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Alekuriren låter partiernas företrädare besvara tre angelägna frågor inför valet den 14 september.
INFÖR VALET

3. Hur vill ert parti förbättra villkoren 
för föreningslivet i Lilla Edets kommun?

2. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att vända den 
negativa resultatutvecklingen i kommunens skolor?

1. Hur vill ert parti lösa bristen på ung-
domsbostäder i Lilla Edets kommun?

Vänsterpartiet
1. Vad gäller ungdomsbostäder 

måste detta jobbas in i bostads-

försörjningsprogrammet på så sätt 

att det till exempel står 2017 skall 

det finnas x anal ettor och x antal 

tvåor. Vi måste bygga spritt över 

kommunen och gärna i samverkan 

med lokala näringslivet.

Alla har rätt till en bostad. Bara 

genom allmännyttan kan vi garan-

tera rimliga hyror då avkastnings-

kravet är något lägre.

2. Vänsterpartiet föreslår en riktig 

rotvända vad gäller skolutveckling. 

Vi måste börja se till att det peda-

gogiska innehållet och göra det 

intressant att lära sig. Barn är krea-

tiva och vill, hur kan skolan, föräld-

rar och övriga samhället bidra och 

möjliggöra för detta? Låt oss aldrig 

mer fastna i en lokaldiskussion 

som ju inte gynnar utvecklingen på 

något sätt. Om Skolverkets resul-

tat grundade sig i hur många små 

skolor kommunerna har skulle Lilla 

Edet legat i topp!

3. Kanske mer samordnade insat-

ser riktade till föreningslivet och 

framförallt börja prata med dem 

vad de vill själva. Vi skulle från 

Vänsterpartiets sida gärna se att 

jämställdhetsarbetet prioriterades 

ytterligare inom föreningslivet. 

Starkare koppling mellan kultur-fri-

tid och skola. Föreningslivet är en 

utomordentlig motor för integra-

tionsarbetet och har så här långt 

spelat en stor roll för kommunen.

Sverigedemokraterna
1. Genom att färre personer trängs 

om de tillgängliga lägenheterna. Den 

oöverlagda invandringen förstör 

lägenhetsmarknaden.

2. genom att behålla de bra mindre 

skolorna och arbeta med ordning, 

ambitionsnivå och vuxennärvaro i 

den största problemskolan. Finansie-

ras genom att  vi inte vill skänka bort 

läsplattor till barn. Dels tillför de inte 

något pedagogiskt, dels har nästan 

alla redan liknande möjligheter, ändå.

3. Enskilda individers frivilliginsat-

ser och de ideella föreningarnas, 

idrottslivets och de religiösa försam-

lingarnas arbete stärker det sociala 

kapitalet i samhället och har en stor 

betydelse för bland annat kulturar-

vets bevarande, kunskapsutveck-

lingen, folkhälsan och demokratin. 

Starka lokalsamhällen och en trygg 

och levande hembygd präglad av en 

stark medborgaranda, där människor 

oegennyttigt tar ansvar för samhället 

och andra medborgares välbefin-

nande, är en viktig faktor i byg-

gandet av det goda samhället. Den 

ideella sektorn har i detta avseende 

en central funktion.

Socialdemokraterna
1. Vi vet inte om det finns en brist 

av ungdomsbostäder i Lilla Edets 

kommun, vi har byggt hyresrät-

ter under denna mandatperiod i 

varierande storlek både ettor och 

tvåor. Samt att nybyggnationen 

har skapat en flyttkedja vilket gör 

att tillgängligheten på äldre och 

lite billigare lägenheter ökat. Vi 

kommer att fortsätta byggnationen 

och även fortsättningsvis bygga 

mindre och större lägenheter, både 

i Lödöse och Lilla Edet.

2. Vi kommer att satsa på det peda-

gogiska arbetet i skolan genom att 

lärarna skall arbeta med lärande 

och mindre med administrativa 

arbetet och rektorer ska arbeta 

med det pedagogiska ledarskapet. 

Vi ska anställa fler förstelärare och 

fler specialpedagoger och vi ska 

ge läxhjälp till de som behöver det 

och de som efterfrågar det. Oavsett 

om vi får statsbidrag eller inte 

kommer vi att fortsätta att erbjuda 

ferie- och sommarskola.

3. Att aktivt stödja föreningslivet 

i det vardagliga arbetet och att 

stärka ungdomars möjlighet att 

kunna utöva fritidsaktiviteter.

Starta en förstudie: idrottsplats i 

södra kommun delen – Konstgräs-

plan – Idrottshall.  Arbeta för fort-

satt drift av ishallen i Lödöse

Vi samverkar även med olika 

aktörer för ett större musik/kultu-

rutbud. Samt skapa mötesplatser 

för unga.

Moderaterna
1. Vi tror att billiga mindre bostä-

der i stationsnära läge är det bästa. 

Då tror vi att även studenter utan-

för kommunen väljer detta.

2. Att vända den negativa trenden 

i skolan är det viktigaste. Med 

mindre klasser och en skola som 

alla trivs i är viktigt. Det låter lätt 

men är inte helt enkelt. Kanske 

dags att Fuxerna byter namn och 

image. 

3. Vi vill att alla föreningar driver 

sina anläggningar själva med ett 

driftbidrag. Vi vill även gynna ung-

domar med högre verksamhetsbi-

drag. Då går pengar direkt till barn 

och unga. Vuxna får helt enkelt 

betala vad det kostar själva.

