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Nytt ledarskap för Lidköping
Trygghet inom omsorgen är viktig, du ska känna trygghet oavsett om du bor i stan, 
mindre ort eller landsbygden. Det är viktigt att man som äldre blir lyssnad på och känner 
att man fortfarande behövs och att ens åsikt har betydelse. Trygghet är särskilt angeläget 
för dom som har funktionsnedsättning eller lider av någon psykisk sjukdom. Det måste fin-
nas resurser, lösningar och förståelse för alla inom omsorgen.
 
Trygghet inom omsorgen i Lidköpings kommun är viktigt därför vill Centerpartiet
– Slopa biståndsprövning för alla över 80 år
– Erbjuda boenden som efterfrågas och passar för de behov som behövs
– Utveckla mötesplatser och resan dit så man känner sig trygg
– Möta alla grupper som behöver samhällets stöd och insatser på rätt sätt och ge det 
stöd som behövs och efterfrågas.

Våra barn och ungdomars skolgång är viktig. De spenderar mycket tid i våra 
verk-samheter det är därför måste dessa verksamheter fungera så att eleverna kan känna 
sig trygga. All utbildning skall hålla en hög klass och att lärarna måste ges mer tid att vara 
pedagoger. Maten är en viktig del för att eleverna skall orka hela dagen.

För Centerpartiet i Lidköping är det viktigt att

– Personalen som jobbar får möjlighet att vidareutbilda sig.
– Att lärarna ges mer stöd genom lärarassistenter.
– Att det finns valmöjligheter för eleverna både inom teori och praktiska ämnen
– Att tryggheten i skolan är god, det är därför viktigt att rätt resurser sätts in tidigt.
– Att psykologer/kuratorer och sjuksköterskor ska finnas för både elever och anställda  
 för att motverka psykisk ohälsa.

Centerpartiet i Lidköping vill se
– Lärarutbildning på Campus
– Mer pengar till elevhälsan
– Fler utbildade vuxna inom verksamheterna
– En”läroplan” anpassad till individen
– Tydliga regler vad som är skolans ansvar och vad som förväntas av föräldrarna
– Att skolorna byggs på ett praktiskt och ekonomisk bra sätt
– Att landsbygdsskolorna utvecklas ytterligare
– Att särskilda resurser avsätts till personal för enheter med egenlagad mat.

Landsbygdsprogrammet

Lidköpings kommun växer. Det är därför viktigt att vi värnar landsbygden och dom resurser 
som finns där. Landsbygden ska vara levande. I Centerpartiet är vi stolta över vår lands-
bygd och allt som händer där. Kommunen måste stötta landsbygden och de föreningar och 
företagare som verkar på landsbygden. Det handlar om skolor, lanthandel, produktion, 
industri, uppbyggnad av samhällen, tillgängligheten, fritidsak-tiviteter. Centerpartiet vill ta 
till vara på lokala initiativ på landsbygden.
Därför vill vi se
– Fördjupade översiktsplaner för alla orterna. 
– Att kommunen har en överblick över de enskilda vägarna och hjälper  
 vägföreningarna att sköta kontakten med Vägverket.
– En god vägstandard i hela kommunen!
– Möjligheter att bygga sjönära,
– Förenklade möjligheter till byggande på landsbygden



– Regler och initiativ som underlättar för handlare på landsbygden.
– Cykelvägar ut till landsbygdsorterna, först ut Gillstad-Mellby och sen Örslösa-Tun.
– En VA-taxa samma var du än bor i kommunen
– Nya strandskyddsregler anpassade till lokala förutsättningar. En generell 300  
 metersgräns tar bort många möjligheter till ett attraktivt landsbygdsboende.
– Stärkt samarbetet mellan kommunen och föreningslivet på landsbygden.
 
Centerpartiet vill utveckla hela kommunen. 
Alla orter har betydelse. Det är viktigt att vi lägger lika fokus på både landsbygden och 
staden.  Det är därför viktigt att vi planerar för bostäder både centralt och på landsbyg-
den. Man ska känna att man har samma förutsättningar både i staden och på landsbygden. 
Stadskärnan ska fortsättningsvis vara ett handelscentrum där butiker och näringsidkare vill 
etablera sig.

Centerpartiet vill
– Ha säkra buss hållsplatser i hela  kommunen
– Att bostadsbolaget och näringslivsfastigheter får incitament till att bygga fler  
 bostäder i landsbygdsorterna
– Att närtrafiken skall utvecklas, och möjligheterna att åka buss ökas
– Att vi skyddar produktiv mark och i ökad omfattning använder icke produktiv mark   
 till att bygga på.
– Se en god trafikplanering vid stora nybyggnationer ex hamnstaden
– Ha en enkel och billig parkering centralt
– Att Centrumhandeln/torghandeln kan utvecklas
– Att Kinnekullebanan utvecklas, snabbheten mellan Lidköping och Göteborg är  
 mycket angelägen.   
 
