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PRESSMEDDELANDE 

LYSEKILSPARTIET BEGÄR FULL INSYN I 
BUDGETBEREDNING FÖR ALLA PARTIER 

Mot bakgrund av den rapport från Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp om hur Lysekils 
kommuns kostnader långt överstiger jämförbara kommuners kostnader begär Lysekilspartiet att alla 
partier ska få full insyn i kommunens budgetberedning framöver. 

I en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson (M) vill Lysekilspartiet ha svar 
på hur kommunledningen tänker ta sig an problematiken kring kommunens höga kostnader. 

Lysekilspartiet vill också veta när kommunen kommer att kalla till ett återkopplingsmöte för att 
redogöra kvalitetssäkrade uppgifter som en uppföljning till SKL:s siffror som varit kända sedan i höstas 
och redovisades för kommunfullmäktiges ledamöter och kommunens chefer den 10 januari. 

- Vi kan inte se annat än att det är helt nödvändigt att de politiska partierna får kvalitetssäkrade 
uppgifter när vi nu går in i en budgetprocess och en valrörelse, säger Lysekilspartiets gruppledare 
Ronald Rombrant. 

Lysekilspartiet ser det som naturligt att de olika partierna till ett uppföljningsmöte även får ta med sig 
medlemmar som inte sitter i kommunfullmäktige idag. 

- Flera partier har nya medlemmar och vi i Lysekilspartiet gläds åt den positiva respons vi fått på 
våra nya kandidater, som vi givetvis vill ha med oss in i den här processen, säger Ronald 
Rombrant. 

- Vi räknar med att väljarna vill ha fler yngre personer med i politiken, fler kvinnor och fler personer 
med näringslivserfarenhet. Då måste dessa nya personer, oavsett parti, ges möjligheten att sätta 
sig in i problematiken. 

Lysekilspartiet vill även att samtliga partier ges närvarorätt vid budgetberedningens möten under 
våren 2014 och ber genom sin interpellation om Mats Karlssons (M) syn på det. 

- Budgetramarna som sätts i juni måste vara väl förankrade hos alla partier, då ingen vet hur 
majoritesförhållandena ser ut efter valet i september. 

- Partierna måste ges chansen att kunna ge väljarna realistiska förväntningar om vad som kommer 
att ske efter valet om de får stöd för sin politik. 

Med tanke på att inget kommunfullmäktigesammanträde planeras i februari förväntar sig 
Lysekilspartiet att dess interpellation besvaras vid sammanträdet den 30 januari. 

- Vi tycker att det vore olyckligt att skjuta på svaren till mars månad eftersom budgetarbetet då 

måste ha kommit en bra bit på väg. Vi hoppas att kommunens ledande politiker delar vår syn att 

full öppenhet och insyn måste råda kring budgetberedningen från första början, säger Ronald 

Rombrant. 
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