
Redovisning av Örådets intervjuer/samtal med Skaftös 
politiker. Redovisningen finns också under rubriken Näringslivsgruppen 

 
Villkoren för samtalen är att de minnesanteckningar som förts skall granskas av 
respektive politiker. Godkända anteckningar får publiceras på Örådets hemsida.  

 
Följande Politiker har deltagit i intervjuerna/samtalen 
1. Bo Göthesson, Socialdemokraterna, den 209 maj 2014 
2. Elisabet och Richard Åkerman, Moderaterna, den 31 maj 2014  
3. Lars Björneld, Folkpartiet den 8 juni 2014  
 
Inbjudna att delta är också Thomas Falk Lysekilspartiet (f d Skaftöpartiet)  och 
Susanne Baden, Miljöpartiet. Båda har inte velat delta i intervjuerna/samtalen.    

 
 

Minnesanteckningar från Örådets möte 140529 med Bo Göthesson 
 
1. Samling  

Kommunpolitikern Bo Göthesson (s) möter Skaftö Öråds ordförande 
Sune Andreasson och Lars Löfvenholm, representant från Näringslivsgruppen 
inom Skaftö Öråd. 
 
2. Presentation 
 Bo Göthesson berättar att han börjat arbeta politiskt redan 1973, 
då som ersättare i Byggnadsnämnden. Därefter berättar BG hur kommunens 
beslut bereds och fattas. BG hoppas på en stabil majoritet i kommunfullmäktige 
efter valet i år så att beslut kan fattas och en klar linje i politiken hållas. 
 
3. Vad är viktigast för Skaftö på kort och lång sikt? 

• Näringslivspolitiken är den viktigaste frågan inom kommunen och 
näringsidkarna på Skaftö saknar förtroende för kommunens 
näringslivsenhet. BG anser att näringsidkare främst (och naturligast) skall 
kontakta politikerna för att framföra sina frågor och åsikter, varefter 
politikerna engagerar de tjänstemän som de anser behövs i frågan.  

o Kommunen har antagit en ny näringslivspolicy, men frågan är hur den 
tillämpas. Näringslivsenheten borde prestera mera med de resurser 
man har. 

o Ledningsutskottet är positiva till Islandsbergskanalen. Kommunen 
tar på sig huvudmannaskapet för vattenföretaget. Bo G ser 
synergieffekter med GC-väg till Rågårdsvik. 



o Tillväxt: Prioriteten är på befintliga näringsidkare, där potentialen 
finns, före nya och högtflygande projekt. 

o BG berättar om ”konflikten” om mark på Grötö mellan ByggMax (som 
vill dubbla sin verksamhet i Lysekils Hamn) och Seabased. De vill 
båda åt samma markområde.  

o På frågan var tillväxtpotentialen finns på Skaftö (avseende 
näringslivet), svarade BG att 3 företag inom miljöteknik har ansökt 
om industrimark, helst med havskontakt mot Gullmarn. Problemet är 
att det inte finns någon sådan disponibel mark vare sig på Skaftö 
eller på Lysekilssidan av Gullmarn. T.ex. har en norsk affärsman 
köpt upp mark vid gamla fiskhamnen för att bygga ett köpcenter. 
Antalet hantverkare bör också kunna öka, men Bosse visste inte hur 
stor potentialen kan vara. 

o Den 12/6 är det planlagt ett möte avseende planarbetet på Lönndals 
industriområde, där BG vill ha med Stig Simonsson, Anders Bäcker 
och Ingemar Mellin från Örådet. Mötet har blivit uppskjutet då 
prefekten på Lovén Center inte kunde den 12/6, men BG hoppas att 
mötet kan genomföras före semestern. Här skall synergierna för 
Islandsbergskanalen med Gång- och cykelvägen mellan Grundsund 
och Rågårdsvik också diskuteras.  

• Den näst viktigaste frågan är nya bostäder. Här poängterade BG att det 
är upplåtelseformerna som är väsentliga och att bostäder i prislägen som 
”vanligt” folk (åretruntboende) har råd med som är viktigast. 

o Kommunen antog i juni 2013 en ny Boendestrategi som skall vara 
vägledande, främst då kommunen har planmonopol, vilket BG 
poängterade. Bostadsbyggandets frågor: Var? Vad? Och för Vem? 

o BG tror att pendling till arbetsställen utanför kommunen kommer 
att bli ett väsentligt argument för att få hit fastboende i de nya 
bostadsområdena på Skaftö. 

o BG poängterade att det är väsentligt att ny bebyggelse på Skaftö 
ansluter på ett naturligt sätt till befintlig tätortsbebyggelse. 

o BG orienterade om att den nye prefekten på Sven Lovén Center och 
Gunnar Svensson på GRG avser bygga energihus på de tomma 
tomterna på Torvemyr 1 som studentbostäder, då man har brist på 
sådana. Torvemyr är sista kommunala bostadsprojektet inom 
överskådlig tid. 

