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Lysekilspartiet har bara Lysekils bästa för ögonen 

Vilka är vi som hoppas få förtroendet att representera dig?  

Vad vill vi att tidningarna skriver om Lysekil                              
om fyra år när vi går till val igen?  

10 frågor som Lysekilspartiet kommer att fokusera på 

Förtroendeingivande politik & professionell förvaltning                       
= respekterad kommun 

Inflytande och påverkan 

Barn och ungdom 

Omsorgerna 

Näringsliv 

Bo och bygga 

Miljö 

Vill du veta mer  
eller kontakta oss? 

Hej! 
Kanske har du redan läst vårt ”Lilla 
Manifest”  (nedan, till höger) och är nyfiken 
på mer — då har du hittat rätt! 

I vårt ”Stora Manifest” djupdyker vi i de 
ämnen vi brinner extra för! 

För även om vi är ett glatt gäng som 

vårt engagemang i de ofta svåra frågor som uppstår i 
kommunen.  

Vi är jätteglada att välkomna flera nya ansikten inför 
nästa mandatperiod; några av dem kan du lära känna 
lite närmare på nästa sida.  

Tillsammans kan vi göra Lysekils kommun ännu 
bättre! 

Ronald, Jeanette & Ronny 

Lysekilspartiets valmanifest för 

mandatperioden 2018-2022 
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gärna skämtar och har trevligt tillsammans, 
så är det som verkligen svetsat oss samman  
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Lysekilspartiet är ett lokalt parti som har funnits med i Lysekils 
kommunfullmäktige sedan 2002. I kommunfullmäktigevalet 2014 fick 
vi 23 procent av rösterna från de cirka 11800 röstande. Det innebar 
7 mandat av kommunfullmäktiges 31 mandat, endast ett annat parti 
fick lika många mandat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är ett positivt gäng av nytänkande kandidater som menar att 
Lysekil borde vara en framgångskommun som möts med största 
respekt och förtroende.  

Även om vi blivit lite mer politiskt erfarna sedan vårt succéval 2014 
är vi fortfarande i första hand invånare, arbetstagare, företagare, 
mammor och pappor, idrottsledare och naturvänner som vill ta vara 
på de möjligheter som finns för en framgångsrik, attraktiv och 
välmående kommun. 

Vi behöver ditt förtroende och din röst för att kunna fortsätta verka 
för en kommun där framtiden är ljus – såväl ekonomiskt som 
ekologiskt och humanistiskt sett. Där vi kan vara stolta över vår 
öppna, tillgängliga och serviceinriktade kommun.  

Eftersom vi inte identifierar oss på den traditionella höger-/
vänsterskalan och inte ingår i något av de ”traditionella” politiska 
blocken är vi öppna för samarbete med de partier som delar vår syn 
eller är villiga att gemensamt diskutera hur Lysekil ska utvecklas. 
Lysekilspartiet har enbart Lysekil kommuns bästa för ögonen.  

Lysekilspartiet 

 har enbart  

Lysekils  

kommuns  

 

bästa  

för ögonen. 

Ärlighet, 

öppenhet, 

och långsiktighet. 
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1. Ronald Rombrant, civilekonom, Lyse. 
Oppositionsråd som vill se en majoritet som 
kan fatta långsiktiga beslut. Ärlighet och 
öppenhet ska även känneteckna kommunen. 

 
2. Jeanette Janson, rektor, Lysekil. 

Vice ordf. i Utbildningsnämnden som brinner 
för skolan och en hoppfull framtid för våra 
unga.  

 
3. Ronny Hammargren, metallarbetare, Lysekil. 

Vice ordf. Socialnämnden som vill få bättre 
vård för varje skattekrona, samt att 
kommunen ska äga sina särskilda boenden.  

 
4. Bo Gustafsson, egenföretagare, Skaftö.   

Vice ordf. i LEVA. Verkar för levande 
kustsamhällen för åretruntboende. 

 
5. Annette Calner, socionom, Lysekil. Tycker 

det är viktigt att arbeta för hållbarhet — att 
se till dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter —samt 
att verka för delaktighet, inflytande och 
omtanke . 

 
6. Gert-Ove Forsberg, ingenjör, Lysekil. Vice 

ordf. i Lysekils Hamn och Havets Hus, 
ledamot i Räddningsförbundet Mitt 
Bohuslän. Vill utnyttja Södra och Norra 
Hamnens potential som Lysekils 
”Waterfront” med plats för hyres- och 
bostadsrätter, restauranger, verksamhets-
lokaler, och uppvärmd havsvattenbassäng. 

 
7. Fredrik Häller, egenföretagare, Lysekil. Vill 

arbeta för att kommunens alla företag ska 
uppleva en förbättrad kommunal service och 
därigenom ett bättre betyg i näringslivs-
klimatundersökningen.  
 

8. Per Tengberg, redovisningsekonom, Lysekil. 
Vill verka för bättre underhåll av våra 
fritidsanläggningar, upprustning av 
Gullmarsborg samt bättre stöd för föreningar.  

