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GRÖN IDEOLOGI – SOLIDARITET I

HANDLING

Miljöpartiet vill ha ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart,

där människor ges möjlighet att leva i jämlikt samarbete och fredlig samexistens,

såväl  lokalt som globalt.I lokalsamhället Lidköping vill vi skapa långsiktiga och

jämlika  förutsättningar för att utveckla klimat och miljöpolitiken samt jämställdhets

och välfärdspolitiken. Vi  utgår från en människosyn som innebär att alla människor

av naturen är aktiva,  skapande och sökande. Om vi vill kan vi påverka våra liv och

vårt samhälle i den riktning  vi önskar. Alla människor har samma värde och

likvärdiga grundläggande rättigheter.

Var och en ska ha frihet att utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar.

Människans  frihet att bestämma över sig själv ska bara begränsas av hänsyn till

andras frihet och  rättigheter, hänsyn till djurens rättigheter och hänsyn till naturen

och det ekologiska  systemets ramar.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens  ramar, med insikt om vårt djupa

beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra  sina röster

hörda. Denna gränslösa solidaritet kan  uttryckas trefaldigt:

● solidaritet med djur, natur och  det ekologiska systemet

● solidaritet med kommande generationer

● solidaritet med världens  alla människor

Utifrån denna solidaritet formar vi vår dagspolitik. Det behövs en helt ny politik för

att  möta morgondagens utmaningar. Sedan industrialismens intåg har människan

utvecklat  en ekonomi som bygger på en ständigt ökande produktion och

konsumtion. Denna  utveckling utgör en stor belastning på naturen och vår

gemensamma miljö. Bristen på  rent vatten över hela världen är ett växande

problem.Under de senaste åren har effekterna av  klimatförändringarna blivit allt

tydligare och det  vi länge har vetat syns nu även i vår vardag. Detta måste hejdas nu,

innan vi når den punkt  där det inte längre går att stoppa utvecklingen.  Samtidigt,

och som en konsekvens av människans  hänsynslösa hantering av djur och natur,

pågår  den sjätte massutrotningen av arter. Nu  behövs snabba förändringar som styr

mot en  hållbar användning av resurser.

Klimatförändringar med torka  och skyfall försämrar vattentillgång och kvalitet

ytterligare. Hushållning med jordens  resurser genom återvinning, förnybar energi

och ny miljöteknik är saker som vi vill  påskynda utvecklingen av.Vi tycker det är

smart att börja här och nu. Med vår politik  blir det enklare och mer lönsamt att vara

miljövän. Vi i Lidköping kan ta vårt ansvar! Alla skall med

när Lidköping ställer om.



ARBETSMARKNAD

Vår Arbetsmarknadspolitik ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad i hela

Kommunen. I det arbetet spelar utbildningspolitiken och den ekonomiska politiken

en viktig roll. Vi behöver bli bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare

eftersom att arbetsgivare har svårt att få tag på arbetskraft med efterfrågade

kompetenser och detta hämmar den ekonomiska tillväxten i Kommunen.

Det är också viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga

anställningsformer i det som idag är kvinnodominerade branscher. Vi måste aktivt

arbeta för att människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer för att bryta denna

segregering.

Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina förutsättningar

genom arbete bidra till samhället och därför vill vi:

● Att det genomförs en kartläggning tillsammans med Näringslivet av vilka

behov de har de närmaste år för att kunna få fram en plan kopplade till

satsningar mot utbildning och kompetensutveckling.

● Att företagen i kommunen ska fortsätta att expandera och utvecklas och att

fler företag väljer Lidköping som etableringsplats.

● Skapa mer studie-och yrkesvägledning både för unga och vuxna som är i

behov av utbildning för att ge mer vetskap, motivera och vägleda om vilka

yrken som ger goda arbetsmöjligheter.

● Ge mer flexibla möjligheter för utbildning, omställning och kompetens

utveckling.

● Att Näringslivet får förutsättningar att erbjuda praktikplatser för att locka

unga och vuxna som visar intresse för att prova-på branschen.

● Utveckla samarbetet mellan Näringslivet, De la Gardie Gymnasiet och

Campus Västra Skaraborg för att planera framtida utbildningar och lösa

framtida arbetskraftsbehov.

● Öka samarbete mellan Lidköpings Näringslivet och Arbetsmarknadsenheten

för att tillsammans kunna satsa på kompetensutveckling, och lösa

arbetskraftsbehovet.

● Starta olika matchnings-forum där arbetslösa kan träffa olika arbetsgivare –

arbetsmässor, yrkesmässor, frukostmöte, m.m.



BARN OCH SKOLA

Barn ska vara med och utforma vårt samhälle och vår Kommun och politiska beslut

bör föregås av en barnkonsekvensanalys – Barn är individer med egna rättigheter

och när alla får möjlighet att bidra och möjlighet att välja sin väg i livet, kan ett starkt

samhälle byggas.Barn ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna

skapar åt dem. Vi vill att Lidköpings kommun ska ha barn i fokus och ska ge de

trygghet, förtroende och verktyg inför framtiden.

● I Lidköping vill vi bidra till att alla barn och vuxna i förskole och skolmiljön

ska ges utbildning i Barnkonventionen.

● Vi vill säkerställa att barnomsorgen ska hålla samma höga kvalitet oavsett om

den är privat, kommunal eller kooperativ.

● Vi vill se till att öka personaltätheten både i den pedagogiska verksamheten

samt övrig personal. Antalet barn inom förskolegrupperna ska hållas på den

lägsta rekommenderade nivån för att säkerställa att alla barn blir sedda och

får växa utifrån sina egna förutsättningar.

