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Lysekil - den hållbara framtidskommunen 
Vi vill bygga en hållbar framtid för Lysekils kommun, där invånare i alla åldrar 
trivs och vill stanna kvar; ett samhälle där vi varken bränner ut planeten eller oss 
själva. Därför måste vi utveckla hela kommunen så att vi värnar varandra och 
samtidigt vårdar naturen. Vi vill satsa på framtidens gröna näringar och öka 
självförsörjningsgraden; det skapar jobb och trygghet. Vi vill stärka 
biodiversiteten och förbättra våra möjligheter att klara konsekvenserna av 
klimatförändringarna. Det är här i kommunen vi tillsammans lägger grunden för 
att skapa en hållbar värld.  

Havsmiljöpartiet 

Havet är en viktig resurs för Lysekils kommun. Med det följer ett stort ansvar att 
också skydda havet mot fortsatt överexploatering. Vi vill 
● behålla ett fortsatt starkt strandskydd så att vi säkrar allas tillgång till 

strandlinjen och skyddar livet i vattnet
● stärka det hållbara båtlivet bl.a. genom att utöka båtförvaring på land och antalet 

tömningsstationer
● sänka hastigheten för båttrafik i inre farvatten och flytta ut inre farleder så att 

påverkan från båttrafik på miljö och människor minskas längs kusten
● inrätta kommunala naturreservat och skyddsområden i havet för att skydda och 

stärka våra kustnära ekosystem

● förenkla etablering av hållbara näringar i och i anslutning till havet.

Naturmiljöpartiet 

Kommunens natur, skogar och jordbruksmarker är mycket värdefulla. De utgör 
förutsättningen för matproduktion och livsviktiga ekosystemtjänster. Grönområden 
är hem för djur och växter, de skyddar oss mot torka och översvämningar och ger 
möjlighet till rekreation, svalka och återhämtning. Vi vill 
● stoppa byggandet av miljonvillor ämnade för delårsboende på attraktiv naturmark
● stoppa exploateringen av vår natur- och jordbruksmark. Projekt som Tronebacken

och Fyreberget bygger bort oersättliga gemensamma naturvärden till förmån för
enskilda intressen.

● miljöbyggnadscertifiera ny- och ombyggnationer i kommunens regi
● inrätta naturreservat i alla kommundelar för att stärka den biologiska mångfalden
● göra de kommunala skogarna hyggesfria så att vi stärker biologisk mångfald,

hälsa och friluftsliv



● förenkla etableringsprocessen för sol och havsbaserad vindkraft för att öka den 
lokala och hållbara energiproduktionen

● införa en koldioxidbudget som verktyg för att minska Lysekils klimatavtryck.

Uppväxtmiljöpartiet 

Grunden för ett bra liv läggs i barndomen. I Lysekil ska alla barn känna sig trygga och 
fria att, oavsett bakgrund och förutsättningar, utvecklas och skapa sin egen framtid. 
Vi vill 
● införa klasser med max 18 elever och högre vuxennärvaro i skolan, även på 

rasterna
● renovera våra skolor så att elever och lärare får en bra, trygg och kreativ 

arbetsmiljö
● ta bort 15-timmarsregeln så att alla barn får fri rätt till förskola och fritids, oavsett 

föräldrarnas situation
● göra skolmåltiderna njutningsbara och en del av pedagogiken, med mer 

ekologiska och lokalproducerade råvaror
● stärka projektet “Ung utveckling” genom att tillföra mer personal och etablera 

fritidsgårdar i hela kommunen, tex i Brastad och på Skaftö
● utöka bibliotekens resurser så att de kan stimulera barns och ungas nyfikenhet 

och fungera som starka demokratibärare
● stärka stödet till kulturskolan och sport- och fritidsföreningar för att kunna 

erbjuda alla barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter

● starta en fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning.

Livsmiljöpartiet 
Vi behöver få utrymme i våra liv för det som ger det mening. Mer fritid, fler 
mötesplatser och en trivsam miljö med stadsnära grönområden ger möjlighet till 
gemenskap och läkande egentid. Vi vill 

● införa sextimmarsarbetsdag för alla anställda inom vård och omsorg
● öka andelen helårsboende genom att skapa goda förutsättningar för barnfamiljers 

tillflyttning till Lysekils kommun och anpassa byggandet därefter - vi vill ha 
grannar året runt!

● anlägga fler odlingslotter i alla kommundelar för att utöka möjligheten till egen 
odling

● prioritera och skynda på utbyggnaden av cykel- och kollektivtrafik, samt få till 
tillbaka en fungerande tågbana, för hållbara transporter inom och till och från 
kommunen

● etablera bygdelag för att ge alla möjlighet att påverka och vårda sin närmiljö. Det 
skapar sammanhållning och trygghet

● stärka tilltron till samhället och öka delaktigheten i de demokratiska processerna 
i alla åldrar.

www.mp.se/lysekil