17. Jonas Hoffman, egenföretagare, Lysekil 
18. Petter Nilsson, lärare, Lysekil 
19. Catharina Hansson, administratör, Lysekil 
20. Annbritt Jarnedal, undersköterska, Lyse 
21. Felix Bratell, elevassistent, Lysekil 
22. Nicholas Mattiasson, vaktmästare, Lysekil 
23. Lars-Olof Stilgård, riksspelman, Lyse 
24. Lars Bernström, montör, Lysekil 
25. Fredrik Norén, marinbiolog, Lysekil 
26. Martin Kyhlén, egenföretagare, Lysekil 
27. Greger Pihl, egenföretagare, Lysekil 
28. Max Janson, lärare, Lysekil 
29. Eva Wällstedt, undersköterska, Lysekil 
30. Rolf Eriksson, elektriker, Lysekil 
31. Cecilia Saving, undersköterska, Lyse 
32. Tomas Andreasson, ekonom, Brastad 
33. Hanne Andreasson, banksäljare, Brastad 
34. Peter Jansson, Lysekil 
35. Gun Rosblad, undersköterska, Lysekil 
36. Denis Olausson, pensionär, Lysekil 
37. Maria Lundbom, socialpedagog, Brastad 
38. Jesper Aneröd, handledare, lärare, Lysekil 

9. Lena Hammargren, biblioteksassistent, 
Lysekil. Vill satsa på förebyggande insatser 
för våra barn och unga och stärka samarbetet 
mellan polis, socialtjänst, skola och fritid. 
Lysekil ska vara en trygg plats att bo och 
vistas i. 

 
10. Mikael Wennergren, arkitekt, Skaftö. Vice 

ordf. i Byggnadsnämnden som menar att för 
ett varierat bostadsbestånd med helårs-
boende måste kommunen aktivt driva 
detaljplaner och markanvisningar.  

 
11. Patrik Saving, projektör, Lyse.  Brinner för 

frågor runt inflytande samt medborgar-
demokrati och är ansvarig för LP:s arbets-
grupp för inflytande, påverkan och öppenhet  

 
12. Camilla Carlsson, undersköterska, Lysekil. 

Vill verka för ett tillgängligt samhälle och en 
värdig vård för alla. Vill även stötta 
föreningarna i deras viktiga arbete för att 
skapa en aktiv fritid för alla. 

 
13. Marie Lindgren, egenföretagare, Lyse. Vill 

värna om en värdig äldrevård, satsa resurser 
på att integrera de nyanlända i samhället, 
samt ta vara på vår unika natur och utveckla 
verksamheter i samklang med den. 

 
14. Christina Tina Mattisson, biståndshand-

läggare, Lysekil. Det är viktigt att vårt 
samhälle är tillgängligt för alla. Jag vill verka 
för en god livsmiljö för barn och vuxna med 
funktionsnedsättning samt våra äldre.  

 
15. Anders Friberg, möbelsnickare, Lysekil. 

Verkar både privat och politiskt för en aktiv 
fritid för alla och för att stötta föreningarna i 
deras viktiga arbete inom kommunen.  

 
16. Niklas Högberg, elevassistent, Lysekil. att 

kommunen ska ha en förstklassig service 
gentemot invånarna, företag och föreningar 
som verkar i HELA kommunen.  
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Vad vill vi att tidningarna skriver om Lysekil om fyra år när 
det är dags att gå till val igen?  
GP/Bohusläningen/Lysekilsposten?     Uppdat 220823 kl 1800 

Vi ser med spänning fram emot hur detta val kommer att falla ut i Lysekils kommun som efter decenniers 
politiska röra, svaga ekonomi och låga förtroende har tagit nya grepp på alla plan.  

Nytt förtroende genom dialog och lyhördhet 

I den senaste medborgarundersökningen ger invånarna och företagarna Lysekils kommun högsta betyg—
så vad har hänt? 

Lysekilspartiet satte direkt efter valet 2018 ihop ett styre tillsammans med två samarbetspartier. Genom att 
arbeta brett, öppet och lyhört fick de med sig ett flertal andra partier i fullmäktige på en långsiktig plan med 
tydliga mål.   

Även dialogen med kommuninvånarna, som tidigare kännetecknades av ett ”vi” och ”dom” har också ersatts 
av en stor samhörighet och vi-känsla.  

 - Nu lyssnar kommunen och politikerna på oss. Nu känner vi att vi kan lita på det som kommunen säger, nu 
sopas inget under mattan, säger en invånare. 

- Nu får jag ett datum när ärendet ska vara expedierat och man håller det, vilket underlättar min planering. 
Så var det inte tidigare, menar en företagare. 

Inom politiken råder nu en respektfull anda, vilken tillsammans med medborgardialoger verkar ha bidragit till 
mycket mer “verkstad” i kommunen.  

