
 

 

Sida 1 av 7 

 

Handlingsprogrammet är beslutat på medlemsmötet 20140818                        www.lysekil.sap.se 

  
 

 

Framtidskontraktet 

Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020  

Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga 
ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet vi befinner oss i. 
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet, minskade klyftor och minskat utanförskap. 
Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten 
och privatisera – inte fungerar. Att prioritera skattesänkningar före investeringar i 
jobb och utbildning har ökat klyftorna. Därför har moderaterna misslyckats med 

att skapa jobb för unga. 

Arbetslösheten har bitit sig fast på mycket höga nivåer, över 400 000 är arbetslösa 
– det är högre än i jämförbara länder. Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är 

tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över makten. 

Samtidigt har skolresultaten försämrats kraftigt. Allt fler unga slutför inte 
gymnasiet, trots att det behövs på dagens arbetsmarknad. Vårt land håller på att 
falla isär och regeringen står handfallen: Cirka 35000 ungdomar är 
långtidsarbetslösa. Det är ett svek mot de unga och ett misslyckade för Sverige. Är 
Du ung skall Du jobba eller plugga och aldrig någonsin börja ditt vuxna liv med att 

vara långtidsarbetslös.- Det är vår 90-dagars garanti!  

Vi Socialdemokrater vill istället se ett land där vi ställer krav på varandra och hjälps 
åt. Vi skall bo i ett land där unga tjejer och killar går till jobbet, tar ansvar, känner 
sig trygga och därmed fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare 
morgon, men ett rikare liv. Vårt viktigaste mål är att Sverige skall ha lägst 

arbetslöshet i EU 2020. 
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Handlingsprogram 2015-2018 

Vi vill:  

⋅ Ha en politik för delaktighet och gemenskap 
⋅ Att ingen som vill arbeta, skall stå utanför arbetslivet  
⋅ Ge kvalitet i omsorg med trygghet och respekt  
⋅ Stärka grundskolan så att alla kan gå vidare till gymnasiet  
⋅ Ta ansvar för vår gemensamma miljö 
⋅ Verka för god ekonomisk hushållning genom att pröva och 

ompröva kostnader 
 

En politik för delaktighet och gemenskap.  

Vi socialdemokrater vill ha en kommun som ger välfärd och möjligheter åt alla En 
kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och som bygger på 
solidaritet, tillit och samarbete. 

 
Vår främsta uppgift inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar för god 
livskvalitet. Det gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik 
grund.  

 
Vi vill främja föreningslivet och ta tillvara på dess krafter och dess samhällsbärande 
insatser som engagerar och aktiverar både barn och vuxna. Lysekils kommun 
utvecklas, både kommunen i stort och kommunens egna verksamheter genom 
samarbete och samverkan med näringsliv, organisationer och enskilda.  

 
Det politiska arbetet skall ske i största möjliga öppenhet. 

 
Vi vill utveckla och använda fler metoder, mötesplatser och teknik för 
medborgarinflytande och öppna upp för ökad samverkan och delaktighet. 
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Jobb  

 
Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. En 
som har arbete känner sig mer uppskattad, har bättre hälsa och upplever större 
frihet än den som går utan. Det är därför som full sysselsättning är ett mål för oss 
socialdemokrater.  
Jobben är den viktigaste frågan för Socialdemokratin. I samverkan med 
näringslivet och fackföreningsrörelsen vill vi forma en politik präglad av trygghet, 
utveckling och förnyelse. Kommunen behöver ett starkt näringsliv som ger 
möjligheter till utveckling och näringslivet är beroende av god kommunal service.   

 
 

1. Genom samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, näringsliv och skola ta 
krafttag mot ungdomsarbetslösheten. 

2. Satsa på vuxenutbildningen, SFI och andra insatser för att matcha 
arbetssökande mot lediga arbeten.  

3. Ta sysselsättningshänsyn vid upphandling för att öka antalet arbetstillfällen och 
social inkludering, till genom exempel praktikplatser. 

