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FÖR ALLAS BÄSTA - I HELA KOMMUNEN  
 

Lilla Edets kommun har med oss i majoritet utvecklats till en tillväxtkommun. Detta är ett arbete 

som vi vill fortsätta med. Att tillsammans utveckla ett samhälle byggt på socialdemokratiska 

värderingar som trygghet, solidaritet och rättvisa. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som 

ger välfärd och möjligheter för alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors 

utveckling, och som bygger på tillit och samarbete. Vi vill skapa ett ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar, utan att det skadar vår 

gemensamma miljö. Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers 

möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver samarbete mellan människor och generationer.  

Vi vill fortsätta att utveckla skolan i Lilla Edets kommun. Vi vill se ett livslångt lärande där alla 

människor har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet. Grundläggande utbildning 

ska komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga. 

Vi är friskare, och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på Sveriges 

välstånd, liksom medvetna satsningar på en välfärd för alla. Äldre är inte en enhetlig grupp, alla 

är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre ska få 

bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet, 

eller vad de behöver få hjälp med från hemtjänsten. 

Vi vill att bostaden ska vara en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till 

rimliga kostnader, och alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo och leva i. Vi vill fortsätta 

satsningen på bostadsbyggandet, och satsa på byggnation av hyresrätter som vi ser att det är 

efterfrågan på. Till detta ska vi vårda våra offentliga miljöer, som ska vara trygga, trevliga och 

tillgängliga. Invånarna ska känna stolthet över sin kommun, och tycka att det är trivsamt att 

vistas i de offentliga gemensamma miljöerna. 

Fler jobb är grunden för allt. Därför vill vi stimulera företagande och entreprenörskap. Det är i de 

små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Därför ska vi hjälpa dessa att 

expandera och att anställa fler. När Lilla Edet växer så växer ekonomin, och vi socialdemokrater 

vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter för alla. Ett samhälle som undanröjer hinder 

för människors utveckling. Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. 

Detta kommunala handlingsprogram utgör vårt ideologiska ramverk för kommande 

mandatperiod, och innehåller konkreta politiska förslag inom respektive politikområde. 

  



 

KH 2019 – 2022         Socialdemokraterna i Lilla Edet  4 

Framtidskontrakt för Lilla Edets Kommun 
 

Vi står inför utmaningar som kräver en framtidsinriktad politik. Vi skriver därför under ett 
framtidskontrakt som visar hur vi vill ta ansvar för en välfärd vi kan vara stolta över. 
 

 Skola  
- År 2025 ska Lilla Edet tillhöra de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige 
- Utöka antalet förskoleplatser med väl anpassade lokaler och utemiljöer 
- Rusta upp befintliga skollokaler och bygga nya skolor där behov finns 
- Satsa på tidiga insatser för barn som är i behov av extra stöd  
- Förebygga psykisk ohälsa bland våra elever genom satsningar på elevhälsan  
- Öka vuxennärvaron för att få trygghet och studiero 

 

 En bra välfärd 
- Stärka personalen inom vård och omsorg 
- Vi vill att de äldre oftare möter samma personal i hemtjänsten 
- Utveckla familjecentralen och satsa på åtgärder kring psykisk ohälsa 

 

 Det goda livet – Fritid 
- Vi ska anställa kommunala fritidsledare som samordnar arbetet på fritidsgårdarna i 

kommunen 
- Tillsätta ett forum där ungdomarna kan initiera nya frågor till 

nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar 
 

 Boende och samhällsplanering 
- Satsa på byggnation av nya bostäder för alla åldrar 
-  Ta fram detaljplaner så att det finns tillgång till industrimark och verksamhetslokaler 
- Påbörja uppdatering av VA-anläggningarna  

 

 Näringslivet 
- Samverka med näringslivet och utveckla ett gott och attraktivt företagsklimat  
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MED KUNSKAP VÄXER LILLA EDETS KOMMUN 
 

Socialdemokraterna vill förbättra och utveckla vår skola i Lilla Edets kommun! 

Vårt mål är högt ställt: År 2025 ska skolorna i Lilla Edet tillhöra de 25 % som visar bäst resultat i 
Sverige! Lärarbristen är en av våra största utmaningar och vi ska behålla och rekrytera de bästa 
pedagogerna. Därför måste vi skapa goda arbetsmiljöer och förutsättningar för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
 
I takt med att Lilla Edet växer vill vi satsa på att bygga skolor, fritidshem och förskolor för att 

garantera alla plats, samt möjliggöra mindre barngrupper och klasstorlekar. Vi vill även 

genomföra ett upprustningsprogram för alla befintliga skollokaler och utemiljöer med 

prioritering där behoven är som störst. Vi vill också investera i säkrare trafikmiljöer kring våra 

förskolor och skolor. 