● Arbetet med att minska barngrupperna i förskolan skall fortsätta upp i alla

åldrar.

● För att höja andelen behörig pedagogisk personal måste lönerna höjas.

● Den pedagogiska verksamheten måste säkerställas genom att bl.a. stöd till

vidareutbildning av obehörig personal på arbetstid.

● Alla pedagoger inom skola och förskola ska få kompetenshöjande utbildning

gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

● Skolans samarbete med gymnasiet behöver utvecklas, för att underlätta

elevernas val och undvika kunskapsluckor som kan påverka elevers

gymnasiestudier.

● Vi behöver satsa mer på Tidiga Samordnade Insatser (TIS) i kommunen

genom att utveckla samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och

socialtjänsten.

● Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla barn ska

få det stöd och den uppmärksamhet de individuellt behöver oavsett

könstillhörighet. Stereotypa könsroller, mobbning och diskriminering av

elever och skolpersonal ska aktivt motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och

sexism ska inte tolereras i skolan eller någon annanstans. Diskussionen

kring alla människors lika värde ska vara en naturlig del av undervisningen

redan från skolstarten.

● Alla pedagoger bör ha en genusmedveten pedagogik så att barnen får

möjlighet att vara sig själva och inte tvingas in i samhällets snäva köns

mallar. Alla barn ska ha lika möjligheter att utvecklas och leva sina liv utan

att hämmas av rådande könsroller. All personal ska ha grundläggande

kunskaper om våld

● Barn ska få möjlighet att spela ett instrument, gärna på schemalagd skoltid

● Vi vill se till att mängden ekologisk och närproducerad mat i skolan ökar till

100% säsongsbetonad mat och i de fall man importerar från tredje världen ska

rättvisemärkt och ekologiskt väljas.



● Vi vill möjliggöra för skolenheter att följa upp elevernas fysiska, psykiska och

sociala profil genom att t.ex. införa BWell modellen som påvisar sambandet

mellan fysisk aktivitet, hälsa, levnadsvanor och skolresultat

● Vi vill uppmuntra skolenheter att införa mer fysisk aktivitet i

skolan/gymnasiet varje dag i någon form och anställa mer personal till

detta t.ex. idrottslärare/fritidsledare/fritidspedagoger samt ge ökade

resurser för skolhälsovård för att stötta eleverna och följa upp deras

mående för att kunna upptäcka symtom och eller dåligt mående hos

eleverna. Dessutom ska de ha kunskaper om hur frågan om våld tas upp

och hur informationen hanteras.

● Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar till att utveckla sin

förmåga till eget kreativ skapande och behöver ha ett stort kulturellt utbud

som teaterbesök, konsertbesök, studieresor, utflykter och att dessa bekostas

av kommunen, samt bidra till att Musikskolan får större resurser för att fler

kan deltaga.

● Vi ser positivt på Friskolor som har en profil till exempel mot friluftsliv tillåts

att verka i Lidköpings Kommun

● Andra modersmål än svenska ska ses som fördelar och som resurser för den

enskilda elevens lärande. Ämnesundervisning på modersmålet ger alla elever

en chans att utveckla de kunskaper och förmågor som läroplanen uttrycker.

Undervisningen i skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser och

Modersmålsenheten måste ges resurser för att fortsätta bedriva sitt viktiga

uppdrag.



EKONOMI

Miljöpartiets arbete för långsiktig hållbarhet är vår ekonomiska politik. Ordet

ekonomi betyder fritt översatt att hushålla med resurser. Vi förordar en cirkulär

ekonomi som innebär ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med

resurseffektivitet. Vad som görs i kommunen påverkar också människor och miljö i

vår omvärld, när vi  agerar lokalt måste vi också tänka globalt.

Vi vill att:

● Kommunens budget skall genomsyra den miljömässiga och sociala

hållbarheten i kommunen.

● Kommunens kapital i aktier och fonder samt avkastning  skall i första hand

användas till att genomföra hållbara investeringar som t.ex. nytt reningsverk.

● Kommunen utifrån ett socioekonomiskt perspektiv prioriterar arbetet

med att  stödja och hjälpa utsatta barn och familjer i samarbete med

ideella organisationer.

● Vid byggandet av kommunala lokaler skall minst 1% av budgeten gå till

konstnärlig utsmyckning.

● Endast företag med avtal/förmåner i nivå med svenska kollektivavtal

ska få  uppdrag av kommunen.

● Ett ekologiskt ramverk inkluderas i Strategisk plan och budget, där det bl.a.

ingår  krav på att eftersträva 100% ekologisk mat till kommunens alla kök.

● 100% av kommunens medel skall fördelas jämnt över könen.

● Integrationsarbetet måste utvecklas genom ökade resurser till

modersmålsenheten, satsning på språk Café, lättförståelig

samhällsinformation, hyr en svensk.

● Att en del av kommunens budget skall gå till en tjänst som

“Integrationssamordnare” och en samordnare som arbetar med mäns våld

mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.



ENERGI OCH KLIMAT

Energi och klimatfrågor har en central roll i Miljöpartiet. En stor omställning i

energianvändningen är nödvändig om vi ska kunna minska co2- utsläppen.

Genom den pågående förstärkningen av elnätet i Lidköping blir det möjligt att

ansluta solcellsparker solceller på tak och laddstolpar för fordon vilket bidrar

mycket till minskningen av co2 utsläpp i Lidköpings kommun.

● Värmeverket är en nödvändig inrättning som ger billig värme till bostäder

och kommunala byggnader m.m. Dock måste även den verksamheten ställas

om och effektiviseras på lång sikt,Tex. genom återvinning av hetvatten från

industrin eller värmeväxlingspumpar för att utnyttja läget vid vattnet.