4. Införa snabbare insatser för ungdomar och fler möjligheter för de som står 
längst från arbetsmarknaden.  

5. Stärka samarbetet med den lokala näringslivsorganisationen och arbeta för 
rättvis och transparant hantering av alla näringslivsfrågor. 

6. Ge möjligheter för kommunanställda med deltid att kunna välja heltid. 

7. Bevaka att de uppdrag som upphandlas av Lysekils kommun och dess bolag 
utförs i enlighet med de lagar och avtal som gäller på den svenska 
arbetsmarknaden. 

8. Kommunal upphandling skall prioritera lokala leverantörer och 
kollektivanslutna företag inom ramen för lagen om offentlig upphandling. 

9. Att enkelt kunna ta sig från kommunens alla delar till E6:an tryggar företagens 
transporter och underlättar arbetspendling. Vi arbetar för en förbättring av väg 
162 till Gläborg samt väg 161 genom Bokenäs med fast förbindelse över 
Gullmarn. 
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Skola 

 
Dagens elever är morgondagens personal och beslutsfattare. Därför måste skola 
och förskola vara högt prioriterade områden. För oss Socialdemokrater är det 
självklart att utbildning skall ha god kvalité så våra barn är rustade för framtiden. 
Alla barn, ungdomar och personal ska känna sig trygga i verksamheten. Mobbning 
och kränkande behandling tolereras inte. Elevers välbefinnande och barn i behov 
av särskilt stöd skall tas hänsyn till. Alla elever skall gå ut med godkända betyg och 
alla elever skall stimuleras till högre mål och utbildning. Det är naturligt att 
gymnasieskolan blir en del av den obligatoriska skolutbildningen i Sverige som alla 
ungdomar går. Alla gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar ska ha en bred 
kunskapsbas och ge möjlighet till fortsatta studier 

 
 

 

1. Satsa på det pedagogiska arbetet för att stimulera lärandet inom förskola och 
skola. Vi vill minska barnantalet i de lägre klasserna och i förskolan. 

2. Stärka grundskolan, ge eleverna stöd och stimulans så att alla klarar 
grundskolan. Eleverna ska ha en skoldag där stöd och läxhjälp ingår. 

3. Möjliggör andra öppettider på förskola om behovet finns.   

4. Att kommunen erbjuder sommarskola för de elever i skolan som inte når målen 

5. Stärka samarbetet mellan arbetslivet och gymnasie- och vuxenutbildningen 

6. Arbeta för fler högskoleplatser i Lysekil med utbildningar som är matchade till 
behoven hos de lokala företagen. 

7. Arbeta för att stärka och utveckla Lysekils profil som ett kunskapsintensivt nav 
för marin forskning och utbildning. Lysekil ska   

8. Vara det självklara valet för forskning och utveckling av verksamheter där havet 
är en viktig resurs. 
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Välfärd  

 

Varje år får fler och fler Lysekilsbor uppleva sin hundraårsdag. Vi är friskare och vi 
blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på Sveriges välstånd 
och medvetna satsningar på en välfärd för alla. Äldre ska inte tvingas förlita sig på 
anhöriga för att få en god omsorg. När hälsan sviktar och du inte kan klara dig 
hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där – för alla.  
Det finns stora behov inom äldreomsorgen för att kunna ge möjlighet till ett rikt 
liv. En förutsättning för omsorg av hög kvalitet är kontinuitet, tillräckliga resurser 
och att äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare. 
Barn och ungas ohälsa ökar i vår kommun – alltså en fråga att prioritera. Tidiga 
insatser och förebyggande arbete är angeläget. Samarbetet med regionen inom 
missbruksvården behöver utvecklas.  

