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Budget 2017 - Politik är att vilja och VÄLJA 

 

Allt är viktigt men allt är inte viktigast 

Detta har styrt oss vid vårens arbete med budget 2017 och det innebär 

att vi föreslår prioriteringar av barn och unga samt skolan. 

Satsningen på barn och unga innebär bland annat ett utökat 
samarbete mellan utbildnings- och socialförvaltningen för att skapa 

bättre förutsättningar för våra barn och unga. Vi föreslår alltså extra 
satsningar på att utveckla arbetet för barn och unga i Lysekil. 

Dessutom föreslår vi en utökad ram för utbildningsnämnden. Precis 
som i övriga landet har betygsresultaten för våra elever sjunkit. Vi 

bedömer att det är oerhört viktigt att våra elever klarar grundskolan 
och kan välja vidare inriktning för att få en bra start i livet. Därför 

satsar vi extra på utbildningsnämnden.  
 

Inom äldreomsorgen har vi en hög kvalitet och det finns säkert 
områden som kan förbättras. Men vi har också en betydlig högre 

kostnad än jämförbara kommuner. Vi socialdemokrater har förtroende 
för att tjänstemännen inom socialförvaltningen kan utarbeta förslag på 

förändringar som innebär kostnadsminskningar utan att detta därmed 

äventyrar kvaliteten.   
  

Den som är satt i skuld är inte fri 

För oss socialdemokrater är det viktigt att planera verksamheten både 
på kort och lång sikt. Då är det viktigt att värna en sund ekonomisk 

hushållning. Detta innebär att vi föreslår ett resultatmål på 2 % och då 
klarar vi även att genomföra de nödvändiga investeringarna. 

Investeringar som till exempel omfattar att underhålla skolor, förskolor 
och andra kommunala fastigheter så att vi säkerställer en god fysisk 

arbetsmiljö för vår anställda samt för våra barn och elever. Skulle vi 
minska resultatmålet som oppositionen föreslår får vi svårt att 

genomföra investeringarna utan att öka vår låneskuld.  
För tre år sedan var bedömningen att Lysekils ekonomiska situation 

var tämligen dålig och detta framfördes med eftertryck inte minst av 

Lysekilspartiet med dess företrädare Ronald Rombrandt. De senaste 
två åren har samma person lagt budgetförslag som innebär 
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nollresultat. Inför budgetår 2017 föreslår Lysekilspartiet resultatmål på 
1,3 %.  

 

Respekt och förtroende 

Budgetarbetet har i år varit betydligt bättre än tidigare år och planen 
för denna beslutades i enighet. Detta innebar att vi politiker fick ett 

förslag från förvaltningen den tjugonde april. Från den tidpunkten hade 
de politiska partierna möjlighet att utarbeta förändringar och 

kompletteringar som sedan redovisades den nionde maj. Vi inom 
socialdemokraterna diskuterade förslaget först och kom fram till vissa 

ändringar och sedan samtalade vi med de övriga i Samverkande 
partierna i Lysekil (S, L, M och C). Tillsammans enades vi om 

ytterligare satsningar på skolan. Detta presenterade vi den nionde 
maj. Vid detta tillfälle hade oppositionen med Lysekilspartiet och 

Miljöpartiet inget förslag alls att redovisa. Men man säger muntligt att 
resultatmålet ställer man sig bakom. Vid kommunstyrelsens 

sammanträde den första juni kommer Lysekilspartiet och Miljöpartiet 

med ett förslag och då står man inte längre bakom resultatmålet. 
Detta agerande från oppositionen är respektlöst mot oss övriga partier 

och mot kommunlednings- och ekonomikontoret som lagt ner mycket 
arbete på budgeten. 

 
 

 

Socialdemokraterna i Lysekil 

 
 