 

Förskolan 
Det ska finnas förskolor i alla delar av kommunen. Vi ska erbjuda förskolor där våra barn kan 

utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö.  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Utöka antalet förskoleplatser med väl anpassade lokaler och utemiljöer 
- Höja personaltätheten för att möjliggöra mindre barngrupper  
- Satsa på tidiga insatser för barn som är i behov av extra stöd 

 
 

Fritidshemmen 
Våra fritidshem ska erbjuda en pedagogisk gruppverksamhet där elevernas utveckling stimuleras. 

Här ska våra elever ha en meningsfull fritid och finna en social gemenskap.  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Utöka våra fritidshemslokaler för att anpassas till vårt växande antal elever 
- Anställa mer personal och minska antalet elever per grupp 

 

Grundskolan F-9 
Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt de kan, utifrån sina förutsättningar. Våra skolor 

ska präglas av jämställdhet, trygghet och studiero. Det självklara målet är att alla våra elever ska 

komma in på nationella gymnasieprogram.  
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Öka vuxennärvaron för att få trygghet och studiero. Våra pedagoger ska 

fokusera på att undervisa eleverna. Vi vill anställa annan typ av personal som 

kan stötta vid sociala svårigheter och lösa administrativa uppgifter 

- Målmedvetet satsa på åtgärder för att tidigt upptäcka elever i behov av 
extra stöd och långsiktigt erbjuda stödjande insatser 

- Förebygga psykisk ohälsa bland våra elever genom satsningar 
på elevhälsan och samverkan med vården  

- Öka elevernas fysiska aktivitet i skolan  
- Erbjuda alla elever hjälp med läxläsning 
- Införa prao för årskurs 8 och 9 
- Att maten som serveras håller hög kvalitet samt att andelen ekologisk och 

närodlad mat ökar 
- Satsa på kompetensutveckling för alla medarbetare 
- Utveckla det digitala lärandet inom förskola och skola 
- Investera i nya skollokaler där behov finns 
- Modernisera gamla skollokaler och utveckla utemiljöerna 
- Planera för ett nytt högstadium 

 

Grundsärskolan 
Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar i en trygg miljö.  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Samla grundsärskolan i gemensamma och väl anpassade lokaler där 
resurserna kan användas optimalt för att ge eleverna de bästa 
utvecklingsmöjligheterna 
 

Vuxenutbildningen 
Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter, och utgångspunkten ska vara elevens behov och 

förutsättningar. Vuxenutbildningen är en avgörande faktor för lyckad integration. Fler 

möjligheter att börja jobba behövs för de med kort eller ingen utbildning. Samhället ska förbättra 

möjligheterna för, men också öka förväntningarna på att alla arbetslösa mer aktivt ska göra sig 

anställningsbara. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Erbjuda goda möjligheter för vuxna med kort eller ingen utbildning att 
fortbilda sig 

- Satsa på effektivare och mer individanpassad SFI, där förutsättningar finns 
att kombinera SFI med annan vuxenutbildning 
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FLER JOBB ÄR GRUNDEN FÖR ALL SYSSELSÄTTNING OCH NÄRINGSLIV  
 

Näringsliv 
Näringslivet är en viktig del i samhället och skapar tillväxt i vår kommun. Som kommun vill vi växa 

och erbjuda bra service och ge goda förutsättningar för utveckling. Målet är att vår kommun ska 

vara attraktiv; det ska vara enkelt att etablera, starta, utveckla och driva företag här. Företag ska 

känna sig välkomna och uppskattade. För att lyckas behövs ett gemensamt arbete från många; 

den kommunala organisationen, företagen och civilsamhället. Gemenskap, engagemang och 

viljan att förändra och förbättra är viktiga ingredienser för att lyckas. Vi vill i samarbete med de 

olika företagarorganisationerna, kartlägga de företag som står inför en generationsväxling.  