● Det nya reningsverket blir mer energieffektivt än det gamla och läget

minskar risken för översvämningar vid skyfall. Lidköping är extremt utsatt

för skyfallsskador p. g.a. att det är mycket platt mark.Risken för

översvämning av källare och gator är stor. Dagvattenhanteringen är därför

viktigt att prioritera. Hårdgjorda ytor bör undvikas då grus och gräs

fördröjer vattnets framfart. Parker och dagvattendammar är viktiga inslag i

stadsmiljön och behöver finnas med i detaljplaner framöver.

● Den omgivande grönstruktur som finns kvar bör helst inte röras då den

utgör skydd mot trafikbuller och giftiga luftpartiklar. Även

undervegetationen bör skötas varsamt då den utgör levnadsrum för diverse

insekter och smådjur och bidrar till mångfalden.

● En koldioxidbudget ska tas fram, det är också viktigt att minska våra

ekologiska fotavtryck genom att spara på el och vatten.

● Vi måste  jobba vidare med Hållbarhetsplanen som KF antog hösten

2021  för att  kunna uppfylla målet att bli fossilfritt 2030

● Vi  vill se en positiv utveckling av biogasanläggningen och vill att

kommunen stödjer vidareutveckling av den så att vi i framtiden kan köra

vårt matavfall från hushållen dit och minimera transporter på väg.

● Att Lidköping som är en solrik kommun ska satsa på solceller på taken på

alla  offentliga byggnader där det är möjligt. Även stimulera privata aktörer

till detta.

● Lidköpings kommun skall underlätta när det gäller bygglovshantering av

tillstånd för solcellsparker.



FOLKHÄLSA

Idag finns stora hälsoskillnader i befolkningen. Beroende på vart i Sverige du bor,

vart i världen du är född och vilken utbildningsnivå du har avgör risken för att

drabbas av sjukdomar. Många gånger får kvinnor sämre vård och behandling än

män, vilket är oacceptabelt. Kommunen skall verka för en god, jämställd och jämlik

hälsa. Detta är ett långsiktigt arbete. Ett förebyggande arbete är ut alla aspekter det

mest lönsamma för både individer och samhället. Innan politiska beslut fattas bör

man analysera hälsoeffekter.

Vi vill:

● Att kommunen verkar för hälsa för både kropp och själ. Den psykiska ohälsan

ökar i samhället, oavsett om någon drabbas av stress eller lider av en svårare

diagnos skall hjälp snabbt finnas att få.

● Att kommunen ökar satsningen på elevhälsan.

● Att kommunen fortsätter erbjuda och stödja grön rehabilitering.

● Att kommunen kartlägger de faktorer i Lidköping som kan bidra till ohälsa

och vidtar åtgärder för att eliminera dessa t.ex. dålig luft i skolan och

vattenkvalité.

● Att kommunen satsar ännu mer på förebyggande arbete så att det viktiga

folkhälsomålet att fler ska gå ur gymnasiet med godkänd betyg ska bli

verklighet.

● Att kommunen bibehåller och utvecklar förutsättningarna för idrott, motion

och friluftsliv då dessa områden har stor effekt på människors välbefinnande.

● Att kommunen säkrar så att det finns tillräckligt med personal inom

äldrevården. Vilket kräver goda arbetsförhållanden och en bra lön. Det är

också viktigt att fler ungdomar söker sig till utbildningar inom vården.

● Att kommunen ska stimulera fler ungdomar att söka sig till utbildningar inom

vården.

● Inleda projekt för sänkt arbetstid med bibehållen lön inom t.ex. äldreomsorg

och barnomsorg.

● Att kommunen behåller de stadsnära skogarna och bevarar grönområden då

dessa är viktiga rekreationsområden som bidrar till en god folkhälsa.

● Att kommunen ska stimulera till fler mötesplatser för äldre i naturen.

● Att det ges mer resurser till aktivitetsstöd för människor med olika

funktionsnedsättningar.



GYMNASIE OCH

VUXENUTBILDNING

Skolan ska ge varje elev möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara. Det

ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor – alla

har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

Elever ska sättas i centrum som de tänkande och kreativa individer de är. En

fungerande skoldemokrati är en viktig del av en bra skola. Eleven ska vara medveten

om sina rättigheter och skyldigheter samt få förutsättningar och möjlighet att kritiskt

granska och påverka både samhället och sin egen skolsituation.

En mångfald av olika organisationsformer och pedagogiska inriktningar i skolan är

bra,Komvux, folkhögskolor och andra frivilliga utbildningsformer, som de

studieförbunden erbjuder, är viktiga och ger möjlighet till ett livslångt lärande.

● Vi vill öka personaltätheten både i den pedagogiska verksamheten samt

övrig personal för att se till att undervisningen på De la Gardie Gymnasiet

och på Campus Västra Skaraborg ska utformas utifrån varje elevs unika

behov, oavsett om det innebär extra utmaningar eller extra stöd. Möjlighet

till individuellt anpassad studieteknik ska erbjudas.

● Ledarskapet i skolan, från skolledare till enskild lärare, är viktigt för att

långsiktigt säkra kvalitet i undervisning och utbildning. Lärare ska vara

professionella och kunniga och ha den utbildning som krävs för uppgiften och

ska ges de förutsättningar de behöver för att kunna erbjuda sina elever en

kvalitativ undervisning.

● Undervisningen i skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser.

● Estetisk och skapande verksamhet är liksom motion och rörelse viktigt för alla

ungdomar. Kultur ska vara en naturlig del i ungdomarnas vardag och lärande.

