
Lysekil – det hållbara samhället
Vårt hållbara samhälle ska bygga på tillit, gemenskap och solida-
ritet. Vi vill att samhället ska ha en tolerans för olikheter och där 
vi skapar en snabb integration. Lysekil skall vara en kommun som 
du vill bo och leva i och som du vill återvända till efter avslutade 
studier. 

Det är tillsammans vi kan utveckla Lysekil till det hållbara samhäl-
let, där vi skapar den glädje och trygghet som får människor att 
trivas och bidra till Lysekils utveckling.
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Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen. 

- Fortsätta satsningen så att fler får möjlighet till arbete. 

- Praktikjobb för de som står längst från arbetsmarknaden.

- Den som kommit till Lysekil skall mötas av tydliga förväntningar, 
 lära sig svenska och bli en del av den svenska gemenskapen. 

- Vi vill sätta stopp för de företag som utnyttjar utländsk arbetskraft.

Ett bindande anställningsavtal ska krävas för att få arbetstill-
stånd i stället för nuvarande krav på enbart ett anställningser-
bjudande.   

- Fortsätta satsningen på Ung utveckling som är ett aktivitetsskapande 
 fältarbete för barn och unga samt fortsätta stödja och utveckla 
 samarbetet med polisen, föreningslivet och kommunens satsningar   
 inom socialtjänst, skola.

- Vi vill fortsätta stödja och utveckla samarbetet med polisen, 
 föreningslivet och kommunens satsningar inom socialtjänst, skola och   
 Ung utveckling.

- Utveckla stödet till föreningar.  Vi vill bland annat samarbeta med 
 föreningar som vill satsa på en mötesplats för unga i Brastad. 



Vi ska öka takten i klimatomställningen för att minska Sveriges 
klimatutsläpp men framför allt för att skapa framtidens jobb i 
hela landet.

- Vi vill stimulera miljö- och klimatsmarta lösningar i kommunens 
 verksamheter och att de kommunala bolagen ska vara drivande i miljö-   
 och klimatarbetet.

- Vi vill främja lokal handel samt närodlat, ekologiskt och rättvisemärkt. 

- Vi vill värna skyddsvärd natur och biologisk mångfald.

Våra kommundelars unika natur ska vi vårda och lyfta fram 
som en tillgång för attraktivt boende. 

- Vi vill verka för att stärka varumärket det Maritima Lysekil genom att   
 stödja forskning, utveckling, utbildning och företagande. 

- Vi vill främja distansarbete genom en bra digital infrastruktur.

- Vi vill satsa på en utveckling av den Hållbara besöksnäringen där 
 Havets Hus är en viktig del.



Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden.
Alla medarbetare ska ha de villkor som krävs för att 
göra sitt jobb. Av respekt för alla som jobbar och byggt upp 
vårt land ska vi ha trygga socialförsäkringar och pensioner.

- Lysekils kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. 
 Förbättra förutsättningarna för att kunna jobba heltid och där 
 kontinuerlig fortbildning är en självklarhet. 

- Vi vill att kollektivavtal skall gälla alla anställda i offentligt finansierad 
 verksamhet.

- Vi skall aktivt verka för att God och nära vård blir verklighet. 
 Vi vill ha attraktiva boenden för äldre i hela kommunen.

- Säkra att skolan ger en likvärdig utbildning oberoende av var i Lysekil 
 du bor och vilken skola du går i. Alla elever skall ha förutsättningar att   
 nå sina mål.

- Samtliga elever i årskurs nio och årskurs ett på gymnasiet erbjuds 
 sommarpraktik med handledare minst 3 veckor.

- Vi vill att skattepengarna skall gå till eleverna och inte till vinstuttag.
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