 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Ta fram detaljplaner så att det finns tillgång till industrimark, 
verksamhetslokaler och bostäder 

- Samverka med näringslivet och utveckla ett gott och attraktivt 
företagsklimat 

- Stimulera nyföretagande av lokala entreprenörer och etablering av befintliga 
företag i kommunen  

 

Sysselsättning 
Vi ska erbjuda feriejobb både inom kommunen och i privata företag, föreningar och 

organisationer. Vi ska ge kommunens ungdomar bästa möjliga förutsättningar för ett framtida 

inträde på arbetsmarknaden. Ett sommarjobb är mer än bara pengar i fickan. 

 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Prioritera feriejobb för alla ungdomar  
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DET GODA LIVET 
  
Folkhälsa 
Frågor om folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet ska integreras i alla kommunala beslut som 

handlar om att leva och bo i Lilla Edets kommun.  

Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till 

strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället.  

Vi socialdemokrater ska utgå ifrån en jämlik och jämställd folkhälsa i Lilla Edets kommun. 

Kommunen ska stärka samarbetet med regionen när det gäller folkhälsa för invånare i alla åldrar.  

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera 

och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Men det krävs ett helhetsperspektiv.  

Kultur 
Musikskolan har en betydelsefull roll i kommunens kulturverksamhet. Den ska ha låga avgifter, 

vilket ger alla möjlighet att delta i dess verksamhet.  

Bibliotek  
Biblioteken har mycket viktiga roller i kommunens kultur- och bildningsverksamhet. Vi vill 

utveckla biblioteken, bland annat som en del i det livslånga lärandet. Biblioteken ska ha 

öppettider som gör dem tillgängliga och anpassade till det moderna samhället. 

Fritid 
Det finns många ideella föreningar som anordnar olika aktiviteter i vår kommun. Det är viktigt att 

kommunen stöttar föreningslivet, så att våra barn och ungdomar ska kunna ta del av den 

fritidsverksamhet som erbjuds.  

 
VI SOCIALDEMOKRATER VILL:  

- Satsa på mötesplatser för alla åldrar med plats för t.ex. kultur- och föreningsaktiviteter  
- Utveckla det förebyggande folkhälsoarbetet kring barn och unga  

- Utveckla familjecentralen och satsa på åtgärder kring psykisk ohälsa   
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Fritidsgårdar  
Lilla Edets kommun ska tillsammans med ideella organisationer/föreningar erbjuda 

fritidsgårdsverksamhet i alla kommundelar, och de ska vara öppna när ungdomarna behöver 

dem. Där ska finnas välutbildade fritidsledare eller fältassistenter som stöttar de unga i 

aktiviteter där ungdomarna stimuleras och inspireras till stort egenansvar och initiativ. 

Jämställdhet, jämlikhet, demokrati och respekt för andra människor ska vara viktiga ledord i 

verksamheten. Fritidsgårdar ska inte vara ett ideellt ansvar.  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Anställa kommunala fritidsledare som samordnar arbetet på 
fritidsgårdarna i kommunen 

- Anställa en kommunal fältassistent som stödjer de unga i aktiviteter där 
ungdomarna stimuleras till stort egenansvar och initiativ 

 
Idrott 
Alla former av idrott och friluftsliv är betydelsefulla aktiviteter ur ett hälsoperspektiv, och vi ska 
ge möjlighet att utöva dessa i större del på skoltid.  
 
VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Ha en god standard på våra idrottsanläggningar samt elljusspår och 
vandringsleder 

- Anlägga nästa idrottshall och konstgräsplan i den södra kommundelen vid 
nya skolområdet, så att anläggningarna kan utnyttjas både dag och 
kvällstid 

 

Turism 
Turismen är en växande näring och vi vill i samverkan med näringslivet, föreningslivet och 

kommunen arbeta för ett ökat turistutbud.   

 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Stödja satsningar inom natur- och kulturturism 

 
Ungdomsråd 
Vi vill starta upp ett ungdomsråd som syftar till att öka unga människors möjlighet till inflytande 
över sin vardag, och ska fungera både som inspiration och rådgivare för politiska beslut. Rådet 
blir en referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade 
frågor och erbjuder en ny väg att komma till tals med ungdomar. 
 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Tillsätta ett forum där ungdomarna kan initiera nya frågor till 
nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar  
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EN GOD VÄLFÄRD  

 
Respekt för de äldre  

Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de 

förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. För de flesta äldre väntar 

många bra år efter arbetslivets slut – år med fritid, umgänge och tid för familjen. Fler vill 

fortsätta jobba längre upp i åldrarna, men mer på sina villkor. Det är bra. Varje arbetad timme 

behövs för att säkra välfärden. Erfarenheten ska tas tillvara. 

