarbetspartner ta fram ett
inriktningsbeslut för hur utvecklingen av Rörstrand museum och Porslinstaden ska utvecklas.
Kommunen har många goda förutsättningar för att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde
vilket har betydelse för invånare och besökare. Framnäsområdet är ett område som har stor betydelse
för kommunens frilufts- och rekreation. Det är också ett viktigt område för besöksnäringen. Ett samlat
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grepp behövs för utvecklingsarbetet i Framnäsområdet där Folkets park, idrottsplats, Framnäsbadet,
scenlokal och besöksnäringens behov tas med men också stor hänsyn till stadens karaktär och viktiga
naturvärden. Utvecklingsarbetet av Framnäsområdet ska ske tillsammans med berörda parter och
föreningar. En cykel- och skatepark behöver skapas i kommunen och en tänkbar placering för denna
kan vara Framnäsområdet.
Idrotten och fritidsutbudet står inför nya behov som behöver mötas. Lidköping växer och det är viktigt
att funktionsdugliga idrottsplatser/hallar finns på flera platser i staden och kommunen. En ny
konstgräsplan på Ågårdsområdet fullföljs under perioden för att kunna ersätta den som funnits på
Framnäsområdet. Under perioden behöver utredning och projektering av en framtida idrottshall/
multisporthall påbörjas för att kunna möta framtida behov som finns för att idrotten skall kunna
utvecklas.
Planeringen och projektering av ett framtida badhus i Lidköping kommer påbörjas med förväntad
byggstart år 2021. Planering och placering ska avgöras utifrån bästa energieffektivisering och vad
ekonomi tillåter.

Omtanke om natur och livsmiljö
Stadsplanering ska ta hänsyn till att det finns gröna stråk, underlätta att bedriva stadsodling och i
görligaste mån skydda betes- och åkermark. Tillgänglighet till stränder ska finnas samt närhet till
grönområden. Våra stadsnära skogar ska skyddas då det har stor betydelse för människors rekreation
och utveckling. Skogarna fyller också ett viktigt pedagogiskt värde för barn och vuxna som kan ta del
av ekosystem och biologisk mångfald som lever tätt inpå oss människor. Nyplantering av träd är
viktigt och nödvändigt för att kunna behålla Lidköping som en stad inbäddad i grönska.
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. Lokala initiativ som ger samhällsservice, jobb och bidrar till en
levande landsbygd ska tas tillvara. Människors delaktighet och engagemang är en viktig förutsättning
för att kunna utveckla landsbygden och landsbygdsråden är en viktig förutsättning för att kunna
utveckla landsbygden.
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. För att kunna säkra verksamheten för Stadsnära Lantgård så behövs ett
ramtillskott.

Ett välkomnande Lidköping
Lidköpings kommun ska vara en kommun där alla kan utvecklas. Kommunen skall kännetecknas av
en attraktiv stads- och landsbygdsutveckling. Befolkningstillväxten är inte ett självändamål – det skall
vara ett resultat av att människor och företag trivs samt utvecklas i Lidköping. Delaktighet,
inkludering och samverkan är ledord för kommunens integrationsarbete. Genom ett bra
integrationsarbete ska vi tillvara ta nyanländas kunskaper och erfarenheter och underlätta deras inträde
i arbetslivet.
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En förutsättning för ett välkomnande och jämlikt Lidköping är att människor med funktionsnedsättning kan erbjudas samma möjligheter som andra att leva ett gott och meningsfullt liv.
Kommunen ska verka för att livsvillkoren och tillgängligheten för personer med fysisk, psykisk och
intellektuell funktionsnedsättning förbättras.
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. Bostadsplanering ska motverka segregation. Tillgången till bostäder i kommunen
behöver öka de kommande åren genom ett hållbart byggande som tar hänsyn till behov, naturvärden
och kommunens karaktär. Kommunens bostadsförsörjningsprogram ska kontinuerligt uppdateras.
Hamnstaden utvecklas i en takt som kommunens ekonomi och områdets miljö tillåter.
Goda kommunikationsmöjligheter såsom infrastruktur, bredband är nödvändiga för att människor skall
verka i Lidköping samt för företagsetableringar i kommunen. Cykel- och promenadstråk behöver
fortsätta att utvecklas.