Exemplariskt styre 

Lysekilspartiet har verkligen levt enligt sin devis om “ärlighet, öppenhet och långsiktighet” och resultatet är 
helt klart en positiv framtid för Lysekil.  

Ett flertal nya detaljplaner har fått fart på bostadsbyggandet.  

En bred majoritet enades om en plan för Södra Hamnen efter Trafikverkets beslut att lägga ner 
Lysekilsbanan. Kommunen, Trafikverket och regionen satsar nu gemensamt på Södra hamnen, Brastad 
centrum och på den nästan fyra mil långa gång- och cykelleden som binder ihop Lysekil med Munkedal.  

Förra mandatperiodens sociala oroligheter är nu som bortblåsta tack vare förebyggande satsningar inom 
skola, socialtjänst och fritidsverksamheter. Dessutom har polisen vidtagit skarpa, brottsförebyggande 
åtgärder. Numera råder det lugn som man kan vänta sig av en mindre kommun.  
Numera präglas Lysekils kommun av den trygghet som man kan vänta sig av en liten kommun. Och det 
talas nu vitt och brett om den serviceanda och det nytänkande som råder i Lysekil. Onekligen ser framtiden 
ljus ut för den växande kustkommunen.  
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10 frågor som Lysekilspartiet  
kommer att fokusera på 

Lysekilspartiet har satt upp mål inom många områden, men nedanstående 
tio områden kommer vi särskilt att jobba med under mandatperioden. 

1. Utveckla fler boenden för äldre/seniorer. 

2. Prioritera trygghets- och brottsförebyggande frågor. 

3. Utveckla Södra hamnen och Brastad centrum. 

4. Ge mer inflytande åt invånarna och en öppnare, tillgängligare kommun. 

5. Förbättra servicen gentemot företagen. 

6. Öka invånarnas förtroende för kommunen och politiken. 

7. Ge bästa möjliga effekt av varje skattekrona i kommunens alla 
verksamheter. 

8. Ge alla barn och ungdomar möjlighet att delta i föreningslivet. 

9. Göra Fjälla till kommunens friluftsområde nummer ett. 

10. Verka för ett kulturhus eller motsvarande samlings-/mötesplats. 

Nu händer det! 
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Nuläge  

Tyvärr får kommunen och politiken i förtroendemätningar väldigt låga betyg 
av Lysekilsborna. Vi är ökända för vår politiska röra och oförmåga till 
samarbete. Svaga minoritetsstyren där dialog över parti- och blockgränser 
ofta saknas gör att politiken blir mycket kortsiktig. Fokuseringen på 
personfrågor (vem eller vilka som lägger ett förslag) gör ofta att sakfrågor 
kommer i skymundan. 

Lysekilspartiets mål  

Lysekilspartiet har som målsättning att förtroendet för politiken och 
förvaltningen ska öka. Kommunen – politik och förvaltning – ska alltid 
agera med ärlighet, öppenhet och med invånarnas bästa för ögonen. Man 
ska alltid kunna lita på kommunen. Tilliten till och förtroendet för de 
demokratiska processerna ska vara mycket hög. 

Kommunen – såväl politik som förvaltning – ska ha som målsättning att 
alltid leverera på ett sätt som motsvarar förväntningarna, helst lite mer.   

Lysekilspartiet kommer att: 

Göra allt vi kan för att få till stånd ett politiskt ledarskap, som har bred 
uppbackning i fullmäktige, som agerar långsiktigt och kommer att bestå 
hela mandatperioden. 
 
Stå för ett ledarskap som kännetecknas av inkluderande och 
lyssnande ledarskap, som kännetecknas av lyhördhet och ödmjukhet. 
 
Verka för ett ansvarskännande – och ansvarstagande – ledarskap. 
 
Verka för att politiken och förvaltningen alltid levererar över förväntan. 
 

 

EN RESPEKTERAD KOMMUN 
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Nuläge  

Lysekils kommun får mycket låga 
betyg i SCB:s medborgarunder-
sökningar när det gäller inflytande 
och påverkan, även om vi glädjande 
nog kunde se en vändning 2017.  

Det är viktigt att ungdomar och unga 
kommer in i politiken. De politiska 
partierna har ett stort ansvar för att 
ungdomar och unga ”rekryteras” till 
politiken. I Lysekil har vi inte som i en 
del andra kommuner ungdoms-
fullmäktige eller motsvarande. 

Lysekilspartiets övergripande mål 

I Lysekilspartiet tror vi på demokrati, 
på människors delaktighet och vilja att påverka. Vi vill därför lyfta fram 
samtalet och skapa dialog mellan människor för att föra en ansvarsfull politik. 

Vi vill förverkliga kommunens värdegrund, vi vill att vår kommun ska präglas 
av “öppet, enkelt och värdigt” och att vi, som bor här, känner en stolthet över 
Lysekils kommun.  

Lysekilspartiet kommer att: 

Genom strukturerade medborgardialoger verka för att dialogen mellan 
förtroendevalda och kommuninvånarna förbättras.  

