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Partivänner! 
Ytterligare ett årsskifte har passerat, och jag önskar er en god fortsättning 
på det nya året. Slutet på 2016 innebar också att halva regeringstiden har 
förflutit. Trots en relativt svag position i riksdagen har vi socialdemokra-
ter lyckats uppfylla många av våra vallöften. Partiet centralt har samman-
ställt de viktigaste punkterna i ett material som vi i s-föreningen kommer 
att använda som utgångspunkt för en studiecirkel under första halvan av 
2017. Vi har också i kommunen suttit halva mandatperioden i styrande 
position. Det har inneburit en del utmaningar då vi är en styrande minori-
tet i Samverkande partier tillsammans med moderaterna, liberalerna och 
centerpartiet. I båda våra största nämnder, socialnämnden och utbild-
ningsnämnden, har vi lyckats vända negativa trender. I utbildningsnämn-
den har ett sjunkande skolresultat hejdats och kommunens placering i 
rankingen förbättrats avsevärt, vilket Anders C Nilsson skriver mer om i 
sin redogörelse för arbetet i utbildningsnämnden. I socialnämnden har 
diskussionen framförallt handlat om ekonomin, som så många gånger 
förr. Där har nu nämnd och förvaltning tillsammans arbetat hårt för att få 
budgeten i balans. Det är ett arbete som nu ger resultat. Ricard Söder-
berg och Stefan Jansson berättar om socialnämndens största frågor.  
S-föreningens fokus är ju dock inte varken den ena eller den andra nämn-
den. Det är medlemmarna och medlemsaktiviteter som är kärnar i före-
ningens verksamhet. Där inleder vi året 2017 den 19 och 21 januari med 
medlemsmöte respektive Hållbarhetsdag på Oscars och har som nämnts 
också en studiecirkel planerad. Men jag som ordförande är intresserad av 
vad ni medlemmar efterfrågar. Ska föreningen erbjuda bingokvällar, korv-
grillning, hoppborg, pubkväll eller studiecirklar om arbetarrörelsens 
sånger till dig som medlem? I medlemsbrevet finns kontaktuppgifter till  
styrelsen samt hemsidan varifrån det också är möjligt att skicka e-post till 
s-föreningen. Utnyttja din möjlighet och bidra med dina åsikter och idéer! 
En levande medlemskår är vårt främsta verktyg för att fortsätta vara Lyse-
kils och Sveriges mest relevanta parti. 
Anders Söfting, ordförande 
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Det är ingen hemlighet att jag ibland känt viss frustration över att samarbetet mellan olika förvaltning-
ar och enheter inte fungerar tillfredsställande. När jag i somras läste i tidningen om "Vattenkrig på 
Badhusberget" som anordnades av "Ung i Lysekil" blev jag glad. Under namnet ”Ung i Lysekil” anord-
nades i somras flera aktiviteter för barn och unga. Detta är ett samarbete mellan utbildningsförvalt-
ningen och socialförvaltningens olika enheter. 

Under sommaren har ”Familjens hus” på Badhusberget fungerat som en vikarierande fritidsgård istäl-
let för kommunens centrala fritidsgård ”Borgen” på Gullmarsborg. Dessa verksamheter tillsammans 
med fältassistenterna fanns inte tidigare i kommunen när vi tog över, utan är resultatet av en mål-
medveten politisk satsning för att göra Lysekil bättre för barn och unga. Stort tack till all duktig perso-
nal inom utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som tillsammans med andra organisationen 
skapade meningsfulla aktiviteter. 

Det skrivs och pratas om höga kostnaderna för socialnämndens områden, men här måste också ut-
bildningsnämnden ta på sig ett ansvar. Här tänker jag framför allt på att skapa goda förutsättningar för 
barn och unga så att de inte hamnar galet i vårt samhälle. Tillsammans med personal inom förskola, 
skola och fritidsgårdar samt genom att ta vara på ideella krafter inom föreningsliv och organisationer 
har vi en möjlighet att åstadkomma en kreativ miljö för våra barn och unga. Vi som politiker kan fatta 
mängder av beslut för att barn och unga ska hamna rätt, men det kräver gränsöverskridande samar-
beten, något som vi kan ge förutsättningar för i vår kommun.  

Gruppledare i utbildningsnämnden, Anders C Nilsson 

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA.  

Ha� llbarhetsdagen 21 januari 

Gra�nso� verskridande samarbeten med barn och unga i fokus 

Välkomna till Oscars lördagen 21 januari mellan 12-15. 

Föreläsningar om miljö och hållbarhet.  

Kl. 12:00 Invigning och presentation av eftermiddagen 

Kl. 12:30 Emma Nohrén, Miljöpartiet 

Kl. 13:15 Fredrik Norén, N-reaseach 

Kl. 14:15 Johanna Fransson, ABF 

Det kommer att vara utställningar på temat miljö. 
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Styrelsens sammansa� tt-
ning 

Ordförande Anders Söfting 

Sekreterare Annette  

 Pettersson 

Kassör Anders C  

 Nilsson 

Ledamot Kicki Mattsson 

Ledamot Viktoria Lodin 

Ersättare Ronny Järphag 

Ersättare Ricard  

 Söderberg  

Ersättare Vakant 

 

 

 

 

 

Va� rens mo� ten 

Medlemsmöte 

Torsdagen 19 januari kl. 

18:30, Lysekils Folkets hus 

Hållbarhetsdagen  

Lördagen 21 januari kl. 