Många lever ett aktivt liv, men för andra ökar istället ensamheten. Vi vill bidra till att minska den 

isolering som kan uppstå. För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som 

möjligt. Kontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras, så att de äldre oftare möter samma 

personal. När det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende.  

Trygg omsorg för alla 
Behov av stöd och service från samhället varierar i livets olika skeenden och utifrån hur 

livssituationen ser ut. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att 

kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här är personalen en mycket viktig resurs. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Minska isoleringsrisken för våra äldre 
- Att alla pensionärer ska kunna leva på sin pension 
- Att våra äldre oftare möter samma personal i hemtjänsten 
- Att hemtjänsten och insatserna på äldreboenden inte ska vara begränsade 

till det allra nödvändigaste, utan även rymma sådant som gör livet värt att 
leva 

- Fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra äldre- och handikappomsorgen i 
samverkan med brukare, anhöriga, organisationer och anställda 
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ANSVAR FÖR MORGONDAGEN MED EN BÄTTRE MILJÖ I DAG 

 
Klimat  
Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Vi socialdemokrater vill ta oss an den 
uppgiften genom att modernisera Sverige. Vi har en stark tradition av att ställa om. Vi välkomnar 
nya idéer och ser möjligheter i förändring, tack vare trygghet för individen genom en stark 
välfärd, ett jämlikt utbildningssystem och bra förutsättningar för industri och företag. 
Med omställningen mot ett fossilfritt samhälle möter vi klimathotet, och kan samtidigt pressa 
tillbaka arbetslösheten genom att skapa nya gröna jobb. För att citera Anna Lindh: ”Av två 
problem gör vi en möjlighet.” 
 

Energi 
Den förnybara elproduktionen ska byggas ut så att elsystemet blir 100 procent förnybart till 

2040. Genom moderniseringar och effekthöjningar av vattenkraften, vindkraft, energilagring, el 

från högeffektiv kraftvärme baserad på avfall och biobränslen och utbyggnad av solceller ska 

Sverige klara utfasningen av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. 

Naturvården 

Det finns många vackra naturområden i vår kommun. Flera är skyddade som naturreservat. Det 

finns även ett antal biotopskyddsområden i våra skogar. Förutom naturreservaten finns fler 

skyddsvärda områden, och det är även viktigt att vi värnar om de småbiotoper som ofta står helt 

utan skydd. 

Giftfritt 

Att minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och vår miljö är ett prioriterat mål. Vi vill se ett 

tuffare kemikalieregelverk i EU och internationellt. Konsumenternas ökade efterfrågan på 

ekologiska och närproducerade livsmedel ska mötas med en ökad svensk hållbar 

livsmedelsproduktion. Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö, 

tungmetaller och andra skadliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Övergödningen i haven ska 

hejdas. Antibiotikaresistensen ska prioriteras högre på EU:s dagordning. Platser där man vistas 

dagligen ska vara giftfria så lång som möjligt.  
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Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att få grundläggande behov tillgodosedda. Hållbar 

utveckling bygger på tre grundstenar där ekologisk hållbarhet utgör ramen som de andra måste 

röra sig inom. Vi har bara ett jordklot och att förbruka mer än vad det kan producera är omöjligt!  

- Ekologisk hållbarhet – långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga  
- Social hållbarhet – tillfredsställa grundläggande mänskliga behov  
- Ekonomisk hållbarhet – långsiktig hushållning med mänskliga och materiella resurser 

 
VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Arbeta för hållbar infrastruktur, energieffektivisering, förnyelsebar energi 
och andra klimatåtgärder 

- Arbeta för flera laddstolpar i kommunen 
- Bidra till minskat matsvinn 
- Att miljöer där människor vistas dagligen ska vara giftfria så långt som 

möjligt 
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ATT BO OCH RESA  
  

Boende 
Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad, där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Lilla Edets 

kommun ska planera, ansvara och ge förutsättningar för att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är viktigt för 

kommunen när befolkningen ökar. Bostaden är en social rättighet och en förutsättning för 

etablering i samhället. 

En bra boendemiljö är en viktig förutsättning för hur du mår och för din hälsa.  