Införa demokrativägledare. 

Digitalisera medborgarförslagen. 

Starta Youth Influence. Ungdomar lockas inte till dagens politiska liv. 
Formerna upplevs som långsamma, stelbenta och meningslösa. Demokratin 
urlakas för varje mandatperiod och vi ser med oro på hur  vår stolta 
demokratiska samhälle riskerar att styras av fler och fler utan större 
legitimitet  hos medborgarna.  Vi kommer inte föreslå ungdoms-fullmäktige, 
eller ungdomsråd i traditionell mening. Vi startar istället Youth Influnce 
genom blogg, Insta, Snap och vad mer det kommer att heta i framtiden. Där 
kan ungdomar nå “de som bestämmer” och tvärtom. Vi tror att detta är vägen 
till demokratins nya aktiva medborgare. Ur en äkta delaktighet tror vi nya 
politiker ser dagens ljus för att föra samhället framåt! 

Lysekilspartiet 

tror på 

demokrati,  

på människors  

 
 

delaktighet  

och vilja att 

påverka. 

INFLYTANDE & PÅVERKAN 
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Nuläge 
 
Våra förskolor håller en hög kvalitet, vilket föräldrar vittnar om i olika 
mätningar. Detta med relativt sett små resurser. 
 
Grundskolan har de senare åren tillförts resurser vilket gör att Lysekils 
kommun ligger i nivå med andrar kommuner. Andelen elever i årskurs 9 som 
uppnår kunskapskraven i alla ämnen har de senaste åren sjunkit kraftigt. 

I Lysekil har vi samlad skoldag vilket betyder att fritids och skola 
samarbetar under hela skoldagen. En verksamhet vi absolut ska fortsätta att 
värna. 

Gullmarsgymnasiet. En kommun av Lysekils storlek är precis “mittemellan” 
om det är gångbart att driva gymnasium eller inte. Gymnasiet har de senare 
åren “hämtat upp sig” gällande elevantal och framförallt resultat 
studiemässigt. Gymnasiet har den sista mandatperioden blivit betydligt mer 
resurseffektivt, hyreskostnaderna till trots. 

Det finns behov av utbildning efter gymnasiet både bland “nyanlända” och 
”inbitna” kommuninvånare. Genom KomVux, YH och SFI i nära samarbete 
med näringsliv och högskolor kan detta behov tillgodoses.  

Kulturlivet är omfattande i Lysekils kommun och upprätthålls framförallt av 
engagerade personer i ett flertal föreningar. 

Fritid. Vår kommun har många anläggningar i förhållande till invånarantalet, 
men många av anläggningarna är slitna och i behov av upprustning.  

 

Vad vill vi göra för kulturen? 

Kulturråd med ideell och kommunal bas är en tanke som vi vill uppmuntra 
till, gärna i samråd med gymnasieskolan.  

En vision är att få till stånd ett kulturhus, mötesplats eller motsvarande, där 
vi samlar biblioteket och andra verksamheter. 

 

I Lysekil  

ska 

barn 

 och 

unga  

känna  

hopp. 

BARN & UNGDOM 
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Vad vill vi göra inom utbildningsområdet? 

Skola, skolbarnomsorg 

Vi vill skapa en flexibel barnomsorg, som kan möta barnens behov oavsett 
om och vilka tider föräldrarna arbetar. 

Vi kommer att arbeta förebyggande mot skolsegregation och vi garanterar att 
grundskolan får behålla sina resurser. Vi vill att kunskapsnivån i skolan höjs 
än mer.  

Vår målsättning är att Lysekil ska vara bland de 50 bästa skolkommunerna i 
Sverige senast 2021 (istället för senaste placeringen: 150 av 290 kommuner).  

Gymnasie– och vuxenutbildning 

Vi kommer att arbeta för en stark och attraktiv gymnasieskola i kommunen.  

Vi kommer att arbeta för en vuxenutbildning som på ett innovativt sätt möter 
kommunens behov av kompetens. 

Vi vill satsa på en mer stimulerande utemiljö på förskolor, skolor och på 
lekplatser i hela kommunen för våra barn och ungdomar. Och vi får inte 
glömma dem som har en funktionsnedsättning. 

Samarbete skola & näringsliv 
Vi vill återupprätta samarbetet mellan gymnasiet och Ung Företagsamhet i 
syfte att erbjuda ungdomar möjligheten att driva UF-företag. 
Vi vill att alla elever ska prova på företagande under gymnasieåren. 
Hur vill vi skapa förutsättningar för en positiv fritid i kommunen? 

Vi vill göra Fjälla till kommunens friluftsområde nummer ett. 

Vi vill att badplatser och parkliknande grönområden håller en hög kvalitet. 

Vi kommer att förändra bidragssystemet till de kommunala föreningarna så att 
arbetet med tonåringar och nyanlända premieras. Genom föreningslivet vill vi 
förstärka integrationsarbetet. 