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.
Lidköpings kommun som arbetsgivare ska prioritera personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi
stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra verksamheten.
Våra anställda är vår största tillgång och kommunen skall erbjuda personalen en god arbetsmiljö med
goda arbetsförhållanden. Mår personalen bra kan vi leverera den bästa kvalitén för våra invånare.
Arbetet med att säkra personalförsörjningen för kommunens verksamheter måste intensifieras.

Ett ekonomisk hållbart Lidköping
För att kunna säkra en stark välfärd som förmår ge alla människor en bra vård, skola och en trygg
ålderdom behövs både ökade intäkter och ett fortsatt arbete med god ekonomisk hushållning. Genom
god kostnadskontroll och ett kontinuerligt kvalitets- och förbättringsarbete där anställda och
medborgare är delaktiga skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi. Ekonomiska åtgärder och
effektiviseringar får inte läggas ut som ett generellt sparbeting då det ofta leder till ökade kostnader i
form av kvalitetsbrister. Under perioden behöver särskilda effektiviseringsuppdrag läggas ut som inte
påverkar kärnverksamheterna negativt.
För att kunna klara av de behov som finns inom kärnverksamhet och kunna ge en god service till
kommunens invånare har flera nämnder äskat om resursförstärkningar utöver de budgetmedel som
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angivits i kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Vänsterpartiet anser att det är av stor betydelse att
nämnder och styrelser har realistiska budgetförutsättningar att planera verksamheten utifrån.
Vänsterpartiet föreslår att skattesatsen justeras med 30 öre för att kommunen ska kunna säkerställa en
god kvalité inom välfärdssektorn, kunna genomföra insatser som säkrar personalförsörjning, åtgärder
som förbättrar kollektivtrafiken och som bidrar till att vi klarar att genomföra klimatomställningen.
Genom ökade skatteintäkter får kommun och dess förvaltningar bättre ekonomiska förutsättningar för
att göra följande justeringar i budgetförslaget:

Budgetjustering/ förslag

BSN Ökade kostnader Kost enligt Intern
services åtgärdsförslag
BSN Ökad hyra Ängsholmens förskola
BSN Ökad kostnad till följd av byggnation
högstadieskolor
BSN Minska barngrupperna i förskolan,
förstärkning tidiga insatser
SAN Ramförstärkning för omställning och
tidiga insatser

Förslag
från
nämndern
a

V
Förslag
2020

Försla
g från
nämnd
er na

V
Förslag
2021

Förslag
från
nämnder
na

V
Förslag
2022

-0,89
-0,68

-0,89
-0,68

-0,89
-1,35

-0,89
-1,35

-0,63
-1,35

-0,63
-1,35

-0,75

-0,75

-1,50

-1,50

-5,00

-6,00

-5,00

-7,00

-14,00 -9,99

-14,50

-10,16 -15,00

-2,00

-2,00

-5,00
-13,22

VON Ramförstärkning för att klara
omställning och utvecklingsarbete

Intern Service Kost: Ökad Satsning
närproducerat/ Miljömärkt/ Fair Trade
Intern Service: Underhållsfond, nyttja

-1,00
-4,00

KSV: Tillköp Utveckla lokal kollektivtrafik
kvällar/helger
KSV: Utökat ekonomiskt stöd för Stadsnära
lantgård
KSV: Ökade kostnader reinvestering
Stenporten
KSV: Utredningskostnader för investeringar i
Hamnstaden
KSV: Utredningskostnader som avser
Framnäsområdet
KSV: Lokalstrateg som arbetar övergripande
med lokalförsörjningsplan
KSV: Skattekollektivets del av
kapitalkostnader för ARV
ÖF: Ställföreträdare
SBN: Minskade kapitalkostnader
Hamnstaden DP1 och DP2
SBN: Erstorp - nytt bostadsområde (inkl drift)
SBN: Askeslätt nytt bostadsområde
SBN: Komponentavskrivning
SBN: Övertagande av riksväg 44, drift och
underhåll
SBN:Isbana Torget
SBN:Utsiktspaviljong Råda ås -