Idag är det många ungdomar som flyttar från kommunen för att de inte lyckas få tag på en egen 

bostad.  Ska vi nå målet att Lilla Edet växer med 1 % per år måste vi verkligen få fart på 

bostadsbyggandet. Det behövs fler hyresrätter, inte bara till unga vuxna utan även till 

ensamstående föräldrar och våra äldre. Därför tänker vi påbörja byggandet av 100 nya 

hyreslägenheter – med rimliga hyror – före 2022.   

Boende för seniorer 
Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % fram till år 2050. Det innebär att en 
fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050, vilket gör att den grupp 
människor som vi betecknar som seniorer utgör en allt större andel av vår befolkning. Av alla 
seniorer i Lilla Edets kommun är 4,5 % bosatta på ett särskilt boende. 2017 bor 94 personer över 
80 år i särskilt boende. Det motsvarar 16 % av Lilla Edets befolkning i åldersgruppen över 80 år. 
Om andelen med behov av särskilt boende är konstant de närmaste åren innebär det att dagens 
130 platser behöver utökas med cirka 30 platser fram till år 2023.  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Att Lilla Edet växer med 1 % per år 
- Bygga 100 nya hyreslägenheter före år 2022, fördelade över kommunen 
- Öka med 30 platser på särskilt boende fram till 2023 
- Bygga 1 600 nya bostäder fram till 2030  
- Att den offentliga miljön underhålls och är trygg att vistas i 

 
Kollektivresa 
Kollektivtrafik har en central roll i vår klimat- och energipolitik. För att nå målet i K2020 där minst 

40 % av våra resor sker med kollektivtrafik, ska vi under mandatperioden erbjuda gratis 

kollektivtrafik till ungdomar och pensionärer.  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Införa gratis seniorkort för resor inom kommunen  
- Införa Västtrafiks fritidskort gratis för ungdomar 
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SAMMANHÅLLNING FÖR ÖKAD TRYGGHET  

Integration 
Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med ökad 
jämlikhet och rättvisa. Till detta kommer den största globala flyktingkrisen sedan andra 
världskriget, som gör att Sverige samtidigt står inför den största integrationsutmaningen 
någonsin. 
Vi socialdemokrater kämpar för ett samhälle där alla får chansen, där din bakgrund inte avgör din 
framtid. Vi gör det för att det är rätt, för att alla människor är lika mycket värda, men också för 
att det är smart. Det rättvisa samhället är också det starka samhället. 
Vi socialdemokrater har i över 100 år kämpat för att riva de strukturer som tvingar människor att 
stå med mössan i hand utlämnade till enskilda välgörare, och istället byggt ett samhälle där alla 
får samma möjligheter. 

Många människor kommer från andra länder till Sverige och Lilla Edets kommun. Några flyttar hit 
frivilligt, andra kommer hit på grund av krig eller andra allvarliga hot om våld i sitt tidigare 
hemland. Kommunernas ansvar i etableringen av nyanlända är bland annat: 

- Mottagande och bostadsförsörjning för de som har fått uppehållstillstånd 
- Samhällsorientering 
- Undervisning i SFI (svenska för invandrare) 
- Psykosociala och pedagogiska insatser för barn och ungdomar 
- Försörjningsstöd och andra insatser för personer med nedsatt funktionsförmåga 
- Initiering av insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället, till exempel 

näringslivskontakter eller praktik.  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Stödja och driva projekt för att främja integration 
- Verka för att korta vägen till ett riktigt jobb 
- Verka för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund   
 

Jämställdhet och Jämlikhet 
Socialdemokraterna i Lilla Edet accepterar ingen åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund 

av kön eller könsidentitet som har till syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter 

  
 VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Att alla kommuninvånarna ska få en likvärdig service och bemötande, en 

likvärdig myndighetsutövning och en likvärdig fördelning av resurser 
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SAMHÄLLSPLANERING  
 

Infrastruktur och befolkningstillväxt 

Planeringen i Lilla Edets kommun utgår från ett regionalt perspektiv. Utgångspunkten är att 

forma ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Detta innebär att kommunen 

fokuserar på utbyggnad med korta avstånd till väg och järnväg, samt närhet till befintligt 

tätortscentra med kommunal service, handel och föreningsverksamheter. 

Mycket av det som händer i en kommun styrs av olika planer. Planerna styr hur det ska byggas i 
framtiden, hur energianvändningen ska se ut och hur vår natur ska bevaras och utvecklas.  