Miljöpartiet
1. Vi skulle gärna se att det byggdes 

studentbostäder vid Lödöse södra 

då vi tror att efterfrågan finns 

med tanke på den bostadssituation 

som finns i Göteborg. Att man kan 

ta sig in till centrala Göteborg på 

mindre än 30 min tror vi kan locka 

studenter. Men vi vill även att man 

satsar på att bygga mer lägenheter 

i Lödöse samt så vill vi gärna att 

man fortsätter med planen med att 

bygga det andra centrumhuset i 

Lilla Edet. 

2. Miljöpartiet vill möjliggöra kva-

litetsutbildning i skolan genom att 

ge lärare högre lön och kompe-

tensutveckling och genom att ge 

elever i behov extra hjälp redan i 

de tidiga årskurserna. Vi vill också 

uppmuntra till kreativa lösningar 

som till exempel ”motionsstunder”. 

Forskning visar att vår hjärna fung-

erar mycket bättre efter fysisk akti-

vitet. I Lilla Edet kunde vi försiktigt 

börja med motionsstunder och 

sedan kanske ha organiserad pul-

sträning som har gett fantastiska 

resultat, till exempel i en svensk 

skola i Valdemarsvik. Några lärare, 

fascinerade av en amerikansk bok 

”Spark: The Revolutionary New Sci-

ence of Exercise and Brain”, införde 

en regelbunden pulsträning på 

skoltid. De eleverna som tränade, 

nådde högre koncentrationsför-

måga, bättre resultat i läsförståelse 

och teoretiska ämnena. Vi vill 

uppmuntra till att följa det goda 

exemplet!

3. Föreningslivet är ett nyckelord 

till ett hållbart samhälle. Miljöpar-

tiet vill ge mindre föreningar möj-

lighet att använda kommunalägda 

lokaler så att deras verksamhet 

inte bromsas på grund av brist 

på egen lokal eller pengar. Vi vill 

också skapa möjligheter för sport-

föreningar att rekrytera nya med-

lemmar eftersom sportaktiviteter 

leder till bättre folkhälsa. Tillgänglig 

information om alla föreningar 

är nödvändig så att invånare och 

tjänstemän är medvetna om möjlig-

heterna. Föreningar måste få bättre 

synlighet och uppmärksamhet och 

därför kommer vi att föreslå en 

”föreningsdag” i skolor och i kom-

munhuset. 

Kristdemokraterna
1. Genom att förenkla byggandet och 

ge förutsättningar till det kommunala 

bolaget och andra aktörer att upp-

föra särskilt anpassade bostäder för 

ungdomar.

2. Kristdemokrater i Lilla Edet menar 

att varje elev ska få möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsätt-

ningar och förmågor. Satsa på läsning 

– mer lärarledd undervisningstid. En 

god förutsättning för att lyckas med 

detta är att uppgradera läraryrket 

samt fler pedagoger i klassrummen 

samt fler vuxna i skolan.   

3. Lilla Edets kommun har många 

livskraftiga föreningar, vi vill stimu-

lera de föreningar som finns samt 

starta en förstudie kring idrottsplat-

sen i Lödöse.  

Folkpartiet
1. Vi vill att när det blir en lägen-

het ledig ska man prioritera unga 

vuxna.

2. Vi vill tillföra resurser till mer 

pedagoger i skolan för att öka 

kvalitén.

3. Lilla Edet kommun subventione-

rar redan idag ungdomsverksam-

het med fria lokaler. Vi vill utöka 

stödet till senior- och ungdom-

sverksamhet genom till exempel 

samarrangemang med studieför-

bunden och föreningarna.

Centerpartiet
1. I Centerpartiets koncept för 

Lödöse ingår bland anant att skapa 

billiga bostäder för unga i närheten 

av Lödöse Södra. Vi ser gärna att 

någon entreprenör tar sig an upp-

giften men är inte främmande för 

att ge LEIFAB i uppdrag att bygga 

bostäder för unga. Järnvägssta-

tionens tillkomst är ett led för att 

bland annat ungdomar lättare ska 

kunna ta sig till utbildningar i regi-

onen. Utan Centerpartiet hade det 

inte blivit någon järnvägsstation i 

Lödöse Södra.

2. Vi behöver medvetet och tyd-

ligt fokus på den enskilde elevens 

förmågor och tro på att alla kan 

och vill utvecklas. Lärarna måste 

få fokusera på undervisning och 

pedagogik. Det blir möjligt med fler 

vuxna i skolan och mindre admi-

nistration för lärarna. Satsningar på 

läsning och matte, utökad läx- och 

provhjälp samt mer idrott på sche-

mat är andra viktiga byggstenar. 

Ett digitalt lärarlyft för att fullt ut 

kunna dra nytta av den IT-satsning 

som genomförts i skolorna i Lilla 

Edet är också viktigt. 

3. Kommunen måste bli bättre på 

att ta tillvara och uppmuntra den 

medborgarkraft som finns i vårt 

rika föreningsliv. Genom samarbete 

och dialog kan vi skapa nytta både 

för föreningarna och för kommun-

invånarna på ett resurseffektivt 

sätt. Till exempel har medborgar-

kraft byggt en ishall i Lödöse på 

ett resurseffektivt sätt, nu måste 

vi hitta lösningar för att få den i 

drift igen. Vi ser även potentialen 

i utveckling av ridbanan i Nygård 

och ser gärna ett samarbete med 

Nygårds Ryttarsällskap kring det.


