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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.

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.

