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LIDKÖPING HAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI EN TRYGG 
OCH HÅLLBAR KOMMUN FÖR ALLA. MEN DÅ FORDRAS ETT 
POLITISKT LEDARSKAP MED ERFARENHET OCH KOMPETENS 
SOM UTAN PRESTIGE KLARAR AV ATT HÅLLA IHOP 
POLITIKEN, LEVERERA OCH GÖRA VERKLIGHET AV BESLUT.

I denna folder kan du ta del av hur Liberalerna i Lidköping är nyckeln till ett än 

bättre Lidköping. Liberalernas politiker i Lidköping utgår inte från hur det varit 

utan vart vi vill. Nedan listar vi några priorieterade frågor för oss liberaler.

• Utveckla skolan så att alla får en 

möjlighet att utvecklas. Vi sat-

sar budgetmässigt återigen mer 

pengar än övriga partier för att 

anställa fler vuxna i skolan. Vi vill 
återinföra möjligheten till mindre 

undervisningsgrupper för barn 

med extra utmaningar. Alla skall 
få en möjlighet att lyckas

• Vi vill omedelbart bygga ett reser-

vvattenintag för att säkra vatten-

försörjningen i Lidköping.

• Vi kämpar för valfriheten oavsett 

ålder och vill därför att äldre även 

i Lidköping skall kunna välja vem 

som utför hemtjänsten. 

• Lidköping har de senaste åren 

rasat i både näringslivs- och mil-

jöranking i förhållande till övriga 

kommuner i Sverige som under 

samma period haft samma utma-

ningar. Nuvarande majoritet av 

S,C, KD och MP har bevisligen 

inte svaren på dessa överlevnads-

frågor.  Liberalerna har många 

kandidater från näringslivet och 

har ett politiskt ledarskap med för-

måga att fokusera på dessa frågor.  

• Det ökade drogmissbruket i allt 

yngre åldrar i Lidköping måste 

brytas. Vi satsar stora resurser på 

familjestöd, sociala insatser och 

fler resurspersoner som skall jobba 
ute bland unga.

• Utveckla västra strandkanten från 

Lidan mot campingen. Gör en 

plats för alla Lidköpingsbor och 

turister att umgås vid, samt se till 

så att Lidköping äntligen kan få 

kontakt med Vänern.

• Utveckla i stället för att avveckla 

IP Framnäs.  IP Framnäs är en 

anrik och fin anläggning som kan 
utvecklas för elitfotboll och bättre 

förutsättningar för friidrott. Detta 

blir både bättre och mycket billi-

gare än att riva och bygga nytt.
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• Vi måste skapa och bevara områden vid Vänern till rekreationsområde för 

Lidköpingsbor och turister med cafeteria, grillplatser, långbrygga, bad och 

grönområden för bl.a. picknic sport och lek.

• Biltrafiken i Lidköping måste lösas nu. Förbifart Lidköping behöver priori-
teras.

• Vi vill förenkla för människor att pendla med bil, tåg, buss och cykel inom 

och utom kommunen. 

• Centrum och dess handel är hjärtat av Lidköping. Vi vill värna centrum-

handel och torghandeln.

• Inför 2 timmars fri parkering i centrum med P-Skiva.

• Öka tillgänglighet för laddstolpar för att bidra till omställningen till el-bilar.

• Bygg fler lägenheter, hyres- såväl som bostadsrätter, anpassade för alla gene-

rationer i alla delar av kommunen. 

• Underlätta för en levande landsbygd och möjliggöra för människor att bo 

där de önskar.

• Ta tillvara Lidans stränder även söder om cykelbron för gång, och cykel.

• Flera kreativa lösningar behövs, såväl i nya områden vid  

Vänerns kant som på andra ställen. Vi ser nuvarande  

plats för båtgården som tänkbar plats för sjönära boende.

• Vi vill behålla de stadsnära skogarna för bland annat  

rekreation och utflykter för skolbarn.

Bo och leva  
i Lidköping
LIDKÖPINGS UNIKA LÄGE 
MED EN FANTASTISK NATUR 
OCH SJÖNÄRA LÄGE GER 
ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR FRAMTIDEN OM VI TAR 
TILLVARA PÅ DETTA PÅ ETT 
OMSORGSFULLT SÄTT.



Förskola och skola
• Inför en läs- och skrivgaranti från andra klass.

• Alla lärare och skolledare skall ges möjlighet till kontinuerlig kompetens-
utveckling. 

• Alla elever har rätt till stöd för att anta nya utmaningar oavsett nuläge. Att 
få hjälp och stöd för att klara högre betyg skall vara lika självklart som att få 

stöd för att klara sig från underkända betyg.