Vi vill skapa bättre förutsättningar för allas deltagande i idrott, fritidsverksam-
het och kulturaktiviteter. Vi vill undersöka möjligheten att införa en förenings-
utvecklare som kan stödja föreningslivet i att söka stipendier och vara 
“spindel i nätet” med att skapa samarbeten mellan föreningar och skolan, 
samt ett stöd för den för kommunen viktiga lägerverksamheten. 

Vi  

bygger 

deras 

framtid  

nu. 
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Nuläge 
• Vi har kommit igång med fler förebyggande insatser för barn och unga.  
• Heltidsresan har dragit igång för Kommunals medlemmar.  
• Vi har en alltmer åldrande befolkning som gör att vi måste ta höjd för 

detta inom de närmaste åren. 
 
Lysekilspartiets mål  
• Att invånarna får den vård och omsorg de har rätt till, och att vi fortsätter 

att arbeta långsiktigt och förebyggande. 
• Att vi får ut bästa möjliga verksamhet för skattemedlen. 
 
Vad har Lysekilspartiet genomfört under denna mandatperiod?  
• Vi har fått till en genomgripande översyn av hela verksamheten. 
• Vi har sett till att vårt nya äldreboende i Fiskebäck från början blivit 

anpassat till behovet (80 platser istället för planerade 60).  
• Vi har verkat för en bättre ekonomisk kontroll i nämnden, där vi bland 

annat fått till bättre och utförligare ekonomiska rapporter. 
 
Lysekilspartiet kommer att 
• Följa upp de åtgärder som har föreslagits för komma ner på snittet i 

Kostnad-per-brukare-undersökningen, detta för att klara av ökade 
behov från en åldrande befolkning.  

• Hålla koll på kostnader vi har för bilar, kost, IT, fastigheter. 
• Utreda möjligheten att åter göra Lysehemmet till äldreboende. 
• Verka för att äldrevården på Skaftö fortsätter bedrivas i lämplig form. 
• Utveckla det kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för 

funktionshindrade och öka dess inflytande över beslut som rör vård och 
omsorg. 

• Satsa på att knyta till oss fler familjehem i kommunen. 
• Verka för en värdig äldreomsorg, det finns en gräns för hur mycket man 

kan spara innan vården blir lidande och personalen mår dåligt.  
• Verka för en arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter och en lön att leva 

på. 
• Satsa på att skapa möjligheter för att i framtiden kunna rekrytera yngre 

till att utbilda sig för att arbeta inom vård och omsorg. 
• Ytterligare stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst för att få 

tidigare signaler när något inte fungerar. 

Kommunen ska  

äga och 

underhålla  

sina fastigheter. 

 

 

Inga fler dyra 

hyreskontrakt!  

OMSORGERNA 
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Besöksnäring 
Det kommunala arbetet med event och turism är idag delat mellan 
Avdelningen för Hållbar utveckling och Havets Hus. Det är stor risk att 
frågor faller mellan stolarna eller att dubbelarbete utförs.  
Besöksnäringarna är mycket viktiga för en sommarstad som Lysekil. Dessa 
näringsidkare har behov av snabba beslut särskilt i livsmedelsfrågor, och 
detta hindras av att vi idag bl a har en delad miljönämnd. 
Parkeringsproblematiken sommartid är ett faktum, även om gratisbussarna 
från Dalskogen bidrar till att lindra problemen.  
Vi har en okänd pärla alldeles i närhet till Norra Hamnen, nämligen 
Skeppsholmen. Kommunen äger en stor och nyrenoverad brygga i 
hamnen och vi ser gärna att turbåtar går till denna ö. Här kan turister sola 
och bada alldeles i närhet till staden. 
Gästhamnarna har en stor potential. Vi tror dock att denna potential kan 
utnyttjas på ett bättre sätt av en privat entreprenör, och vi vill därför lägga 
ut de kommunala gästhamnarna på arrende.  
Husbilsbesökare är också en allt viktigare grupp. Vi vill verka för att fler 
ställplatser på olika platser i kommunen iordningställs. 
 
LP kommer att jobba för: 
• att samordna den kommunala organisationen så att allt arbete med 

event och besöksnäring administreras av Havets Hus. 
• att konsekvenserna av införandet av p-skiva kommer med i den 

kommande parkeringsutredningen.  
• att återföra miljönämnden till Lysekil. 
• att marknadsföra möjligheten att bedriva båtturer till Skeppsholmen 

och att uppmuntra invånare och turister att besöka denna ö. 
• att arrendera ut de kommunala gästhamnarna. 
• att kommunen iordningställer fler ställplatser för husbilar. 

