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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.



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.



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.



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.



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.

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.

