
 
 

Vi vill vara din röst i Lysekils kommun.  
Valet är ditt!  

 

Varför ska du rösta på Lysekilspartiet? 

Lysekilspartiet gör skillnad. Det har de senaste åren blivit mer ordning och 
reda i kommunen och ekonomin har blivit bättre. Media skriver ofta om 
kommunen i positiva ordalag. Men vi menar att kommunen på många 
områden kan bli väsentligt bättre! Och detta är viktigt om vi ska lyckas 
vända trenden med ett sjunkande invånarantal och en åldrande 
befolkning.   

Lysekilspartiet kan till hundra procent fokusera på vad som är bäst för dig 
och för Lysekils kommun. Vi behöver inte ta hänsyn till en ideologi som 
låser fast oss i gamla hjulspår eller till vad ett moderparti i Stockholm 
dikterar.  
 

Vilka frågor kommer vi att driva? Se nästa  sida.   
Vill du bli i medlem eller veta mer om oss? Maila till info@lysekilspartiet.nu eller besök oss på 
Facebook. Eller ring 070-580 80 58.

Vi vill vara vara din röst i Lysekils kommun. 
Valet är ditt!



 

 

Lysekil ska vara en attraktiv kommun som ger 
bra service åt invånare och företag! 

Lysekilspartiets politik den kommande mandatperioden utgår från att vi vill vända trenden med 
ett sjunkande antal invånare och en åldrande befolkning. Här är sju frågor som Lysekilspartiet 
kommer att driva 2023-2026 för att göra Lysekils kommun mer attraktiv: 

Utveckla Södra hamnen, Lysekils framsida. 

Idag lägger ovissheten om Lysekilsbanans framtid en förödande broms på utvecklingen av stora 
delar av kommunen. Särskilt gäller detta i Södra hamnen, ett område med en oerhört stor 
potential som nu bara förfaller. Vi vill se ett område som året runt sjuder av liv! 

Företagsklimatet och jobbförutsättningarna ska vara i topp. 

För att jobb ska skapas i kommunen är ett gott företagsklimat en förutsättning. Vi har som 
målsättning att Lysekils kommun ska ligga bland topp 100 innan mandatperioden är slut (idag 
ligger vi på plats 277 bland Sveriges 290 kommuner). 

Ta fram anpassade boenden för äldre. Skapa flyttkedjor så att unga kan köpa egna hem. 

Lysekils kommun har redan idag en relativt stor andel äldre. Åldersgruppen 80+ ökar kraftigt de 
kommande åren, vilket vi måste ta höjd för genom att i första hand anpassa befintligt 
bostadsbestånd, eller i andra hand bygga nya bostäder. Lyckas vi få igång flyttkedjor ger det 
möjligheter för unga och barnfamiljer att bo kvar eller att flytta till Lysekils kommun.  

Lysekil ska omtalas som en trygg och säker kommun. 

Under senare år har tilliten och tryggheten i Lysekils kommun minskat. Förebyggande insatser 
inom skola och socialtjänst ska prioriteras så att ungdomar tidigt kommer in på rätt spår. 
Ordningsvakter, kameraövervakning, ett aktivt arbete för att få fler poliser till Lysekil är frågor vi 
fortsatt kommer att driva.  

Sänk skattesatsen. 

Lysekils kommun har idag en av regionens högsta skattesatser. Om vi ska få folk att flytta till 
Lysekil utgör den höga skattesatsen ett hinder som vi vill sänka. 

Bro över Gullmarn, förbättra framkomligheten på väg 161 och väg 162. 

Goda kommunikationer är nödvändiga för såväl företagande som för boende i Lysekil.     

De höga sjukskrivningstalen i kommunen ska sänkas. 

Lysekil har näst högst sjukskrivningstal i hela kommunsverige. Orsakerna måste hittas och 
utvecklingen vändas.  

 _______________________________________________ 

Om Lysekilspartiet 

Lysekilspartiet invaldes till Lysekils fullmäktige första gången 2002 och är idag det näst största partiet i 
kommunen. Lysekilspartiet har varit det ledande oppositionspartiet sedan valet 2014. Partiet definieras inte 
på höger/vänster-skalan utan utgår från vad som är bäst för Lysekils kommun. Partiet har länge drivit frågor 
om ordning och reda, om en ekonomi i balans samt satt demokratifrågor i centrum.  