NÄRINGSLIV & BESÖKSNÄRING 

Vi har  

balansen  

och  

styrkan  

att leda  

vår  

kommun . 
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Privata företag 
De minsta företagen med upp till 5 anställda är ca 900 st i vår kommun. Det är 
här som vi kan se stora potentialer för tillväxt. Om varje företag anställer en 
person så har vi 900 nya skattebetalare i kommunen. 
Vi har ett antal ”halvstora” företag i kommunen, många som har funnits under 
lång tid. De finns både i Lysekil men även i Brastad och på Skaftö. Dessa företag 
är mycket viktiga arbetsgivare. 
Centrumhandeln är mycket viktig för en attraktiv stadskärna. Vi vill göra en 
särskild satsning på denna handel genom ökat samarbete. Vi ser att vår 
föränderliga omvärld gör att vi måste anpassa oss och ny specialistkunskap 
behöver tillföras. En kommunal tjänst där kunskapen om de kommersiella 
verksamheternas förutsättningar står i fokus bör införas.  
LP kommer att jobba för: 
• Att underlätta för, och stimulera småföretag att växa. 
• Att låta näringslivsenheten arbeta proaktivt och uppsökande för att utveckla 

befintliga företag. 
• Att lyssna på och försöka tillgodose de medelstora företagens önskemål. 
• Att inrätta en specialisttjänst dedikerad för centrumhandeln. 
Kommunal organisation 
Den kommunala organisationen är viktig för att kunna ge både företagare och 
privatpersoner service. Företagare vill ha snabba svar, något som tyvärr inte 
alltid har fungerat de senaste åren, mycket p.g.a. underbemanning.  
Den kommunala organisationen som har arbetat med näringslivsfrågor har 
förlitat sig på att ha NLC som bollplank. Detta samarbete har till viss del varit 
fruktbart, men för att få med samtliga företag i ett positivt förändringsarbete 
måste nya idéer och nya sätt att diskutera komma fram. 
Företagare önskar mer flexibilitet, stöd och hjälp från näringslivsenheten. Vi vill 
därför återupprätta näringslivsenheten som en dedikerad funktion för att hantera 
företagarfrågor, med en företagslots som på rätt sätt utgör kontakten mellan 
kommunen och företagen. 
LP kommer att jobba för: 
• Att den kommunala organisationen anpassar sig på ett betydligt bättre och 

mer flexibelt sätt till företagarnas behov.  
• Att införa en företagslots med rejält beslutsmandat för att kunna leverera 

snabbare hantering och snabbare svar. 
• Att återupprätta en företagsfokuserad näringslivsenhet. 

Centrum- 

handeln  

är mycket  

viktig  

för en  

attraktiv 

stadskärna.  

NÄRINGSLIV & BESÖKSNÄRING 
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NÄRINGSLIV & BESÖKSNÄRING 

Vi kan företagande och näringsliv. Vi kan företagande och näringsliv. 

Industritomter 
Vi har ett antal osålda tomter på industriområdet Dalskogen 3. Det är mycket dyrt att ta fram industritomter i vår bergiga kommun, men detta arbete måste fortsätta. Vi 
måste ha beredskap för att kunna erbjuda tomter till företag som vill etablera sig inom kommunen . Detta ska gälla i HELA kommunen. 
Efterfrågan på vattennära industritomter är fortsatt mycket hög i vår kustkommun. Vår vision om att vara ”ledande inom maritima näringar” ställer också krav på att vi kan 
erbjuda företag tomter i vattennära läge. 
Den förestående nedläggningen av Lysekilsbanan kommer att innebära en stor förändring av södra hamnstranden. Här kommer det att finnas stora möjligheter att 
förlägga småskalig industriverksamhet. 
LP kommer att jobba för: 
• Att kommunen gör en större inventering av lämpliga områden att exploatera för industriändamål. 
• Att priotera skyndsam projektering av industritomter med vattennära läge. 

Näringslivsstrategin 
Lysekils kommun rankas mycket lågt i Svenskt näringslivs näringslivsklimatundersökning. Innevarande år visar undersökningen på en svag förbättring i omdömena. 
I realiteten har dock inte mycket hänt sedan tidigare.  
För att förbättra verkligheten för företag inom kommunen måste en ny och väl förankrad näringslivsstrategi formuleras. Den nya strategin bör utgå från att alla 
företag har olika förutsättningar och ha i fokus att företagare ser olika problemområden för sin egen tillväxt. Näringslivsstrategin ska kunna stötta en 
ensamföretagare likväl som kommunens största arbetsgivare. 
En särskild del i näringslivsstrategin ska handla om centrumhandel och centrumutveckling. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag bidrar till rätt 
etableringar och lönsamma lokala handelsföretag. 
LP kommer att jobba för: 
• Att näringslivsstrategin tar sitt avstamp i de olika kluster av företag som kan antas ha samma eller likartade behov 
• Att särskilt utrymme i näringslivsstrategin lämnas för centrumhandeln. 
• Att Lysekils kommun snarast tar fram en ny näringslivsstrategi som är anpassad till ett betydligt bredare spektrum av företag än den nuvarande. 
• Att förbättra näringslivsklimatet för samtliga företag i kommunen. 
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Kommunala bolag 
Den kommunala bolagskonstruktionen har några år på nacken och 
koncernbildningen gjordes i syfte att undgå beskattning. Lysekilspartiet 
tycker inte att en kommun ska ägna sig åt avancerad skatteplanering. 
Vinstuttagen från dotterbolagen hindrar även viktiga investeringar, och kan 
få till följd att avgifterna som invånarna betalar kan behöva höjas. 
Lysekilsbostäder ska bygga, äga och förvalta framför allt hyreslägenheter 
för bostadsändamål. Vi ser ett visst behov av hyreslägenheter, men vill 
utreda hur stort detta behov är innan vi bygger. Vi har en stark 
urbanisering, därför måste försiktighet gälla.  
LEVA vill vi ha kvar i kommunal ägo eftersom vi då får full insyn i vad och 
var bolaget satsar. För att låta LEVA kunna investera vill vi att vinstuttaget 
som Lysekils Stadshus gör minskas till ett minimum. 
Havets Hus bidrar mycket till varumärket Lysekil. Lokaliseringen är en 
utmaning, som hindrar framtida utbyggnads- och expansionsmöjligheter. 
Även parkeringfrågan är en utmaning. 
För Lysekils Hamn avvaktar vi tills vidare hamnutredningen och de försök 
till utarrendering av verksamheten som nu företas. 
 