Centerpartiet i Lidköping vill ha ett bra företagsklimat i Lidköping. 
4 av 5 jobb skapas av småföretagare. Därför krävs att Lidköpings kommun har en bra och 
tät kontakt med näringslivet och tillgodoser deras behov. Centerpartiet vill foku-sera på 
möjligheter och vill motverka hinder.
Centerpartiet vill att
– Lidköpings kommun ska bli bästa företagarkommunen i Skaraborg
– Hjälpa företag att etablera sig i Lidköping
– Beslutsvägarna för olika tillstånd etc för företag förenklas och därmed kan  
 snabbas upp
– Fokus sätts på små & medelstora företag.
– Näringslivsbolaget fortsatt utvecklas.
– Industrimark, lokaler finns tillgängligt och att bostadsrätter för företag  
 (företagshotell) tillskapas
– Torghandeln utvecklas
– Samma service ges oavsett var i kommunen man än etablerar sig

Närodlad svensk mat är viktigt för Centerpartiet i Lidköping. 
Vi har länge jobbat för att Lidköpings kommun ska tillaga svensk mat nära brukarna. Det 
är också viktigt att det finns valmöjligheter. Näringsrik och allsidig mat är viktig för att man 
ska orka hela dagen. Svensk och närodlad mat är bra för miljön och skapar jobb och till-
växt i hela kommunen.

Därför vill Centerpartiet se
– 100% svenskt i Lidköpings kommuns verksamheterna
– Fokusering på närproducerade säsongsmässigt producerade varor
– Bara svenskt ekologiskt
– Flera rätter att välja på. Miniminivå är kött, fisk och vegetariskt i alla skolor.
– Att maten lagas nära
– Bättre och sundare mellanmål i skolan



Ideella föreningar/samexistens

För oss i Centerpartiet i Lidköping är föreningslivet mycket viktigt. Föreningar är en resurs 
som kan utnyttjas mer. Föreningar skapar samlingsplatser för alla intressen oavsett åldrar, 
kön och etnicitet. Lidköpings kommun har ett stort ansvar och samarbetet mellan fören-
ingslivet och kommunen är mycket viktigt. Föreningarna i Lidköpings kommun gör många 
satsningar som hjälper många ungdomar som har det tufft i samhället. Därför måste kom-
munen hjälpa till, även skolan. Det är viktigt att man tillsammans skapar möjligheter för 
föreningar att utvecklas och växa

Centerpartiet vill
– Ge mer resurser till föreningarna för att hjälpa dem att ta hand om barn- &  
 ungdomarna.
– Att samlingsplatser och övriga anläggningar blir bättre och fler. Platser där man kan  
 motionera och umgås.
– Att den kommunala servicen mot föreningarna förstärks.
– Att forma en strategi kring lokala initiativ till idrottshallar och andra anläggningar
– Att studieförbunden utbildar och supportrar ledare till de ideella verksamheterna.
– Se ett mer utvecklat samarbete mellan föreningslivet och skolan
– Se ett ökat samarbete inom kommunens olika museiverksamheter.

Lidköpings ska vara en Hållbar kommun.
Miljöfrågorna är viktiga. Därför måste miljöfrågorna diskuteras och beaktas inför alla be-
slut. Miljötänket ska finnas i alla verksamheter. Lidköpings kommun har en miljö-plan som 
skall följas. Miljö handlar inte bara om bilar och avfall det handlar om att motivera kommu-
nens invånare att tänka miljövänligt som tex att inte överkonsumera, att välja cykeln istäl-
let för bilen, att fundera på vad man köper och vilken miljöpåver-kan det har på Lidköping 
och Sverige.

Centerpartiet vill att
– Sophanteringen utvecklas bl. a. genom ökad sortering 
– En plan ska finnas för att säkerställa att vi har bra vatten i Vänern för såväl  
 konsumtionsvatten som för fiske och rekreation
– Vi har trygga cykelvägar både i stan och landsbygden
– Vi skapar en god miljö i stadskärnan, parker och övriga rekreationsområden
– Laddstolpar i tillräcklig omfattning finns för både cyklar och bilar
– Ha tankstationer för alternativa bränslen
– Utreda Rådaåsområdets förutsättningar för rekreation - vi kanske skall köpa området  
 för rekreation
– Att närodlad mat i ökad omfattning utnyttjas
– Att kollektivtrafiken i ökad omfattning utförs på ett miljövänligt sätt


