
Vision&Skaftö&2020&
 

Inledning&
Visionen är framtagen baserat på de diskussioner som förts vid två tillfällen i Örådets regi. 
Syftet med visionen är dels att beskriva ett möjligt scenario för 2020 som grundas på nu 
kända trender och tendenser i samhällsutvecklingen globalt, i Sverige, i Lysekil och på 
Skaftö. Visionen är i viss mån en önskad beskrivning av hur det ser ut på Skaftö vid den 
tidpunkten och förutsätter ett fortsatt starkt engagemang från olika aktörer, inklusive Örådet. 
En accepterad vision blir en bra utgångspunkt för initiativ och aktiviteter i Örådets fortsatta 
arbete. 
 

Omvärlden&
Omvärlden är turbulent. Ett instabilt EU, konflikt med Ryssland, skakig världsekonomi och 
fortsatt globalisering gör det mycket svårt att förutse hur situationen ser ut 2020. Vi förutsätter 
emellertid att Sverige trots detta klarar den internationella konkurrensen hyggligt och att vi 
stegvis förmår ställa om till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Urbaniseringen 
fortsätter och Stockholm, Göteborg och Malmö expanderar. I denna process klarar sig 
Bohuslän hyggligt genom sitt läge i stråket mellan Köpenhamn och Oslo men vissa 
kustkommuner tappar fortsättningsvis delar av sina helårsboende invånare . Efterfrågan på 
fritidshus och destinationer som kan erbjuda de naturvärden som Skaftö karaktäriseras av 
kommer att öka. Den Nationella satsningen på destination Bohuslän börjar få effekt. Inte bara 
besökare från närområdet har upptäckt Lysekil utan även besökande från övriga Europa hittar 
hit. Skaftö har etablerat sig som ett hälso- och aktivitetscentra. 
 

Lysekil&
Efter år av politisk turbulens och försämrad ekonomi stabiliserades läget successivt efter valet 
2014. Den tidigare politiska kulturen med starka personmotsättningar har vänts till en av 
Skaftöborna efterlängtad samarbetsanda som är en förutsättning för att lösa kommunens 
många problem.   Ekonomin förblir dock fortsatt problematisk med mycket begränsade 
möjligheter till investeringar för framtiden. Kommunen har också svårigheter att rekrytera den 
kompetens som behövs för att klara de alltmer krävande kommunala uppgifterna.  
Den pågående avfolkningen har för Lysekils del bromsats bland annat genom inflyttningar på 
Skaftö. Det totala antalet invånare i kommunen har inte minskat sedan 2014. 
Industrietableringar i Lysekil har ökat industrisysselsättningen vilket lett till inflyttningar i 
staden.  
Under senare år har diskussionerna om kommunsammanslagningar tagit fart och ser ut att bli 
en nödvändighet under de närmaste åren. Frågan om Skaftös kommuntillhörighet är en öppen 
fråga. 
 

Skaftö&
På Skaftö har trenden vänt. Den avfolkning som vi sett under början av 2000-talet har förbytts 
i befolkningstillväxt. Totalt finns nu ca 1700  åretruntboende innevånare på Skaftö. En 
bidragande orsak har varit att Rehabcentrat i Stockevik har blivit färdigt och i och med det så 
har 50 nya arbetsplatser skapats. Entreprenörer inom hälsosektorn erbjuder förebyggande och 



andra hälsotjänster som komplement till Rehabcentrat. Skaftö har profilerat sig som ett 
attraktivt hälso- och aktivitetscentra. Besöksnäringen har utvecklats genom tillkomsten av 
Islandsbergskanalen, de nya cykelvägarna, badplatsen vid Skäddhålan, vandringsleden till 
Vigerna och nya fritidsaktiviteter inom kajak, segling och fiskesport. Det årligen genomförda 
Kanaljubileet har blivit allt populärare och kan ses som en karneval för Grundsund och 
Skaftö. Antalet övernattningar på ön har fördubblats på fem år.   
Byggnationen som kom igång 2015 har medfört ett varierat utbud av bostäder och de som fått 
arbete har och kunnat bosätta sig på ön. 
De åretruntboende har fortfarande en hög medelålder, men ganska många barnfamiljer har 
flyttat in.   Örådet har med kommunens hjälp lyckats få utländska entreprenörer från Holland 
och Tyskland att flytta hit. De verkar i första hand inom besöksnäringen.  
Totalt har denna inflyttning medfört att risken för nedläggning av skolan är undanröjd. 20 
barn från nyinflyttade familjer har börjat i förskolan och skolan under den senaste 3-
årsperioden. För de boende finns ett fortsatt stort utbud av aktiviteter, föreningar och 
mötesplatser. Folkets Hus har ytterligare stärkt sin position som kulturbärare och är Skaftös 
viktigaste mötesplats. Planer finns på en utbyggnad eftersom efterfrågan på lokalerna hela 
tiden ökat. 