-5,00

-1,50
-4,00

-1,00
-4,00

-1,75
-4,00

-2,00
-1,00
-4,00

-2,00
-4,00

-1,50

-1,50

-1,50

-0,40

-0,40

-0,40
-4,70

-1,00

-0,50

-1,00

-0,50

-1,00

-0,50

-1,00

-0,50

-1,00

-0,50

-1,00

-0,50

-0,70

-0,70

-0,70

-0,70

-0,70

-0,70

0,92
-0,5

0,92
-0,5

0,92
-0,4

0,92
-0,4

0,92
-0,3

0,92
-0,3

1,50
-0,18

1,50
-0,18

3,71
-0,36

3,71
-0,36

1,03
-0,36
-0,70
-0,60

1,03
-0,36
-0,70
-0,60

-0,40
-0,20
-0,05

-0,40
-0,20
-0,05

-0,40
-0,20
-0,05

-0,40
-0,20
-0,05

-0,40
-0,20
-0,05

-0,40
-0,20
-0,05
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SBN:Index skolskjutsverksamhet buss 5,3%
och taxi 7,8%
SBN:Index färdtjänst 7,8%
SBN:Ny redovisningslag - kapitalkostnad
Erstorp
KFN: Konstgräsplan, Drift och
kapitalkostnader
KFN:Eventgolv Arenan
KFN:Kompressor isstadion
KFN:Ny belysning Ågårdsområdet
TSN:Förändring av överskottsmål
RN: Uppstartskostnader Larmcentral
RN: Obalanserad budget
Uppdrag Effektivare Administration
Intäkter skattehöjning