Vi står inför stora investeringar i infrastrukturen för att klara av morgondagens 
befolkningsutveckling. Enligt översiktsplanen är målsättningen att invånarantalet ska öka till 
16 000 invånare fram till 2030. Målet ska bland annat nås genom ökad bostadsbebyggelse samt 
utveckling av ny verksamhet och handel. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Arbeta fram nya detaljplaner så att det finns tillgång till industrimark, 
verksamhetslokaler samt bostäder 

- Underlätta för IT/Fiberutbyggnad i hela kommunen 
- Påbörja uppdatering av VA-anläggningarna  
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EKONOMI OCH VÅRA ANSTÄLLDA 
 

Våra anställda  

För oss är det självklart att våra anställda har en lön som det går att leva på, med bra 
arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Alla ska erbjudas heltidsanställning. Ingen 
visstidsanställning ska vara längre än två år. Friskvård är en viktig del, och för att vara en bra 
arbetsgivare ska vi därför erbjuda våra anställa ett friskvårdsbidrag på minst 1500 kr per anställd 
och år. Rätt till kompetensutveckling är ett självklart krav. Vi ska vara en modern arbetsgivare där 
allas kreativitet och idérikedom tas till vara. Lilla Edets kommun ska konkurrera med kunskap, 
jämställdhet, trygghet och goda arbetsvillkor. Vi ska satsa på förebyggande företagshälsovård 
och rehabilitering. I Lilla Edets kommun ska alla samarbetspartners ha kollektivavtal och goda 
arbetsvillkor för sina anställda.  

 VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 
- Höja friskvårdsbidraget till 1 500 kr 
- Förbättra arbetsvillkoren och den psykosociala arbetsmiljön för kommunens 

anställda 
  
Ekonomi  
Skatt är inget mål i sig, skattesatsen ska sättas efter de behov kommunen har.   
Vi säljer inte ut kommunala verksamheter, utan satsar pengarna i vår egen kärnverksamhet, 
vård, omsorg och skola. Vi investerar i miljö, i förskolor och skolor, i boende och omsorg, i 
gemenskapslokaler för både ungdomar och äldre.   
 
Att ha kontroll över ekonomin är av yttersta vikt, och därför krävs det goda kunskaper om vad vi 
gör och hur vi gör det. Därav måste den ekonomiska uppföljningen gå hand i hand med 
kvalitetsuppföljning av våra verksamheter.   
  

VI SOCIALDEMOKRATER VILL: 

- Att redovisat resultat är lägst 2 % av verksamhetens nettokostnad 
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DETTA HAR VI LEVERERAT! 
 

- Vi har haft en befolkningstillväxt även under denna mandatperiod. Vi har 
ökat från 13178 (2015) till 13961 (2017-12-31) invånare 

- Vi har nu fått ekonomin i balans 
- Vi har betalat av stora avskrivningar (2016: 28,1 miljoner kronor) 
- Vi visar positivt resultat och vi har tagit ett antal beslut som skärper 

budgetkontrollen (2017: +28,5 miljoner) 
- Lilla Edet är på tredje plats i SYNAs årliga ranking 2017. Priset för bästa 

tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget SYNA varje år till de 
kommuner i varje län där företagen haft den bästa tillväxten inom områdena 
omsättning, vinst och antalet anställda mellan de två senaste boksluten 

- Lilla Edets särskilda boenden för äldre får bäst betyg i landet 2017. 
-  Vi har en god äldreomsorg där andra kommuner kommer hit för 

benchmarking.  
- Våra elever avslutar sina gymnasiestudier inom 3 år (plats 99 av 290 

kommuner) 
- Ishall i Lödöse 
- Vi har byggt cykelbana i Lödöse (den östra) 
- Ny förskola på Gossagården i Lödöse (2016) 
- Byggnation av Stallgärdet  
- Trygghetsboende i Lödöse 
- Ombyggnation av Pilgårdens demensboende med 16 nya bostäder 
- Nytt LSS boende på Ström 
- Konstgräsplan på Ström 
- Projektering för nya omklädningsrum vid konstgräsplan på Ström – pågår 
- Ny förskola i Ryrsjön 
- Byggt flest hyresrätter (Dagens Samhälle) 
- God tillväxt av nya företag. Totalt fanns det 1205 registrerade företag i 

kommunen 2017. 
- Nya företag som har registrerats inom Lilla Edets kommun: 

o 2014 86 
o 2015 80 
o 2016 74 
o 2017 74 

 
 