12:00, Oscars  

Årsmöte S-föreningen 

Måndagen 20 februari kl 

18:30 Lysekils Folkets hus 

Nomineringar till Maggan 

mkv.carlsson@tele2.se senast 

6 februari 

La�gesrapport fra� n Utbildningsna�mnden  
Efter att ha tappat majoriteten valet 2006, tog Socialdemokraterna över 
makten igen i kommunen, hösten 2013. Vi ställdes då inför stora utma-
ningar. Arvet vi fick var en ekonomi i kris, en organisation som saknade 
struktur och inte minst ett kraftigt sjunkande skolresultat. 

Vi tog oss an utmaningen med största allvar och redan nu kan vi se ett po-
sitivt resultat av våra ansträngningar. Det ska påpekas att allt inte är en-
bart vårt partis förtjänst, men med en målmedveten och tydlig strategi har 
vi haft stora framgångar inom en rad områden. Här kan nämnas Lysekils 
kommuns ekonomi som tydligt förbättrats de senaste åren. Detta kan man 
läsa mer om i ”Kommun Forskning i Väst” där en rapport av kommunernas 
ekonomiska läge i Västra Götaland och Halland lyfter fram Lysekils positiva 
resultat i en jämförelse med andra kommuner. Som ett talande exempel i 
vår strävan att förbättra ekonomin för Lysekil ska nämnas att kommunens 
långfristiga skulder sedan 2013 har halveras från 229 miljoner till 112 mil-
joner i kommunens årsredovisning för 2015. 

I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) ranking av resultat i grundsko-
lan, hamnade Lysekils kommun nyligen på plats 45 av 290. Detta är en 
klättring i rankinglistan på hela 170 platser från förra året – en mycket 
glädjande vändning efter flera år av sjunkande placering. Detta har natur-
ligtvis inte gjorts av sig själv utan bygger på ett mycket hårt och resultatin-
riktat arbete från berörd personal inom utbildningsförvaltningen, detta i 
gott samarbete med utbildningsnämnden. År 2013 begärde nämnden en 
analys av orsaken till det sjunkande skolresultatet, vilken sedan låg till 
grund för en strategi för att vända den negativa utvecklingen. Utbildnings-
nämnden har därefter beslutat om riktade insatser för att skapa bättre för-
utsättningar för skolans verksamhet. Att de gjorda satsningarna har visat 
ett så snabbt resultat är mycket glädjande, men ska kommunens skolor 
fortsätta tillhöra topp 50 i SKL:s ranking krävs fortsatta satsningar, allt i 
enlighet med den strategi som vi politiker i utbildningsnämnden tillsam-
mans med förvaltningen jobbar med. 
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Det gångna året har varit ett händelserikt år inom politiken i Lysekil, inte minst inom socialnämnden. 
Som ni alla vet har socialnämndens ekonomi varit ansträngd under de senaste åren vilket också varit 
föremål för mycket politisk diskussion. Men under andra halvåret kan vi se en vändning i den ekono-
miska utvecklingen efter ett hårt arbete både från nämnden, förvaltningen och våra verksamheter. Det 
prognostiserade underskottet har stadigt gått ned under hösten. Det har även vidtagits åtgärder som 
kommer ge resultat under kommande år.  
Andra förändringar under året är att den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden, precis som  
socialdemokraterna i kommunen i övrigt, börjat arbeta mer offensivt för att skapa en större ordning 
och reda både organisatoriskt och ekonomiskt. Samtidigt som vi från politiskt håll startat denna inrikt-
ning har detta även gjorts inom förvaltningen under ledning av vår mycket kompetenta förvaltnings-
chef Eva Andersson. En röd tråd i detta arbete är den nya styr- och ledningsmodellen som ger mer 
struktur i både det politiska arbetet och i tjänstemännens arbete. 
En stor fråga under året har varit Skaftöhemmet Gullvivans framtid. Vi i samverkande partier har under 
hösten tagit initiativ till en dialog med berörda föreningar på Skaftö. Vi hade under november ett möte 
mellan representanter från samverkande partier och föreningar på Skaftö. Detta var ett konstruktivt 
och bra möte som ledde fram till att en grupp bildades av två politiker i socialnämnden samt berörda 
tjänstemän med ett uppdrag att se över äldreomsorgen på Skaftö utifrån ett patientsäkert sätt.  
Intresseorganisationerna på Skaftö ska utgöra en referensgrupp. Detta arbete har startat nu direkt 
efter årsskiftet.  
Under det nya året kommer även arbetet med det nya äldreboendet i Fiskebäck att intensifieras. Vid 
sista sammanträdet med socialnämnden togs det beslut om att utöka antalet platser på det nya boen-
det till 80 platser istället för 60 som var det tidigare beslutet.  
Vi har genomgått en hel del förändringar inom vår grupp. Två personer har tyvärr lämnat men samti-
digt har vi fått in tre nya i vår grupp. De som har lämnat är Anette Björmander och Bill Wallberg och vi 
vill tacka dem för de insatser de gjort för vårt parti i socialnämnden under många år.  
De nya är: Ricard Söderberg, Stefan Jansson och Bernt Ortner. Eva Leandersson har gått upp som ordi-
narie ledamot och Ricard har tagit över KD:s plats som de lämnade i våras vilket innebär att vi tillsam-
mans med våra samarbetspartier har majoritet i nämnden.  
Vi ser fram emot det nya året med tillförsikt och vi socialdemokrater kommer fortsätta vara offensiva 
och leda arbetet i socialnämnden för ordning och reda för att ge en bättre struktur och minst lika bra 
verksamhet och service till medborgarna. Det arbete vi inlett gör att vi kan se fram emot det nya året 
med tillförsikt. 
God fortsättning på det nya det önskar S-gruppen i socialnämnden genom 
Ricard Söderberg och Stefan Jansson 
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