
 
 

 

 

Socialdemokraterna i Lysekil går till val på satsningar inom 

skola, omsorg och ett hållbart samhälle 

 

Vi tog över en ekonomiskt svag kommun med en bristande styrning av 

våra verksamheter. Det var helt nödvändigt att stärka ekonomin och få till 

en målstyrning som ger oss bättre möjlighet att styra och leda 

verksamheten över tid. Först då kan vi utveckla kommunen. 

 

Nu har vi en starkare ekonomi och kan styra våra verksamheter mot 

uppsatta mål. Det är viktigt för oss att i tid få signaler om avvikelser mot 

verksamhetsmål och budget för att kunna ta ställning till eventuella 

åtgärder. 

När vi tog över hade kommunen en negativ soliditet (-32%). År 2020 

hade vi vänt till en positiv soliditet och efter 2021 var den 5,1%. 

 

Skolan 

Vi socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska styrningen av 

skolan. Skattepengar som är avsedda för skolan ska också går till skolan 

och inte till uttag av vinster från privata bolag. I vår kommun har vi bara 

kommunala skolor så här går våra skattepengar till det de är avsedda 

för. (Det finns en privat förskola i kommunen) 

 

Socialdemokraterna är inte emot valfrihet i skolan däremot vill vi inte att 

skattepengarna ska tas ut som vinster utan återinvesteras i skolan.  

 

Skolan i Lysekil går åt rätt håll men det finns alltid utrymme för 

förbättringar.  

Vi vill bl a satsa på  

● bättre elevhälsa 

● kulturskolan 

● insatser på hemmaplan i stället för institutionsvård av barn 

och unga 

 



 
 

Vi har vari framgångsrika i vårt arbete för ett tryggare Lysekil och där är 

skolan en grundbult. Barn som får en bra skolgång blir tryggare och får  

bättre livschanser. Tillsammans med en bra skola och ett gott samarbete 

med socialtjänst, polis och Ung utveckling vill vi arbeta vidare med dessa 

frågor. Vi arbetar både förebyggande och främjande för att ge barn 

och ungdomar i kommunen de bästa förutsättningarna 

 

Äldreomsorg 

På riksnivå vill vi socialdemokrater ge stöd till kommunerna för att 

anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren stärka 

kompetensen samt införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 

 

I Lysekil har vi ett nybyggt särskilt boende, Fiskebäck som tillsammans 

med Stångenäshemmet i Brastad tillgodoser det nuvarande behovet av 

platser i särskilt boende. Vi måste naturligtvis också vara öppna för 

framtida behov. 

Steget mellan eget boende och särskilt boende kan ibland upplevas som 

långt. Därför behöver vi arbeta för att tillgodose behovet av alternativa 

bostäder avsedda för äldre. 

 

Vi vill satsa på: 

● Hemtjänsten (färre personal som besöker den enskilde brukaren) 

● En fast omsorgskontakt  

● Kompetensutveckling för personalen inom alla 

omsorgsverksamheter 

● Säkerställa vårt framtida rekryteringsbehov genom utbildning 

(komvux) 

● Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla kompetenta 

medarbetare 

 

Ett hållbart samhälle 

Vi måste öka takten i klimatomställningen och skapa gröna jobb i hela 

landet. 

I Lysekil ska vi arbeta för klimat- och miljösmarta lösningar i alla våra 

verksamheter. 



 
 

Främja lokal handel, köpa närodlat och rättvisemärkt. 

Värna vår natur och biologisk mångfald 

Satsa på en hållbar besöksnäring   

 

Fler som klarar sin egen försörjning 

 Positiv utveckling för arbetslösheten i Lysekils kommun. Under det 

senaste året har arbetslösheten i Lysekils kommun sjunkit med närmare 

40 procent, från 581 personer i februari 2021 till dagens 367. Denna 

utveckling för med sig många positiva effekter. Till exempel har antalet 

hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd (socialbidrag) minskat från 238 

till 138, vilket innebär en minskning av utbetalningar med upp till 600 000 

kronor varje månad. Allra mest glädjande är dock att det nu är cirka 100 

färre barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd - i princip fyra 

skolklasser! Det bidrar till ett tryggare och mer välmående samhälle. 

Inom arbetslivsförvaltningen arbetar vi med att stödja personer på vägen 

till arbete, utbildning och egen försörjning samt med sysselsättning enligt 

lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och 

socialtjänstlagen (SoL). Vi bedriver även stöd för försörjning i form av 

ekonomiskt bistånd (ibland kallat socialbidrag), vuxenutbildning, 

arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Tätare samarbete och nya åtgärder bakom resultatet 

Vi ser i dagsläget en oerhört positiv utveckling i Lysekil och för många av 

dem som vi möter i våra sammanhang. Det är en utveckling som pågår 

runt om i Sverige, men Lysekil ligger glädjande nog någon procentenhet 

under riket och Västra Götalandsregionen både när det gäller total 

arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Så såg det inte ut för 1,5 år 

sedan. 

En av orsakerna till de fina siffrorna är en allmänt ökad efterfrågan på 

arbetsmarknaden, men vi har också arbetat hårt med olika åtgärder. Vi 

har bland annat arbetat för att utveckla en bättre vägledning med tätare 

kontakt, utökat samverkan med vården så fler får adekvata underlag för 

fortsatt stöd till arbete alternativt möjlighet att pröva rätten till 

sjukersättning om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt. Vi har bidragit till 

arbetsmarknadsaktiviteter, samverkat med arbetsförmedlingen och inte 

minst bidragit till ett omfattande utbildningsutbud på flera olika nivåer  



 
 

som gjort att många kunnat välja utbildning som ett steg på vägen till att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Allt sammantaget känner vi ger 

resultat. Det är ett idogt arbete bland våra socialsekreterare, 

arbetsmarknadskoordinatorer, grupphandledare, lärare, m.fl. som 

tillsammans med de deltagare/elever vi möter och andra 

samverkansparter strävar framåt på vägen mot arbete, utbildning och 

egen försörjning. 


