
     

 

    

Samverkande för ett hållbart Lysekil 

Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet avser att 

tillsammans styra och ta ansvar för Lysekils kommun under 2019 - 2022. 

 

Samarbetsprogram 
 

Detta dokument upptar mål och politiska områden som ska ligga till grund för 
Samverkande för hållbart Lysekil i den gemensamma strävan att skapa förut-
sättningar för en hållbar utveckling genom förbättrad ekonomisk ställning, en 
stark styrning, en tydlig ledning samt långsiktiga beslut. En hållbar utveckling, 
ekologisk – social – ekonomisk, innebär enligt Brundtland kommissionen FN 
1987 att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Agenda 2030 ska genom-
syra all kommunalpolitik där de nationella och regionala miljömålen ska ligga 
till grund för alla kommunala beslut. Fastställda mål ska kommuniceras för att 
skapa förutsättning för bästa öppenhet gentemot Lysekils medborgare. Det 
krävs även en tydlighet i rollen som politiker där förmåga att ibland fatta svåra 
beslut ingår som en naturlig del. Lysekils kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Ett bra ledarskap skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö 
där medarbetarna känner uppskattning över sina uppdrag.  

Kommuninvånarna ska erbjudas goda livsmiljöer där var och en kan känna 
glädje och stolthet över sin kommun. Kommunens natur är en stor tillgång och 
ska värnas. Med sin biologiska mångfald är naturen en förutsättning för 
människors liv och hälsa.  
 
Lysekil ska vara en kommun som präglas av stolta och socialt trygga invånare 
där barn och unga upplever framtidstro.  Tillsammans kan vi utveckla Lysekil till 
det hållbara samhället. 

 

 

 



     

 

    

Program 

Ekonomi 

• Soliditeten ska stärkas under mandatperioden.   

• Resultatmålet skall vara 2% i snitt över mandatperioden.  

• Prioritera eftersatt underhåll.  

• Investeringar skall finansieras med egna medel i snitt över mandatperioden. 

• Kommunen ska ge god service till rimlig kostnad för kommuninvånarna. 

• Nyttja Klimatklivet och andra statsstöd för att bygga en klimatsmart kommun. 

Styrning och ledning 

• Budgetprocessen skall utvecklas så att vi politiker får förutsättningar/tid för 

budgetarbetet. 

• Vi ska ta vara på informationen från respektive förvaltning under budgetdialogerna och 

ta initiativ utifrån detta i det fortsatta budgetarbetet. 

Miljö 

• Riktlinjer för miljö- och klimatstrategi ska tas fram, där mål för ett fossilfritt Lysekil ingår. 

• Utbilda samtliga politiker och anställda i Agenda 2030:s implementering i kommunen.  

• Genomföra en uppföljning och utvärdering av den gemensamma miljönämnden. 

• Alla bilar som köps eller leasas ska vara fossilfria. 

• Revidera kostpolicyn och upphandlingspolicyn med inriktning till mer ekologiskt, 

närproducerat och rättvisemärkt.  

Utbildning och forskning 

• Andelen elever som når målen skall öka och Lysekil skall vara bland de bästa i Västra 

Götaland.  

• Öka andelen som väljer att gå vidare till eftergymnasial utbildning 

• Skapa och öka utbildningsinsatser som tillgodoser individernas behov och 

arbetsmarknadens efterfrågan i samarbete med arbetsmarknadens parter. 

• Stärka det Maritima Lysekil genom att stödja forskning, utveckling, utbildning och 

företagande. 

• Utveckla skolornas samverkan med samhälle och näringsliv. 

Barn och unga 

• Förskolan och skolan skall vara jämlik och bygga på mångfald. 

• Sjösätta en Kulturskola där Musikskolan är en del. 

• Följa utvecklingen av Familjecentralen.  

• Fortsätta stärka det förebyggande arbetet för barn och unga.  

• Utveckla former för hur barn och ungas inflytande kan öka i kommunen. 



     

 

    

Hälsa, vård och omsorg 

• Invånarnas långsiktiga hälsa bör sättas i fokus. Detta omfattar möjlighet till rekreation 

och motion i vardagen. 

• Arbeta för fler trygga boenden för de äldre i hela kommunen. 

• Etablera samarbete med kommuner i Fyrbodal kring placeringar inom Vård och omsorg.  

Lysekils kommun som arbetsgivare 

• Lysekils kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av gott arbetsklimat, 

god arbetsmiljö och hög delaktighet. 

• Vidta åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron.  

• Möjliggöra för fler att öka sin sysselsättningsgrad. 

• Kompetensutveckling skall ingå som en naturlig del i arbetet. 

Näringsliv och sysselsättning  

• Vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart och mångsidigt näringsliv med goda förutsättningar 

att utvecklas och växa. Utveckla möjligheterna för små företag att växa.  

• Hålla en god framförhållning med detaljplaner för bostäder och industrimark i hela 

kommunen. 

• Företagsklimatet ska förbättras i kommunen. Fokus bör läggas på stöd och utveckling av 

entreprenörskap förankrat i satsningar på hållbar utveckling. 

• Ta fram en ny näringslivsstrategi och se över avgiftshanteringen.  

Infrastruktur 

• Fortsätta arbetet med en förbättrad infrastruktur fram till E6:an. 

•  Upprusta vandringleder och utöka gång- och cykelvägar. 

Delaktighet och demokrati 

• Underlätta för nya kommuninvånare att bli delaktiga i Lysekils samhällsliv.  

• Ta tillvara föreningslivets bidrag till samhällsutvecklingen. 

• Utveckla förutsättningarna för samspel med medborgarna/kommuninvånarna.  

• Kommunens digitala verktyg skall utvecklas och vara lättillgängliga. 

 

 

Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut 
 