Alla elever har rätt till kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger

perspektiv och förståelse för världen och en Kulturskola är rätt Forum och

mötesplats för att skapa rätt förutsättningar för det.

● Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla elever ska få

det stöd och den uppmärksamhet de individuellt behöver oavsett köns

tillhörighet.

● Alla elever ska ha tillgång till undervisning i Sexualitet, samtycke och

relationer med ett tydligt normkritiskt perspektiv. Stereotypa könsroller,

mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal ska aktivt

motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och sexism ska inte tolereras i skolan

eller någon annanstans. Diskussionen kring alla människors lika värde ska

vara en naturlig del av undervisningen redan från skolstarten.

● Alla pedagoger inom Gymnasieskola och Vuxenutbildning ska få

kompetenshöjande utbildning gällande neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar.Förebyggande hälsovård, både fysisk och psykisk

såväl som social, bör få större resurser.



● De La Gardie gymnasiets samarbete med grundskolor samt Vuxenutbildning

behöver utvecklas, för att underlätta elevernas val och undvika

kunskapsluckor som kan påverka elevers framtidsstudier

● Vi behöver satsa mer på Tidiga Samordnade Insatser (TIS) i kommunen

genom att utveckla samverkan mellan De La Gardie gymnasiet,hälso- och

sjukvård och socialtjänsten.

● All personal ska ha grundläggande kunskaper om våld och dess konsekvenser

för att kunna upptäcka symptom och eller dåligt mående hos eleverna.

Dessutom ska de ha kunskaper om hur en frågar om våld och hur de tar hand

om den informationen (även kopplat till punkten om neuropsykiatriska

diagnoser).

● De la Gardie och Campus Västra Skaraborg ska ha en tydlig miljöprofil och det

ska serveras god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad skolmat. Det

gäller även de som har en kosthållning baserad på etiska, religiösa eller

medicinska skäl.

● Vuxenutbildningen i Lidköping är omfattande både med erbjudande av

studier på Grund, Gymnasiet, Yrkes och Högskolenivå samt genom att ta emot

elever från flera andra kommuner och det är viktig att ge förutsättningar för

fortsättning att kunna leverera samma kvalitet inom dessa verksamheter..

● SFI är en väldigt viktig del av Vuxenutbildning, har fungerat väldig bra och

bör fortsätta på Campus Västra Skaraborg.

● Lärlingsplatser ska erbjudas, praktikplatser för alla elever ska vara en prioritet

och skolan ska få de behövda resurser som krävs för att kunna hitta de.

● Ett bra samarbete mellan De La Gardie, Campus Västra Skaraborg och

Lidköpings Kommuns Näringsliv krävs för att lösa kompetensförsörjning:

arbetskraft med rätt kompetens ska kunna utbildas och rekryteras.

Utbildningsutbudet ska matcha behovet.

● Campus Västra Skaraborg behöver utöka sin verksamhet när det gäller

Högskolestatus då i samarbete lämpligtvis Skövde. De skulle kunna tillgodose

de kluster av Industriteknik, miljöteknik, vatten och livsmedel.

● Information och dialog mellan elever och näringslivet genom olika

gemensamma aktiviteter för att öka kunskapen om kommunens/företagens

verksamheter och behov. På ett effektivt sätt informera och skapa dialog. 



INTEGRATION

Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och

förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig

rättighet.

Människor som kommer till Sverige ska snabbt få kontakt med skola, vård och

arbetsmarknad. Tidigare erfarenheter, vare sig det är utländsk utbildning,

arbetslivserfarenhet eller språkkunskaper, ska också kunna tillgodoräknas i Sverige.

Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att människor som kommer

till Sverige ska få en bra start i landet.

Lidköpings Kommun ska ha en Integrationsplan/Handlingsplan med strategier

baserade på de utmaningar som identifieras i Kommunen. Planen ska bidra till att

stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället.

Syftet är också att stärka integrationen i kommunen, motverka risken för

utanförskap och segregation.

En Integrationssamordnare behövs i kommunen för att ha en övergripande bild och

ansvar för Integration i alla sina delar: Individ, Kommunen, Näringslivet

Olika Samverkansgrupper behöver startas och eller utvecklas av Integrations

samordnare med följande verksamheter:

● Mellan skola, föreningsliv, arbetsliv och näringslivet.

● Mellan Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och Fritidsgårdar.

● Yrkesnätverk – mötesplats för att träffa yrkesmentorer eller arbetsgivare i

behov av personal. Arenor för nyanlända och näringslivet att mötas Stödja

näringslivet i integrationsarbete.

Med följande innehåll:

● Entreprenörskaps Vägledning - inför att starta eget företag.

● Matchnings Nätverk - Systematiskt arbete med företagsbesök. Tidig

kartläggning av kompetenser och möjlighet av att kunna validera tidigare

utbildningar och yrkeserfarenhet.

● Utöka och utveckla informationen om Integration i kommunen på

kommunens hemsida.

● Kommunen ska stödja språkkaféer och olika initiativ och föreningar som

bidrar för språkutveckling och integration



INTERNATIONELLT ARBETE

En starkt internationell samverkan bidrar till Kommunens utveckling genom att öka

förståelse för omvärlden och mänskliga rättigheter. Internationellt arbete utgör ett

verktyg för utveckling som ska ge mervärde och nytta för lidköpingsborna och därför

ska den vara en naturlig del i kommunens verksamhet.

● De flesta av Kommunens verksamheter ska vara engagerade i internationella

utbyten eller andra samarbeten med andra städer och regioner i Europa och i

övriga världen.

