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Arbete - Trygghet – Välfärd
Lysekil skall vara en plats där alla känner trygghet och framtidshopp. 

Barn och unga skall ha möjlighet till utbildning, arbete 

och att forma sina egna liv. Lysekil skall vara en kommun 

du vill återvända till efter avslutade studier. 

En kommun där du vill bo, arbeta och bilda familj.



Lysekil - det hållbara samhället 
Vårt hållbara samhälle ska bygga på tillit, gemenskap och solidaritet. 

Vi vill att samhället ska ha en tolerans för olikheter där vi skapar 

en snabb integration för de som vill bo och leva i Lysekil.  

Det är tillsammans vi kan utveckla Lysekil till det hållbara samhället. 

Tillsammans skapar vi den glädje och trygghet som får människor 

att trivas och vilja bidra till Lysekils utveckling. 



1. Vi vill att Lysekils kommun skall vara tryggt för alla.  
 Vi kommer därför att fortsätta satsa på välfärd, barnfamiljer och pensionärer. 
 Välfärden skall gå att lita på. För oss går det före sänkta skatter. 

2. Vi vill därför fortsätta att främja olika insatser för en attraktiv och trygg miljö.   
 Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig.  
 Vi skall framåt tillsammans.

3. Vi vill fortsätta stödja och utveckla samarbetet med polisen genom till exempel 
 trygghetsvandring.Vi ska också arbeta för en ökad polisnärvaro på kvällar och helger.
 
4.	 I	Lysekils	kommun	skall	det	finnas	fler	hyresrätter	för	människor	med	normala	
 inkomster och även möjlighet för de som vill bo i eget hus. Vi vill därför skapa 
	 fler	möjligheter	för	fastboende	att	bo	i	attraktiva	lägen.	 
	 Vi	vill	ta	fram	fler	detaljplaner	som	är	färdiga	att	bebyggas.	 
	 Vi	vill	också	se	ett	ökat	inflytande	över	den	gemensamma	boendemiljön,	därför	kommer	
 vi att fortsätta satsa på den förebyggande verksamheten i våra bostadsområden. 

5.	 Vi	vill	se	fler	boende	för	äldre	i	hela	kommunen.	
 Som ett steg på vägen ska vi förverkliga äldreboendet i Fiskebäck. 

Trygghet – Säkerhet – Boendemiljö



1.	 Vi	ska	bedriva	en	aktiv	näringspolitik	för	att	få	fler	och	växande	företag	som	skapar	jobb.	
 Vi ska också stödja projekt för att stärka lokal handel. 

2. Vi ska verka för ökad kompetens och aktiv jobbmatchning och rusta för de jobb som växer fram.  
 Vi ska främja integration genom ökade satsningar på utbildning. 

3. Vi vill utveckla insatserna för att främja lokala och miljömässigt hållbara produkter. 

4. Vi ska verka för att stärka varumärket det Maritima Lysekil genom att stödja forskning, 
 utveckling, utbildning och företagande. Lysekil ska vara det självklara valet för forskning
 och utveckling av verksamheter där havet är en viktig resurs. 

5. Vi vill ha goda arbetsvillkor med svenska kollektivavtal såväl i kommunen som bland de företag  
	 där	kommunen	upphandlar	tjänster.	Vi	vill	se	att	fler	kommunala	verksamheter	miljöcertifieras	

6. Vi ska verka för att förbättra anslutningarna till E6:an och arbeta för en utbyggnad 
	 av	väg	161	och	162.	Vi	vill	utveckla	kollektivtrafiken	i	hela	kommunen.		

Arbete – Näringsliv - Infrastruktur



1. Vi vill ha en skola för alla där stöd och stimulans ges till varje elev som behöver detta. 
 Arbetet med att stärka elevernas resultat ska fortsätta för att vi ska vara på Topp10 inom 6 år.

2. Skolan skall vara en trygg och drogfri miljö.   
	 Vi	ska	stärka	elevhälsan	bland	annat	genom	HBTQ-certifiering.	
 Målet ska vara mindre grupper i förskola och skola  

3. Vi ska kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och förkorta väntetiden för en 
 förskoleplats. Vi ska fortsätta med den öppna förskolan och arbeta för att etablera en 
 familjecentra

4. Lysekils kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare.
- Vi ska därför ha som mål att heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet.
- Vi ska undvika delade arbetspass och verka för att ingen ska behöva arbeta mer än 
 varannan helg.
- Vi vill att utbildnings- och omsorgspersonal får arbetskläder i tjänsten.
- Ökad delaktighet på arbetsplatsen skapar ökad trygghet och trivsel samt bidrar till bättre 
 arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

5. Vi ska bibehålla och öka den goda kvaliteten som Lysekil har inom vård och omsorg.
.  

Välfärd



1. Vi vill att fritidsgården skall vara en arena för mötet mellan barn, unga och föreningslivet.

2. Vi ska satsa på det förebyggande arbetet kring barn och unga.  
 Vi vill stärka nätverket Ung i Lysekil som är ett samarbete mellan skola, sociala, fritid och polis.

3. Vårt mål är att alla barn skall ha rätt till fritids.

4. Vi ska stödja föreningslivet genom att främja samverkan mellan de olika föreningarna 
 och sprida information om aktiviteter.  
 Vi vill förbättra möjligheterna för barn och unga att få tillgång till och utöva kultur 
 som t.ex. musik.

5. Vi ser en utveckling av Folkets hus som en viktig arena att skapa förutsättningar
 för kultur i alla kommundelar. ’

6. Vi vill upprusta vandringsleder och cykelvägar för utökade möjligheter till fritidsaktiviteter.
 
7. Vi behöver öka tillgängligheten på allmänna platser för personer med funktionsvariationer.  
 Vi ska årligen tillskjuta medel för tillgänglighetsanpassning i offentliga miljöer. 

Meningsfull fritid



www.socialdemokraterna-lysekil.se