-0,60
-0,65

-0,60
-0,65

-1,24
-1,36

-1,24
-1,36

-1,85
-2,08

-1,85
-2,08

-0,66

-0,66

-0,88

-0,88

-0,88

-0,88

-1,12
0,00
0,00
-0,17

-1,12
0,00
0,00
-0,17

-1,10
-0,53
0,00
-0,17

-1,10
-0,53
0,00
-0,17

-1,08
-0,52
-0,24
-0,16
-2,60

-1,08
-0,52
-0,24
-0,16
-2,60

-1,50
-0,33

-1,50
-0,33
1,00
27,00

-1,00
-0,41

-1,00
-0,41
1,50
27,00

2,00
27,00

Utöver dessa justeringar föreslås kommunfullmäktige besluta att genomföra följande uppdrag inför
nästkommande budget och strategisk planering:
att barn- och skolnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i
förskolan samt redovisa vid delårsuppföljning och årsredovisning för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige resultatet av vidtagna åtgärder
att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en cykelstrategi och plan med förslag på
åtgärder som leder till att fler väljer cykel som transportmedel, fler cykelvägar och som säkrar
cyklisternas säkerhet samt att den redovisas senast 2021.
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer/förvaltningar ta fram
ett inriktningsförslag för Rörstrand museums utveckling, senast årsskiftet 2020-2021.
att kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och styrelser ska ta fram jämställdhetsmål och
indikatorer som ska kunna användas i kommunens styrkort och för strategisk budget- och
verksamhetsplanering perioden 2021-2023.
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltning ta fram förslag för
effektiviseringar av administration som frigör tid och kostnadssänkningar med minst 2 mnkr under
perioden 2020-2022.
att de tre politiska prioriteringarna i verksamhetsmålet Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio
bästa i Västra Götaland - ”Att öppna upp för alternativa driftformer i kommunen när det bedöms
gynna resultat eller verksamhetens utveckling”, ”Ge friskolor möjlighet att växa”, ”Undvika att
Kommunen konkurrerar med det privata näringslivet” ersätts med följande politiska prioritering,
Lidköping skall kännetecknas av en offensiv näringspolitik i samverkan med lokala företag.
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Investeringar för framtiden
Kommunen står inför rekordstora äskanden om investeringar under den kommande perioden. Många
av investeringarna är nödvändiga för att vi ska kunna möta kommande behov inom välfärdssektorn
samt att kommunen växer. Investeringar måste vara långsiktiga och bidra till effektiviseringar för att
kunna säkra en fortsatt ekonomisk hållbarhet. Lidköping ska vara en klimatsmart kommun och
investeringar ska bidra till energi- och miljöeffektiviseringar. Förslaget till investeringar måste utgå
från ett investeringsutrymme som utgår från de ekonomiska förutsättningar som finns för Lidköping
samt att driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg inte äventyras. Prioriteringar är
nödvändiga och investeringar ska vara realistiska att genomföras under tidsperioden samt kunna
samplaneras med kommunens övriga planarbete.
Barnomsorg och skola kommer fortsätta att byggas ut för att kunna möta kommande behov. För att
kunna minska barngrupperna inom förskolan och utifrån att Lidköping kommun får nya invånare så
behöver utbyggnaden av förskolor att fortsätta. Utbyggnaden bör ske i samarbete med planering av
nya bostäder och bostadsområden. Askeslätt är ett bostadsområde som kommer växa under perioden
och planering av en ny förskola inom området behöver komma igång 2022. Detsamma gäller
förskoleverksamheten i Filsbäck. Ett projekteringsarbete har genomförts för att ta fram förslag som
möter kommande behov av lokaler och elevplatser för högstadiet. Investeringsmedel avsätts för att
kunna påbörja en utbyggnad utifrån nuvarande tre högstadieskolor. Stenportskolan är i behov av en
om- och nybyggnation för att få ändamålsenliga lokaler. Övergången från mottagningskök till
tillagningskök fortsätter under tidsperioden utifrån vad ekonomin tillåter.
Kommunens äldreomsorgsplan är en viktig grund för planeringen av kommande investeringar och
investeringsramarna innehåller förslag som följer äldreomsorgsplanen samt möjliggör att arbetet med
ett demenscenter vid Östhaga påbörjas. Behovet av att utöka verksamheten vid Korttidsboendet
Grodden har blivit allt mer akut de senaste åren och en utredning samt projektering av tillbyggnad
behöver påbörjas under 2021.
Kommunen står inför stora investeringskostnader inom infrastruktur och teknisk service. Det handlar
om att investera i ett avloppsreningsverk, fortsatt bredbandsutbyggnad och utbyggnad av elnät och
VA-nät. Dessa investeringar kommer vara viktiga för lång tid framåt. Dessa investeringar är av stor
betydelse att de samplaneras och genomförs i en takt som är möjliga att klara av utifrån skatte- och
taxefinansiering. Ett test med fastighetsnära källsortering har genomförts i kommunen och utvärderats.
Teknisk servicenämnd har presenterat ett förslag som bidrar till en förbättrad avfallssortering av
matavfall i kommunen och investeringsramarna tar hänsyn till detta utvecklingsarbete.
Arbetet fortsätter med åtgärder som utvecklar och främjar cykel- och gångvägar i Lidköping. En
kartläggning behöver göras för att behovet av framtida investeringar av cykelvägar samt fortsätta
åtgärder som ökar säkerheten för cyklister. Antalet arbetsplatser och verksamheter ökar på Kartåsen
och för att cykel och promenad till detta område avsätts investeringsmedel för en cykelgång/tunnel
mellan Änghagen och Kartåsen.
Investeringar för Hamnstaden och Framnäsområdet genomförs utifrån ekonomiska förutsättningar.
Lidköpings kommun ska kännetecknas av ett rikt kultur-, fritids- och idrottsutbud som är tillgängligt
för alla. Kommunen har många goda förutsättningar för att utvecklas som frilufts- och
rekreationsområde vilket har betydelse för invånare och besökare. Framnäsområdet är ett område som
har stor betydelse för friluftsliv och rekreation men också ett viktigt område för besöksnäringen. Ett
utvecklingsarbete har påbörjats. En projektering av ett nytt badhus påbörjas under 2020 och
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investeringsmedel avsätts så att ett nytt badhus kan påbörjas 2021. Detta utredningsarbete ska ske i
dialog mellan kommun och berörda föreningar/parter. Områden som behöver belysas är:
1. Folkets Park
2. Scenlokal i Lidköping
3. Lidköpingsortens framtida idrottsplatser utifrån hur staden utvecklas. Utredningsarbetet skall
belysa behovet utifrån föreningarnas verksamhet, social tillgänglighet och miljöperspektiv
4. Cykel och skatepark i Framnäsområdet
5. Besöksnäring
Under perioden behöver planeringen för en framtida idrottshall påbörjas som möter de behov som
föreningslivet har. Kostnader för denna utredning avsättes i investeringsbudget.
Idrott och friluftsliv förändras över tid. En översyn av tennisplaner i kommunens bostadsområden
behöver göras bland annat för att se över behovet, möjliggöra framtida multisportplaner eller andra
behov.
Vänsterpartiet föreslår följande justeringar görs i förslaget till investeringsbudget:
1.
2.
3.
4.

1 mnkr Projektering / Utbyggnad Grodden start 2021
Förskole Askeslätt Flyttas till start 2022
3 mnkr Utredning Ny idrotts/multisporthall
Ändra namn på investeringsobjekt Tennisplaner till Tennisplaner/Multisportplaner Utomhus
Bostadsområden
5. 5 mnkr avsätts till Cykeltunnel/gång Kartåsen – Änghagen 2022
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