● Möjligheten ska finnas för att delta i utvecklingsprojekt finansierade genom

EU, ta emot internationella besök, besöka andra städer och regioner för

kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt

utveckla arbetssätt och metoder.

● Förtroendevalda och tjänstepersoner beredas möjligheter till utbyten på EU

nivå för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper inom olika

verksamhetsområden samtidigt som man får del av andra städers och

regioners lärdomar och arbetssätt.

● Varje förvaltning ska säkerställa att det finns medarbetare som har möjlighet

att arbeta med projekt som är finansierade med EU-medel.

● Medel avsättas i nämndernas budgetar för att bland annat finansiera

projektutvecklingskostnader.

● Lärdomar från redan genomförda projekt på EU-nivå tas tillvara och ska

spridas i organisationen.

● Miljö- och klimatfrågor skall vara en viktig del i kommunens internationella

samarbeten.

● Kommunen ska skapa förutsättningar till ett utökat kulturellt utbyte bland

ungdomar bl.a. genom Erasmus +, och European Solidarity Corps.

● Kunskapshöjande insatser, som omfattar alla förvaltningars politiska

nämnder, förvaltningsledningar, chefer och tjänstepersoner behöver

genomföras genom återkommande utbildningstillfällen, till exempel som del

av nämndsammanträden.

● Vi vill behålla och utveckla det internationella utbyte och deltagande i nätverk

för fred och demokrati som finns idag. Vänortsarbetet ska fortsätta och nya

vänorter ev. läggas till.

● Det internationella samarbetet ska styras av en internationell strateg.



JÄMSTÄLLDHET

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha samma

makt att forma samhället och sina egna liv. Våldet mot kvinnor och tjejer är en av de

största kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen. Mäns och killars våld är ett

samhällsproblem som går att förebygga. Kommunen måste visa att det förebyggande

arbetet mot mäns och killars våld är prioriterat. Inte minst för alla barns skull. Våld

mot vuxna och barn orsakar stort lidande, särskilt för kvinnor och barn.

Vi vill att:

● Kommunen ska ha en samordnande roll som arbetar

förvaltning-/sektorsövergripande med mäns våld mot kvinnor och barn, våld i

nära relationer och hedersrelaterat våld. En samordnartjänst till detta skall

skapas.

● Arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer

behöver tillsättas resurser och prioriteras i alla kommunens delar.

● Arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn ska vara en grundläggande del

av kommunernas våldsförebyggande arbete i samverkan med civilsamhället.

Alla barn och unga skall nås av våldsförebyggande arbete och skall följa dem

genom hela skolgången. Våldsförebyggande arbete skall bryta kopplingen

mellan manlighet och våld, ta upp ämnen ämnen som genus, normer och

värderingar kopplat till jämställdhet. Samarbete med föreningslivet i denna

fråga vore önskvärt.

● Lärare ska vara rustade och känna sig trygga i ämnet sexualitet, samtycke och

relationer, som i högre grad skall lyfta in frågor som samtycke och frivillighet

(Innan alla lärare kan utbilda inom ämnet kan samarbete med organisationer

vara en bra lösning).

● Elever ska få vistas i porrfriamiljöer och elever skall få lära sig ett porrkritiskt

förhållningsätt.

● Kommunen ska erbjuda föräldrastöd som tar upp mäns våld mot kvinnor ur

barnens perspektiv, men också hur de på bästa sätt stöttar och hjälper sina

barn på nätet så att de kan röra sig där på ett tryggt och säkert sätt.

● Personal inom kommunens verksamheter ska ha kunskap kring våldsutsatthet

för att rutinmässigt kunna ställa frågor om våld.

● Alla ska ha rätt till en trygg bostad att leva i, kommunen skall erbjuda förtur i

bostadsköerna för utsatta kvinnor och barn, även för dem som inte är skrivna i

Lidköping, (särskilt prioriterade är de familjer där barnen är inskrivna i

kommunens skolor.)

● Kommunen ska säkra kvinnojourens överlevnad så att den som behöver skydd

och stöd kan få det. Detta kräver en långsiktig finansiering.



KULTUR, FRITID OCH TURISM

Föreningarna tar ett stort samhällsansvar när det gäller barn och unga och behöver

mer stöd från kommunen. För ungdomar ska vi ordna fler mötesplatser och

möjligheter att påverka stadens utveckling.Kultur och fritidsintressen är det som

binder samman olika grupper och individer i samhället. Dessa  skapar kreativitet och

leder till samhällsutveckling och höjd livskvalitet. Kultur och  fritidsaktiviteter ska

vara tillgängliga för alla samhällsgrupper oavsett ålder, kön, socioekonomiska

faktorer,eller funktionsnedsättning.

Vi vill:

● Inrätta en Kulturskola.Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomars

vardag och lärande. Alla elever har rätt till kulturella upplevelser som vidgar

deras vyer, ger perspektiv och en förståelse för världen och en Kulturskola är

rätt Forum och mötesplats för att skapa rätt förutsättningar för det.

● Ge möjlighet att genomföra byggandet av en mindre scenlokal för

500-1000 personer

● Att ungdomsverksamheten som drivs av Lidköpings kommun skall utvecklas

med fler mötesplatser (fritidsgårdar) samt gör dem mer aktivitetsanpassade

för fler tjejer.

● Att fortsätta stödja Folkets hus och att kommunen ger bidrag till drift och

nödvändiga  investeringar.

● Att Biblioteket får fortsatt stöd i sin verksamhet som en mittpunkt för läsning

kultur och träffpunkt i Lidköping. Bokbussen har också en oumbärlig

funktion.