• Vi vill se fler speciallärare och specialpedagoger i skolan så att stöd kan ges i 
den utsträckning som behövs.

• Vuxna i skolan har ansvar att ingripa mot mobbning. Skolan måste arbeta 
målmedvetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling.

• Barnkonventionen skall beaktas i all kommunal verksamhet.

• Lärarens auktoritet och ledarskap måste stärkas med hjälp av ett stödjande 

ledarskap. 

• Friskolor som uppvisar goda skolresultat måste få ökade möjligheter att 

utvecklas och växa.
• Att arbeta för att vi får en skola som är likvärdig och kompensatorisk och 

där alla barn och unga får förutsättningar att klara målen.

FÖR OSS LIBERALER GÅR SKOLAN 
ALLTID FÖRST. DET ÄR HÄR DU 
BYGGER GRUNDEN OCH SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR FRAMTIDEN 
OAVSETT FAMILJEFÖRHÅLLANDE. EN 
FRAMGÅNGSRIK SKOLA FÖRUTSÄTTER 
ATT LÄRARE GES FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH EN BRA ARBETSMILJÖ.



• Vi vill införa en värdegrundsgaranti i Lidköping

• Vi vill att kommunen varje år gör ett välfärdsbokslut för äldreomsorgen.

• LOV (Lag om valfrihetsystem) införs inom vård och omsorg. 

• En äldreombudsman och ett äldreråd införs för att ta tillvara äldres egna 

önskemål

• Utvecklingen av seniorecentra skall fortsätta.

• Maten som serveras för äldre skall vara näringsrik, miljövänligt framtagen, 

närproducerad och i möjligaste mån tillagad i det egna hemmet. 

• Den äldre skall erbjudas valmöjlighet när det gäller att beställa mat.  

Måltiden skall vara en höjdpunkt.

• Säkerställ att det finns tillräckligt många trygghetsboenden på olika platser 
inom Lidköping. 

• Inför en äldrelots inom kommunen för vägledning i frågor om boende m m. 

• Möjliggör för kontaktpersoner som stöd mot ensamhet.

Äldreomsorg

NÄR VI BLIR ÄLDRE SKALL VI 
INOM ÄLDREOMSORGEN INTE 
FRÅNTAS VÅRA FRIHETER OCH 
RÄTTIGHETER. VI VILL HA ETT 
MER INDIVIDUELLT SYSTEM 
SOM MER TAR HÄNSYN TILL 
JUST MINA BEHOV OCH 
ÖNSKEMÅL.



Jämställdhet

• Förskola, grundskola och gymnasium i Lidköping skall arbeta aktivt med 

jämställdhetsfrågor. 

• Stödet till kvinno- och mansjourer förstärks.

• Lidköpings kommun skall aktivt verkar för att motverka löneskillnader  

mellan män och kvinnor så att dessa skillnader är borta inom mandatperio-

den. Det skall ske en årlig lönekartläggning.

• Vid tillsättande av chefstjänster i kommunen ska det aktivt arbetas för att 

uppnå jämställdhet.  

• Alla tjänster i kommunen ska vara heltidstjänster. Heltid skall vara en rättig-

het och deltid en möjlighet.

• Det skall löna sig att utbilda sig och ta ansvar även inom kvinnodomineran-

de yrken.

• Det skall bedrivas ett aktivt arbete för att motverka hederskulturer.

SOM LIBERALER VERKAR VI FÖR ATT BÅDE MÄN OCH 
KVINNOR FÅR LIKA RÄTT TILL FRIHET, ANSVAR OCH 
MAKT. VI SER TILL INDIVIDEN I STÄLLET FÖR TILL KÖN. 
VI SER OCKSÅ ATT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR MÅSTE 
UPPHÖRA, DÄRFÖR MÅSTE VÅLD I NÄRA RELATIONER 
FÖREBYGGAS. 



• Utred möjligheterna att uppföra ett konstmuseum i Lidköping.

• Ha ett bättre nyttjande av kommunens lokaler för kulturändamål, exempel-
vis på kvällstid.

• Hembygdsföreningarna ska ges ett rejält ekonomiskt stöd.
• Tillse att de statliga medel som finns för landsbygdsutveckling även utnyttjas 

inom kulturområdet.

• Bidragen bättras på till den för samhället så viktiga ungdomsverksamheten 

som kulturföreningar bedriver.

• Vi vill ge ökade möjligheter till aktiviteter för ungdomar som inte är med-

lemmar i någon förening. Detta innebär även ökade satsningar på anlägg-

ningar och lokaler för dessa grupper.