LP kommer att jobba för: 
• Att överföringen av vinstmedel från dotterbolagen till Lysekils 

Stadshus minskas till ett minimum. 
• Att LEVA kvarstår i kommunalt ägo. 
• Att Lysekilsbostäder ska fokusera på att bygga och förvalta bostäder. 

NÄRINGSLIV  & BESÖKSNÄRING 
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Nuläge 
Vi lever i en tid där urbaniseringstrendean är mycket stark. Många unga väljer 
att flytta från landet och mindre orter till förmån för större städer. Samtidigt 
finns det människor som väljer att bosätta sig på ett ställe som de av olika 
anledningar attraheras av och sedan letar rätt på jobb inom pendlingsavstånd. 
Eller att man som pensionär vänder hem eller omvandlar delårsboendet till ett 
helårsboende. 
Framkomligheten och säkerheten på väg 161 och 162 är mycket betydelsefull 
för Lysekils kommun. Idag lämnar dessa vägar mycket i övrigt att önska.  
Gång- och cykelleder saknas norr om Lyse. 
Detaljplaner tar anmärkningsvärt lång tid från planbesked till färdigställande. 
Lysekilspartiets mål 
Vi vill att nya bostäder kompletterar befintliga boendestrukturer så att 
blandade boendeformer med hyresrätter, bostadsrätter och äganderätt i 
flerbostadshus, radhus, grupphusområden och villor uppnås efter behov. VA-
utbyggnad och större byggrätter i fritidshusområden kan ge bättre möjligheter 
för helårsboende. 
Vi förordar förtätningar av befintliga tätorter före nybyggande i oexploaterade 
områden.  
Byggande för helårsboende ska vara utgångspunkten för all bebyggelse. 
Lysekilspartiet kommer att  
• Verka för att en detaljplan för boende i området norr om sjukhus-

området i Lysekils tas fram. 
• Initiera en förstudie om markanvändning i Södra hamnen om och när 

Trafikverket lägger ned järnvägen. 
• Siviks sopstation ska på sikt flyttas till förmån för boende. En utredning 

ska genomföras för att ge svar på frågan när och hur detta kan ske. 
• Verka för att detaljplan för Tronebacken kan genomföras. 
• Detaljplaner på Skaftö: fortsätt att utveckla Torvemyren i Grundsund, 

genomför en mindre utbyggnad om 30-40 bostäder för helårsboende på 
Utsiktsberget i Fiskebäckskil. 

• Brastad centrum ska utvecklas när vi vet vad som gäller med järnvägen. 
• Verka för att framkomligheten och säkerheten på väg 161 och 162 

förbättras. 
• Verka för att delårsboende blir helårsboende. 

Vi  

tror  

nya spår . 

Vi ser 

bortom 

rondellen. 

BO & BYGGA 
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Nuläge  

Havet som omger Lysekil är hotat från flera håll; övergödning, gifter, 
nedskräpning och överfiske. Vi svenskar bryr oss mycket om naturen men 
vi kustbor har en extra kärlek till havet. Vi vill alla ha ett levande och friskt 
hav som ger oss bra mat och rekreation – förutom att rent hav har ett 
egenvärde i sig själv.  

De flesta kommunala beslut rör miljön på något sätt, från inköp av matvaror 
till skolor och åldringar till val av bilmodeller för kommunens verksamhet. 
Allt hänger ihop på vår gemensamma planet där våra små vardagliga val 
faktiskt är viktiga, både för den lokala miljön samt det globala klimatet. 

Som litet lokalt parti med stor tilltro till förnuftet vill vi ta till oss kunskapen 
som finns i samhället och omvandla den till bättre beslut för en bättre miljö. 
Vi gör det vi kan - i Lysekil. 