● Ha mer offentlig verksamhet i Margretelundsområdet, (bibliotekets filial,

utomhusscen, utomhusgym, annan bärande funktion).

● Att kommunen genomför en satsning på byggandet av en Fullstor

matcharena.

● Att föreningar med barn och ungdomsverksamhet får de bidrag de behöver

för att  kunna bedriva sin verksamhet och låta alla intresserade vara med.

Dessa föreningar  som drivs av ideella krafter gör en stor samhällsinsats och

förtjänar allt stöd  de kan få. En förutsättning för att få bidrag ska vara att

man kan visa ett etiskt  förhållningssätt d.v.s Öka kraven på ledare  för att

aktivt arbeta mot stereotypa könsroller.

● Att 100% av kommunens medel skall fördelas jämnt över könen inom kultur

och fritid.

● Stödja HBTQI verksamheter som “Café Iris” i kommunen.

● Att fler vandringsleder, grillplatser och vindskydd skall genomföras samt att

befintliga leder skall underhållas och tillgänglighetsanpassas.Bra kartor skall

finnas. Då ökar möjligheten att ta sig ut i naturen.

● Att kommunen arbetar för ökad tillgänglighet i fritids och friluftsliv för de

som har  funktionsnedsättningar.

● Gynna kulturverksamheter på landsbygden.

● Att Grillplatser / skyltning vid småbåtshamnen görs lättillgängliga och

välkomnande.

● Utveckla en samverkan mellan centrum och de externa handelsplatserna

och sevärdheterna genom att  se över busslinjer, gång och cykelvägar.



● Utveckla ekoturismen i biosfärområdet.

● Utveckla våra möjligheter till konferenser och då behövs en större konferens

och hotellanläggning gärna sjönära i närheten av vårt nya badhus.

● Att simskolan (6-12 år) skall prioriteras både i den ordinarie verksamheten

och sommarlov. Detta skall vara avgiftsfritt.

● Att det byggs fler fullmåtts idrottshallar i Lidköping.

LANDSBYGDSUTVECKLING

Ett fungerande samspel mellan stad och landsbygd är nödvändigt för bådas

utveckling. Koldioxidutsläpp från livsmedelsproduktion och transporter påverkar

ju också vår kommande koldioxidbudget.Därför vill vi att:

● Stad och landsbygd i kommunen ska erbjuda likvärdig skola och

samhällsservice.

● Byggnation av nya bostäder på små orter ska planeras för.

● Mötesplatser för unga ska skapas och utvecklas även på små orter.

● Småskaligt företagande på landsbygden uppmuntras

● Närproducerade, ekologiska jordbruksprodukter bör upphandlas i första

hand vid inköp till kommunens kök. Det kommer bli extra viktigt när

transportkostnader ökar mycket.

● Bondens marknad ska startas upp på torget.

● Kommunen ska ge fortsatt stöd till Stadsnära lantgård så att verksamheten

kan utvecklas.

● Kollektivtrafiken till småorter i kommunen måste ökas och omfatta senare

kvälls och helgturer. En samverkan mellan de externa handelsplatserna

måste också ske genom att se över busslinjer,gång och cykelvägar.

● Kommunen ska bidra mer aktivt till Kinnekullebanans utveckling.

● Cykelbanor skapas mellan våra landsbygdsorter och tätorten t.ex.

Mellby,Gillstad,Örslösa m.fl. ska bli verklighet snarast. En cykelbana

utredare skall anställas.

● Satsningar på förnybara energikällor med lokalt andelsägande skall

underlättas t.ex.  solcellsparker.

● Stödja ungdomars möjlighet att utbilda sig inom lantbruket och att SYV på

högstadieskolorna informerar om detta.



MILJÖ OCH NATURVÅRD

Vi anser att politikens viktigaste uppgift de närmaste decennierna är att anpassa

samhället till naturens förutsättningar. Kommunens nya Hållbarhetsprogram(som

ersatte  klimatplanen 1/1 2022) innebär att hänsyn till miljö och klimat måste

genomsyra hela kommunens verksamhet, liksom beslut i alla styrelser och

nämnder.Detta är ingen självklarhet utan måste bevakas av politiken.

Vi i Miljöpartiet vill att:

● Stadsnära och skyddsvärda skogar får vara kvar,där ingår också stadens

parker.

● En ny skogspolicy skall tas fram där hyggesfritt skogsbruk skall vara en

självklarhet.

● Områden med särskild flora och fauna måste skyddas särskilt t.ex. Östra

Sannorna.

● Strandängs Betesmarker och vattendrag miljöer  återskapas.

● Möjligheten till fler naturreservat skall utredas.

● Förbud mot vattenskoter körning i känsliga vattenområden införs.

● Det fortsatta arbetet för att minska kemikalieanvändningen prioriteras.

● Information om vad som inte får spolas ner i avloppet t.ex. i toaletten, diskhon

ökas.

● Biologisk bekämpning av skadedjur används av serviceförvaltningen (Park o

Gata) och att de fortsätter använda hetvatten för ogräsbekämpning.

● Slam Hanteringen bör ses över enligt tidigare beslut. Slammet från

reningsverket sprids nu (via upphandling ev entreprenör) ut på åkrar varifrån

vi får vår mat (liksom korna). Enligt WHO innehåller slammet ett 40-tal olika

gifter, en del tas upp av grödan,en del rinner ut i vattendragen. o.s.v. Det nya

reningsverket kommer att få en slamhantering som isolerar fosfor i slammet.

och gör pellets sv den vilket gör att det blir mindre slammängd kvar. Denna

bör brännas i värmeverket istället för att blandas med ren jord. Värmeverkets

rökgasrening tar hand om resterande gifter. Även aslan blir förstås giftig, men

behandlas som giftigt avfall och sprids ej på åkrar.