• Utveckla marknadsföringen och presentation av det  

”Historiska Lidköping”. 

EN AKTIV OCH AMBITIÖS 
KULTURPOLITIK ÄR FÖR 
ETT LIBERALT PARTI 
EN SJÄLVKLARHET 
EFTERSOM MÄNNISKOR 
VÄXER I MÖTE MED 
KULTUREN. ETT AKTIVT 
KULTURUTBUD ÖKAR 
ÄVEN LIDKÖPINGS 
ATTRAKTIONSKRAFT.

Kultur



• Det nya badhus som skall byggas vid Framnäs måste tillse att inne- och 

utebad även kan kopplas till bad i Vänern som en enhet. 

• Liberalerna vill ta bort avgiften för bassängbad utomhus för att möjliggöra 

integration med strandbad.

• IP Framnäs utvecklas till matcharena för elitfotboll och bättre möjligheter 

för friidrott.

• Idrottens hus byggs ut så att vi även får en fullstor handbolls- och inneban-

dyhall i Lidköping. Detta skapar även utrymme för övriga inomhusidrotter.

EN MENINGSFULL FRITID ÄR VIKTIG FÖR ALLA  
BOENDE I LIDKÖPING OCH ÄR EN VIKTIG FAKTOR  
FÖR INFLYTTNING TILL KOMMUNEN. 

Fritid



Kommunal ekonomi  
och styrning

• Vård, skola och omsorg prioriteras i det kommunala budgetarbetet. Grund-

skolan får i förhållande till jämförande kommuner ett mindre anslag i 

Lidköping och det vill vi förändra. 

• Säkerställ en god ekonomisk styrning och kontroll inom samtlig kommunal 

verksamhet för att värna ett optimalt nyttjande av skatteintäkterna.

• Ett nytt politiskt ledarskap behövs för Lidköping. Liberalerna står för erfa-

renhet, kompetens, förmåga och förtroende.

• Barn och skola ges ökade resurser för att möjliggöra en ännu bättre skola 

för alla barn med flera vuxna med olika kompetenser.
• Hamnstaden-projektet bör stoppas och utvärderas. Området bör användas 

som ett fritidsområde för alla.

• Alternativ för ett nytt och oerhört kostsamt reningsverk måste tas fram för 
att kunna ta ansvarsfulla beslut.

EN KOMMUN SKALL LIKSOM 
EN FAMILJ KUNNA LEVA PÅ 
SIN INKOMST MEN SÅ ÄR 
INTE FALLET FÖR LIDKÖPINGS 
KOMMUN I DAG. DE SENASTE 
ÅREN HAR DET SKAPATS ETT 
BEROENDE AV BÖRSENS 
UTVECKLING FÖR ATT 
KLARA AV ATT FINANSIERA 
DEN KOMMUNALA 
VERKSAMHETEN 
(GULLSPÅNGSKAPITALET). 
VI SER DETTA BEROENDE 
SOM EN VARNINGSSIGNAL 
OCH KOMMER FORTSATT 
ATT AGERA FÖR EN BÄTTRE 
STYRNING AV EKONOMI OCH 
RISKHANTERING.



• Bostadsinbrott och andra tillgrepps-

brott måste förhindras. Arbetet 
mellan polis, invånare och kommu-

nen bör fördjupas och nya arbetssätt 

prövas.

• Kommunen bör införa trygghets-

värdar under kvällar och nätter då 

många personer är i rörelse.

• Arbetet med att se över belysning på 
allmänna platser skall fortgå.

• Ingen skall behöva vara hemlös i 

Lidköping.

• Kommunen skall arbeta aktivt mot 

alla typer av missbruk – särskilt hos 

unga. Detta skall ske både i skolor  

och i övriga samhället. Det skall 

finnas bra stöd och information  
för anhöriga.

• Kommunen bör införa en tydlig 

uppföljning av statistik avseende 

begångna brott och antalet polis-

anmälningar samt vara beredd att 

vidta åtgärder för att minska brotts-

ligheten. En nollvision mot brott bör 

antas.

LIDKÖPING SKALL VARA EN TRYGG 
KOMMUN NÄR DET GÄLLER ATT 
VISTAS UTE OCH ATT KUNNA 
FÅ STÖD OCH HJÄLP NÄR JAG 
BEHÖVER. 

Trygghet



• Vi vill att kommunen skall verka mot 

Sveriges nationella miljömål.

• Vänerkommunernas samarbete skall 

utvecklas med fokus på att skydda 

Vänerns fiskerinäring och färskvatten-

källa.