Bygga&Bo&
I och med den positiva utvecklingen för näringslivet på Skaftö och det ökade utbudet av 
bostäder så har också efterfrågan på dessa ökat. Området vid Evensås är färdigställt och det 
som 2014 var ett kritiserat exempel på exploatering har nu blivit ett fantastiskt område med 
kvällssol och utsikt över västerhavet. 5 familjer är åretruntboende medan övriga är 
delårsboende.  
Detaljplanen för Utsiktsberget antogs 2015 efter många överklaganden. Den ursprungliga 
planen fick revideras i ett par omgångar och antalet bostäder reducerades från 175 till 125. 
Infarten till området byggdes om och en cykelväg blev färdig för ett par år sedan. Över hälften 
av bostäderna är nu byggda och sålda. Det är främst de tomter som ligger högt med utsikt som 
efterfrågats, men ett 20-tal ägarlägenheter blev också färdigställda i ett tidigt skede. 
Området vid infarten till Fiskebäckskil har färdigställts och blivit ett centrum.   för norra 
Skaftö. Alla tomter vid golfbanan i östra Stockevik har byggts och fått ägare.   
I snitt bebos 25% av de nya bostäderna året runt och många delårsboende har förlängt sin 
närvaro till 5-6 månader för att fullt ut kunna ta vara på den livskvalitet som erbjuds. 
Det är pendlingsavstånd till såväl Uddevalla, Trollhättan som Göteborg vilket gör att en del 
valt att flytta till Skaftö för att ta vara på den livskvalitet som Skaftö erbjuder åter om. 
Möjligheter till att arbeta på distans har också lett till ett antal helårsboende.  

 
Näringsliv&
Bristen på Industritomter har länge varit ett problem, men sedan några år finns nu ett visst 
utbud av tomtmark vid Grönskult   
Lönndahls industriområde är utbyggt och är nu ett handels- och företagscentrum.                                                            
Det är fortsatt hög efterfrågan på hantverkare och olika typer av tjänster. Nya nätverk för att 
utveckla produkter och tjänster har bildats och samverkan har lett till att en större del av 
efterfrågan nu kan tillgodoses av de lokala företagen.  
Genom insatser för företagssamverkan finns numera näringsregister som omfattar alla typer 
av företag på Skaftö. 
En utveckling av livsmedelsproduktion pågår på Skaftö bl.a. med ekologisk odling och 
djurhållning.  Denna utveckling stämmer väl med Skaftös inriktning mot ett aktivitets –och 
hälsocenter. 



Trafik&
En del av väg 161 har byggts ut men vägen från Bokenäs till Skaftö är fortfarande trafikfarlig, 
smal och kurvig. Däremot har  en del gång och cykelvägar byggts ut . Det är nu möjligt att ta 
sig hela vägen från Rågårdsvik via Grundsund, Stockevik, Fiskebäckskil, Östersidan och fram 
till avfarten till Vägeröds dalar. Det finns även cykelväg från Fiskebäckskil till Golfbanan / 
vägen mot Stockevik. Samarbetet med Bokenäs har lett till att vi kan erbjuda en rad attraktiva 
cykel- gång och ridvägar för besökande.  
 Under sommaren finns också en färjeförbindelse för persontrafik mellan Rågårdsvik och 
Ellös som gör att cyklister och motionärer fått stora möjligheter att välja vägar. I anslutning 
till vägarna har badplatser och olika aktivitetsplatser ställts i ordning.                                                                                                         
 
Parkeringsplatser är fortfarande ett problem under högsäsong, men den nya parkeringsplatsen 
vid Bottnahallen har gjort situationen betydligt bättre i Grundsund och i Fiskebäckskil är läget 
hyggligt tack vare att PEAB / Skaftöbo har tillskapat ett hundratal platser i anslutning till 
Kristinebergsområdet. 
 
Enligt geotekniska undersökningar består ovannämnda mark av rasbenägen lera och kan inte 
belastas utan omfattande och dyrbar markförstärkning. Texten bör därför utgå.  

Samhälle&
Tack vare den positiva befolkningsutvecklingen har samhällsservicen kunnat behållas och i 
viss utsträckning till och med utvecklats. Faran för skolan är över och Räddningstjänsten har 
fått förstärkning genom att flera av de nya yngre familjerna har engagerat sig. Fibernätet är nu 
utbyggt och gynnar distansarbete och all IT-baserad verksamhet. 
Äldreomsorgen har varit ganska välfungerande, men kostsam. I avsikt att öka delaktigheten 
för den äldre befolkningen har kommunen antagit lagen om valfrihet vilket ger äldreomsorgen 
nya förutsättningar. Detta kan även ge flera arbetstillfällen i kommunen Kontinuiteten och 
brist på medicinsk kompetens har varit ett problem. En ny modell som kännetecknas av mer 
förebyggande insatser, ökad delaktighet från anhöriga med hjälp av modern Internet-
teknologi, samverkan med Rehabanläggningen, en fast geriatriker och ökad valfrihet vad 
gäller boendet genom att ett attraktivt äldreboende som alternativ till fortsatt vård i hemmet 
som för en del äldre lett till isolering och depressioner.  
  

Örådet!!
Örådet har utvecklats väl och de insatser som gjorts har fått ett gott mottagande bland 
befolkningen och i kommunen. Genom en utökad dialog med medlemmar och befolkning i 
övrigt så har intresset för frivilliginsatser ökat och antalet medlemmar har fördubblats. 
Som komplement till Örådet bildades 2015 ett utvecklingsbolag som ägs och finansieras av i 
första hand de byggföretag som exploaterat områden för nybyggnation samt de olika lokala 
företag som har stor glädje av en positiv utveckling på ön.  
Örådet var initiativtagare till den förstudie som sedan ledde till att bolaget kunde etableras. 
Kommunen har en styrelseplats för att säkra att inriktningen på verksamheten ger den 
samhällsnytta som har varit en av utgångspunkterna. Ägarna förband sig att finansiera 
verksamheten under 3 år, men resultaten var så positiva att överenskommelse kunde träffas 
om fortsatt verksamhet. 
 