● Dagvattenreningen förbättras, då vi nu vet att det innehåller mängder av

mikroplast från bildäcksslitage och konstgräsplaner. Även giftiga ämnen från

glycol, oljor och rengöringsmedel kommer ut i dagvattnet vid biltvätt t.ex.

Större informationskampanjer krävs av kommunen.

● Införande av  obligatoriska kantzoner mot diken och vattendrag skulle minska

läckaget väsentligt.Övergödningen av vattendrag från jordbruket är ett stort

problem.

● Råda Ås skall omedelbart återställas och bli ett rekreationsområde enligt

tidigare intentioner. Det källor som finns kvar måste säkerställas genom att

att inte tillåta mer sanduttag eller annan verksamhet.

● Skjutbanorna på Råda ås och skjutbanan på Ljunghed skall omedelbart flyttas

till annan lämpligare plats.

● Vattenprovtagning sker med tätare intervaller vid råvattenintaget och vid

punkten för renat avloppsvatten. De ämnen som främst behöver kontrolleras

är PFAS, tungmetaller, mikroplaster, dioxiner och läkemedelsrester.

● Samverkan med närliggande kommuner bör utvecklas för att klara  framtida

hållbarhets krav.



NÄRINGSLIV

Sveriges näringsliv bygger till stor del sin konkurrenskraft på ett högt

kunskapsinnehåll, kompetenta medarbetare, väl fungerande trygghetssystem och en

väl utbyggd infrastruktur. På många områden ligger Sverige i forskningsfronten och

flera svenska företag är världsledande.

I Lidköping har vi satsat på framtidsinvesteringar i utbildning och kompetens

försörjning och vi tror på att ett ansvarstagande och kreativt näringsliv och

entreprenörskap är viktigt för att utveckla kommunens ekonomi och möta de

utmaningar som vi står inför.

Miljökonsekvenser och människors sociala situation måste i högre grad bli styrande

för hur industrin och samhället i Lidköpings Kommun ska organiseras. Kommunen

bör växa utifrån en bild som inte är fokuserad på enbart tillväxt och konsumtion utan

också på social och kulturell utveckling och livskvalitet.

● Vi vill stödja framväxten och utvecklingen av mindre företag. Detta skapar

förutsättningar för entreprenörer, företagare och innovatörer att utveckla

idéer och komma igång med produktion.

● Vi vill bidra till att företagare ska kunna känna trygghet i att

energieffektivisering och miljöanpassning kommer att löna sig i

längden,Viktigt också att vi ha med Föreningar, organisationer , Kultur och

hela fritidsutbudet då dessa är viktiga samarbetspartner och gör att Lidköping

blir attraktivare för nyinflyttade människor och företag , inte minst i PR syfte.

● Vi behöver också utveckla våra möjligheter till konferenser och då behövs en

större konferens och hotellanläggning gärna sjö nära i närheten av vårt nya

badhus.

● Lärlingsplatser ska erbjudas, praktikplatser för alla elever ska vara en prioritet

och skolan ska få de behövda resurser som krävs för att kunna hitta detta i

samarbete med näringslivet i Lidköping.

● Ge förutsättningar för att öka Industriell Symbios i kommunen genom att

stödja olika nätverksträffar som inspirerar och leder till innovativa

samarbeten.

● Se till att rätt förutsättningar finns för att företag ska kunna växa och

utvecklas och att kompetens stannar i kommunen genom att fördjupa och

utveckla samarbetet med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar.

● Uppmuntra lokal handel, torghandel och centrumhandel. Väldigt viktig att

stödja småföretag som bidrar till ett levande Lidköpings centrum samt bidrar

till landsbygdens handel.

● Underlätta kooperativt företagande och nätsamverkan mellan företag samt

också främja nya bolagsformer där syftet inte bara handlar om ekonomiska

mål utan också om att gynna allmänna intressen.



● Könskvotering till de kommunala bolagsstyrelserna behövs för att uppnå

jämställdhet i kommunen.

● Öka förutsättningarna för gröna jobb, tex. inom återbruk, hantverk,

miljöteknik m.m.

● Göra fler satsningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten –

undersöka goda exempel från andra kommuner och genom samverkan med

till exempel Arbetsmarknadsenheten

● Utveckla en samverkan mellan centrum och de externa handelsplatserna

genom att se över busslinjer, gång och cykelvägar.

● Utveckla ekoturismen i biosfärområdet .

● Stödja kulturella och kreativa näringar.

SJÖFART

Genom flytt av verksamheten i Västra hamnen till den Östra hamnen slipper vi

äntligen kolhögarna där och området frigörs för en mindre hamn för djupgående

segelbåtar och turbåtar. Enligt ett detaljerat ,väl utformat medborgarförslag skulle

detta vara fullt möjligt. MP stöder det förslaget då det då det blir en möjlighet för

turister och Linköpingsbor att komma ut på sjön.Turbåtar skulle kunna trafikera

t.ex. Lidköping- Läckö- Hellekis. Dessutom blir det en attraktiv plats att besöka i

slutet av Torggatans förlängning.

Gällande ombyggnaden av Östra hamnen ser vi positivt på att det ger utrymme för

ökad kapacitet för sjöfarten. Hamnområdet bör ge plats för järnvägsspår som en

förberedelse för framtida godstrafik på Kinnekullebanan.