• Långsiktig hållbar kommunal energi-

försörjning med siktet inställt på 100% 

förnyelsebar energi. Exempelvis är 
solen är en outnyttjad energikälla i vår 

kommun, här har vi en enorm utveck-

lingspotential.

• Kommunens upphandling bör vara 

enklare. Miljö- och social hänsyn skall 

tas och detta kan ske genom att anlita 

lokala producenter och leverantörer.

• Lidköpings kommun måste intensifiera 
arbetet med att elektrifiera Kinnekulle-

banan för säkrare drift och ett hållbart 

resande.

Hållbarhet och miljö

LIDKÖPING SKALL 
VARA EN HÅLLBAR 
KOMMUN SOM 
VÄRNAR LUFT, 
VATTEN OCH MARK. 
LIBERALERNA 
TOG KAMPEN FÖR 
NATUREN I RÅDA ÅS 
OCH SÄTTER MILJÖN 
FRÄMST I ALLA 
BESLUT. 



Vem får ditt förtroende i 
KOMMUNVALET? 

PÄR JOHNSON 
Våra barn och unga i Lidköping måste 
ges möjlighet till en trygg skola och 
kunna utvecklas oavsett utgångsläge 
och familjesituation. Lidköping behö
ver utveckla stödet för behövande och 
samtidigt skapa förutsättningar för ett 
växande näringsliv. Jag har erfarenhet från kommun, re
gion, näringsliv och föreningslivet. 

PATRICK PILHAGEN 
Vi behöver investera mer i utbildning 
för en mer välutbildad arbetskraft 
inom alla områden, men också ska
pa förutsättningar för fler att lyckas. 
Vi behöver löpande anpassa och 

----------' reformera förutsättningarna för ett 

. I 

framgångsrikt och konkurrenskraftigt näringsliv. Jag vill 
uppmuntra positiva drivkrafter som gör att fler fram
gångsrika företag skapas och dessutom kan växa. 

ALBERT LUNDGREN 
Det jag brinner för inför kommande 
kommunalval, är att få mer liv kring 
Vänern och Lidan. Dess potential 
har alltid funnits där och jag har 
ofta undrat var restauranger och 
kiosker är. Mer liv vid vattnet, tror jag ger glädje för tu
rister och människor i Lidköping, samtidigt som det ger 
mer jobb till våra ungdomar. 

ROGER SYNNERDAHL 
En levande landsbygd med rättvisa 
förutsättningar är viktig. Jag vill ha 
en byggnation av nytt modernt VA
verk med "Anslutning på lika villkor". 
Lidköpings VA-kollektiv skall inte 

subventionera andra kommuners anslutningar till vårt 
VA-nät. Ta ansvar för landsbygdens VA-föreningar och 
uppskatta allt jobb och investeringar som de lagt ner. 
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EWA SUNNERCRANTZ 
Trygghetsfrågorna står högt upp på 
dagordningen på min lista. Lidköping 
behöver satsa mer på ungdomarna, de 
är vår framtid. Fler aktiviteter och verk
samheter måste till och jag vill jobba för att ungdomar 
ska aktiveras tillsammans med ledare som visar spel
reglerna både innanför och utanför aktiviteten. Då kan 
man skapa trygghet. 

VERONICA BERLING 
Tryggheten är en mycket viktig fråga 
för mig. Tåtare samarbete med polisen, 
vuxna på stan, skolor och ungdomar. 
Fler fritidsgårdar som är öppna kvällar 
och helger. Jag vill se en äldrevård, där 
mötet med brukaren står i fokus, en 

skola med fler lärare, där lektionerna är viktigast samt en 
social omsorg som gör skillnad. Psykiatrin måste byggas 
ut. Lägg inte ner BUP i Lidköping, bygg ut istället! 

HELENE CRETON 
Jag är 51 år, och är mamma till två ton
årskillar. Jag spelar gärna tennis och 
paddel. Frågor som är viktiga för mig, 
är ett rikt och varierat kulturutbud. Även 
infrastrukturfrågor är viktiga, att vi har 
bra kommunikation till Göteborg och 
möjlighet att arbetspendla på ett bra sätt. 

CHATARINA CAESAR 
De frågor som jag brinner mest för lig
ger inom Social välfärd. Jag har lång 
erfarenhet av socialtjänst, psykiatri och 
vård. Jag vill att den lilla människan ska 
få sin röst hörd i Lidköping. Att vara del 

av ett samhälle som vi vill förändra till det bästa möjliga 
inom barnomsorg, skola, äldrevård eller omsorg i Lidkö
ping, så att vi alla får större frihet och fler möjligheter. 
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