 
 
 

1.  Arbeta för att fler hyreslägenheter byggs som är anpassade för äldre. 

2.  Att man så långt det är möjligt skall få möta samma personal inom 
hemtjänsten. 

3. Prioritera arbetet med att tillgänglighetsanpassa trottoarer och övergångsställen 
för personer med funktionshinder. 

4. Att insatser och förebyggande arbete inom missbruksvården utvecklas  

5. I samverkan med VG-regionen arbeta för tidigare insatser för att förebygga 
barn och ungdomars ohälsa. 

6. Utveckla samarbetet mellan kommunal och regional sjukvård för att öka 
kvalitén.  
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Miljö 

 
Att säkerställa en ansvarsfull miljö - och klimatpolitik. För att skapa en hållbar 
framtid krävs omställning i Lysekil , Sverige och världen. Det pågår redan många 
bra insatser inom flera områden och miljömålsarbetet har startats upp. Vi 
socialdemokrater vill intensifiera arbetet med tydliga mål och uppdrag till våra 
kommunala verksamheter; det gäller t.ex. energiomställning i våra fastigheter och 
fordon, klimatanpassningsåtgärder samt återvinning/återbruk. 
Lysekil har ett unikt läge vid kusten. Det är av största vikt att allas tillgänglighet till 
värdefulla natur - och kulturmiljöer värnas. Attraktiviteten i våra unika 
kustsamhällen måste säker-ställas samtidigt som det inte får sätta stopp för den 
utveckling av verksamheter som växer fram inom besöksnäringen. 
 

 
 
 

1. Arbeta för en energieffektivisering av kommunens fastigheter 

2. Att alla bilar som köps eller leasas in av kommunen ska vara miljöklassade.  

3. Ge förutsättningar för att bygga trivsamma bostadsområden i naturskön miljö 
med priser som bygger på vad en genomsnittlig barnfamilj kan betala. 

4. Att våra bostadsområden i Lysekil skall bygga på att människor integreras och 
därför förespråkar vi en blandning av olika upplåtelseformer. 

5. Att bevara kommunens strandskyddsområden så att våra kustnära områden 
inte bebyggs utan förblir öppna och tillgängliga för alla. 

6. Strandstädning skall vara en kommunal prioriterad insats 
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Ekonomi och styrning  

 
En kommunal ekonomi är att handha kommuninvånarnas pengar. Detta skall ske 
med största möjliga omsorg. Varje använd skattekrona ska syfta till att uppfylla det 
övergripande politiska målet att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Varje 
möjlighet till rationalisering, som inte går ut över kvalitén, ska tas tillvara. I 
budgetarbetet ska ingen beslutad aktivitet sakna finansiering och varje beslutad 
budget ska vara i balans. Kommunen har ett långsiktigt ansvar. Detta innebär att 
kommunens tillgångar inte får urholkas. Därför ska försäljning av kommunala 
tillgångar bara ske om det på lång sikt är gynnsamt för kommuninvånarna. Det 
viktigt att göra rätt prioriteringar och sätta kommunens obligatoriska verksamheter 
i främsta rummet. Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra 
samhället. 
Med en Socialdemokratisk ledning kommer vi att förbättra formerna för att styra, 
följa upp och utveckla Lysekils kommun.  

 
 
 

1. Prioritera om och prioritera rätt i Lysekils ekonomi. Socialdemokraternas 
ekonomiska planering är långsiktig där vi skapar balans i kommunens ekonomi 
och betalar av på kommunens låneskulder.  

2. Enbart i undantagsfall investera mer än vad avskrivningar medger. Överskott 
skall användas till att minska låneskulden. 

3. Starta en process med inriktning att utveckla ett socioekonomiskt 
förhållningsätt vid fördelning av kommunens gemensamma resurser.  

4. Att kommunen vid upphandling ställer krav på att löne- och anställningsvillkor 
följa svenska för branschen gällande kollektivavtal. 

5. Förbättra kommunen som arbetsgivare bland annat genom att öka delaktighet 
på kommunens arbetsplatser samt förbättra samverkan med de fackliga 
organisationerna. 

 