STADSBYGGNAD

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara

omställningen  till ett fossilfritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt  med

cirkulärt tänkande samt med så lite behov av  transporter som möjligt( gällande

både människor och gods) hjälper oss på sikt att nå  klimat och miljömålen.Därför

vill vi:

● Bevara tätortsnära skogar och grönområden inne i staden, genom bindande

beslut  i detaljplaner. De behövs för rekreation, välbefinnande och alla

elevers utbildning. Ågårdsskogen, Dalängsskogen, Stenportsskogen och



Majåker/Lidåkersskogen skall ej exploateras!

● Att kommunen använder sig av hyggesfritt skogsbruk med ökat lövinslag.

Det gynnar den  biologiska mångfalden och ger oss ekosystemtjänster i

utbyte.

● Att det hållbara perspektivet måste vara i fokus när man utreder

möjligheterna att  utveckla Framnäsområdet när man bygger bostäder,

badhus  och ev. konferensanläggning. Inte minst trafiksituationen måste

beaktas.

● Att våra kulturbyggnader och kulturmiljöer skyddas t.ex. IP Framnäs.

● Undvika bebyggelse på jordbruksmark (Miljöbalken 3:e kap 4:e §)

● Uppmuntra byggandet av passivhus.

● Försvåra för undantag från strandskyddet.

● Ge barn och ungdomsperspektivet samt den allmänna fritiden större utrymme

i den fysiska planeringen.

● Att Lidköping behåller småstads karaktären med låg bebyggelse.

● Att den nya Hamnstaden ska uppfylla hårda krav på: Miljövänliga material,

Klimatsmarta lösningar för vatten och energianvändning och grönytor samt

Laddningsstationer för eldrivna fordon . Bilpool.

● Öka tillgängligheten för kollektivtrafik t.ex. eldrivna minibussar.

● Att tågtrafiken på Kinnekullebanan säkras.

● Att ansvariga nämnder tydligt ska slå vakt om naturresurser, naturskydd,

landskaps och naturminnesvård.

● Förbättra framkomligheten för funktionsnedsatta överallt i kommunen.

● Att vårt kommunala bostadsföretag är ett föredöme för privata aktörer när det

gäller hållbart boende både på befintliga bostäder samt nyproduktion. Viktigt

med cirkulärt tänkande och industriell symbios.

● Laddstationer till elbilar i centrum, Arenan, rastplatser, idrottsanläggningar,

nya badhuset, Vänermuseet och måste installeras snabbare.

● Göra fler satsningar på offentlig konst, ex. muralmålningar.

● Genomföra färre klippta gräsytor, fler bisamhällen och insektshotell  i

centrum och på kommunens ägor detta för att främja växter och djur.

● Utveckla cyklandet med fler säkra cykelbanor samt säkra cykelparkeringar.

● Utveckla möjligheterna till  bilfri innerstad samt minska biltrafiken vid våra

skolor.

● Möjliggöra för stadsodlingar.

● Utreda möjligheten att bygga en saluhall i anslutning till Nya Lidköpings

torget.

● Möjliggöra för stadsvandringar med inriktning på konst och arkitektur.



VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT

ARBETE

I Lidköping finns en stor grupp äldre och den kommer att bli än större. Vi vill verka

för att kommunen tar sitt ansvar för att planera för detta. Medarbetarna inom

välfärden är vår största resurs och vi vill att fler ska börja och fortsätta inom hälso-

och sjukvård, omsorg, förskola, skola och inom alla de områden som utgör vår

välfärden. Vi vill ha ett samhälle där alla känner sig sedda och behövda oavsett behov

eller funktion. MP anser att utvecklingen av vård och omsorg ska vara högt

prioriterad. Alla ska oavsett sjuklighet kunna upprätthålla ett högt levnadsvärde och

autonomi. Det är viktigt för oss att självbestämmande sätts i framkant i planeringen

av den vård och omsorg den enskilde behöver. Därför vill vi:

● Att rekrytera personer till äldreomsorgen är idag ett växande problem i takt

med att gruppen äldre ökar. Kommunen behöver göra yrket mer attraktivt för

att fler ska vilja utbilda sig och arbeta inom yrket. Lön, arbetsförhållanden,

delaktighet och arbetstider är en viktig del i detta arbete.

● Att integritet och respekt för människan ska prägla vården, omsorgen och det

socialarbetet.

● Verka för att strategiska älderomsorgsplaner utvecklas, alla ska ha rätt att

välja mellan äldreboende eller bo kvar hemma.

● Ha sänkt arbetstid till 35 timmar för arbetare inom vård och omsorg.

● Att äldrevården och den sociala omsorgen ska skötas av huvudsakligen av

kommunen. Samtidigt ser vi positivt på kooperativa och andra alternativa,

icke vinstdrivande lösningar.

● Garantera alla i kommunen en skälig levnadsnivå.

● Att kommunens förebyggande arbete mot droger och missbruk ska utvecklas.

Aktiva åtgärder för att stoppa nyrekrytering av missbrukare måste sättas in.

Ökad satsning på information mot droger i skolan bör göras.

● Att alla som har behov av missbruksvård måste få det.

● Att handläggare på socialtjänsten måste ha möjligheten att utföra ett grundligt

och kvalitativt arbete. Kompetenshöjning måste ske i takt med att nya direktiv

och nya lagar införs. Socialtjänstens arbete är oerhört viktigt och påverkar

många människors livssituation och möjligheter till ett gott liv. Socialtjänstens

arbete måste resurser tillsättas och utvärderas regelbundet.

● Att barn och familjer i kris ska få hjälp snabbt och erbjudas ett starkt stöd

som täcker familjens behov långsiktigt.

● Anställa fler fältsekreterare som skall samverka med skolan.