Lysekilspartiets mål  

Lysekils kommun har en stor möjlighet att minska marin nedskräpning 
lokalt och kommunen kan bli en nationell föregångare i att minska den 
marina nedskräpningen. Tillsammans kan vi minska nedskräpningen, både 
till land och till havs. 

Den gemensamma miljönämnden har inte fungerat bra och bör avskaffas – 
vi måste ha lokal kompetens för lokala frågor. För mycket fokus har legat 
på andra kommuners behov. 

Lysekilspartiet kommer att 

1. Kraftigt minska nedskräpningen genom att  

Sätta upp fler fågelsäkra soptunnor och se till att de töms oftare. 
Prioritera havsnära lägen hos både kommunala samt hos näringsidkare 
som kaféer och kiosker. 

Använda arbetsmarknadsenhetens duktiga personal för att städa 
stränder, vägar och diken med statlig subvention. 

Investera i rening av kommunens dagvattenhantering (regnvatten) som 
är en stor källa till skräp i havet från stadsmiljön. Detta gör oss till en 
ledande kommun i Sverige. 

 

MILJÖ 

Bättre beslut 

för bättre miljö. 
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2. Effektivisera miljönämndens arbete genom att gå ur den 
kommungemensamma miljönämnden! Miljön i Lysekils kommun far illa av 
att miljönämnden drivs från Sotenäs kommun. Kompetens och idéer 
måste finnas på plats inom kommunen – men vi kan fortsätta dela på 
arbetet där det är lämpligt. 

 

3. Öka fiskbeståndet som därefter tåls att fiskas, av både fritids- och 
yrkesfiske:  

Lobba för att fiskekontrollen inom kommunen ökar så att lagliga fiskare 
får mer fisk att fiska. 

Inför informationsskyltar på flera språk om fiskeregler inom kommunen. 

Verka för att länsstyrelse och stat minskar säl- och skarvbeståndet. Om vi 
nu har mycket lite fisk i havet måste vi skydda den på alla sätt. Säl- och 
skarv skall hållas inom hållbara men låga gränser tills fiskbeståndet är 
återskapat . 

 

Lysekilspartiet kommer även att verka för att: 

• Investera i de kommunala reningsverken för att minska utsläppen av 
mikroplast och giftiga partiklar. 

• Möjliggöra fler båtbottentvättar – satsa på information mot användning 
av förbjudna båtbottenfärger. 

• Öka tillsynen av utsläpp från industrier som släpper ut avlopp eller 
industrirester till havet. 

• Använda fjärrvärmen mer! Söka investeringsbidrag till nya 
användningar – gör Lysekil koldioxidneutralt och skapa nya jobb. 

• Via LEVA, investera i modern solenergi, lokalt producerad och stödja 
privata alternativ till detta. 

• Alla kommunens upphandlingar skall ta hänsyn till varans och 
tjänstens koldioxidavtryck (carbon footprint) vilket i vissa fall leder till 
att lokala producenter med korta transporter väljs. 

Vi vill minska 

utsläppen av 

mikroplast och 

giftiga partiklar. 
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Vill du veta mer 

eller kontakta 

oss? 

Bo & Bygga 

Omsorgerna 

Bo & Bygga 

Barn & Ungdom 

Inflytande, påverkan & 
öppenhet 

En förtroendeingivande 
kommun Näringsliv 

Miljö 

LYSEKILSPARTIETS DRIVNA OCH ENGAGERADE MEDLEMMAR 
VERKAR I FLERA OLIKA ARBETSGRUPPER. 

Prata gärna med kontaktpersonen för respektive grupp om du vill veta mer 
eller har synpunkter inom ett särskilt område: 

1. En förtroendeingivande kommun: Ronald Rombrant,  070-580 80 58 
ronald.rombrant@ lysekilspartiet.nu 

2. Inflytande, påverkan och öppenhet: Patrik Saving, 076-824 18 79 
patriksaving@gmail.com 

3. Barn och Ungdom: Jeanette Janson, 073-631 24 62, 
jeanette.janson@telia.com  

4. Omsorgerna: Ronny Hammargren, 073-931 44 08, ronny38@telia.com  

5. Näringsliv: Fredrik Häller, 070-556 30 10  fredrik.haller@gmail.com,   

6. Bo och Bygga: Mikael Wennergren, 070-351 39 54 
mikael.wennergren@hotmail.com  

7. Miljö: Fredrik Norén, 070-2992385, fredrik.noren@n-research.se  

Vill du lära känna oss mer är du välkommen in på vår öppna 
facebooksgrupp Forum Lysekilspartiet eller vår hemsida 

lysekilspartiet.nu. 

Hör av dig om du har frågor till oss, gärna via mail eller messenger. 

Skulle du vilja bli medlem i Lysekilspartiet så kan du swisha 100 kr till 
123 473 97 28 och ange namn, mejladress och mobilnummer. 
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