 
4. Örådets frågeställningar 

• Skolans framtid 
o Åretruntboende är väsentligt för att bibehålla Skaftös servicenivå 

enligt BG 



o Skolan och barnomsorgen måste vara kvar på Skaftö för att vi skall 
få fler fastboende på ön och för att vi skall kunna behålla dem vi 
redan har. 

• Friskvårdsanläggningen i Södra Stockevik 
o Den 2/6 skall beslut fattas om samrådsförfarande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
o Vi kan verkligen inte säga nej till 50 nya arbetstillfällen på Skaftö. 
o BG är positiv till anläggningen, men finansieringen får inte bygga på 

försäljning av fritidshus. 
o Miljöbalken säger att fritidshusbeståndet i Bohuslän redan är fullt 

utbyggt. 
• Bebyggelsen på Utsiktsberget 

o Självklart är jag positiv till detta säger BG. Kommunen har inte ”vikt 
ner sig”. 

o Dock är det viktigt att det blir rätt upplåtelseformer med både 
gruppboenden, hyreslägenheter och fristående tomter/villor. 

o Parkeringsproblematiken måste lösas, även om exploatören måste 
ordna parkeringar till alla boenden som byggs, måste även 60-100 
nya parkeringsplatser tillkomma för övriga Fiskebäckskilsbor. 

• Räddningstjänstens bemanning 
o Samarbete med kringliggande kommuner pågår för att ha råd med 

samhällsservice. 
o Samarbete med räddningstjänsten i Uddevalla pågår och den nya 

brandstation som Uddevalla planerar byggas, önskar Lysekil blir 
placerad vid Torp. 

o Skaftö har fått den modernaste brandbilen av alla just för att vi är 
så isolerade och har så långa insatstider från andra brandstationer. 

• Hemtjänstens bemanning 
o Trenden i vården är att alltmer vård sker i hemmen, vilket ökar 

kraven på hemtjänsten både numerärt och kvalitetsmässigt. 
o Lysekils kommun bygger ut Trygghetsboende, men BG anser dem vara 

för dyra. Då hyran är cirka 10 000 kronor per månad och maximalt 
bostadsbidrag är 5 000 så innebär det att för många är pengarna 
slut när hyran är betald. 

 
5. Avslutning 

• BG anser att han är vald för att representera hela kommunen inte bara 
Skaftö, men att hans detaljerade kunskaper om förhållanden på Skaftö 
hjälper till att fatta bra beslut för ön.  



• BG anser att man främst skall jobba genom de politiska partierna, där det 
behövs kompetenstillförsel, men att alla engagemang för kommunens bästa 
är av godo. 

 
Vid tangentbordet 

Lasse 
 

Minnesanteckningar från Örådets möte 140531 
 med Elisabeth & Richard Åkerman 

 
1. Samling  

Kommunpolitikerna Elisabeth & Richard Åkerman (m) möter Skaftö 
Öråds styrelseledamot Kent Juvén och Skaftö Öråds Näringslivsgrupps 
sammankallande Anders Bäcker samt Lars Löfvenholm, representant från 
Näringslivsgruppen inom Skaftö Öråd. 
 
2. Presentation 
 Anders Bäcker hälsar paret Åkerman välkomna och förklarar 
bakgrunden till politikermötena mellan Skaftö Öråd och Skaftöpolitikerna. 
Richard Åkerman informerade om att moderaterna ligger bakom nuvarande 
politiska lösning i Lysekil och att samarbetet med socialdemokraterna varit 
positivt. 
 
3. Vad är viktigast för Skaftö på kort och lång sikt? 

• På kort sikt är det räddningstjänstens bemanning som är den mest akuta 
frågan på Skaftö. 

• Behovet att snabbt öka skatteunderlaget genom att få pensionärer som 
deltidsbor halvårsvis på Skaftö att skriva sig här är en annan prioriterad 
fråga. Här det den höga kommunalskatten som är det största hindret. 

• På lång sikt är det befolkningsutvecklingen på Skaftö som behöver vändas 
till en ökning av helårsboende. 

o Samhällsservice kommer inte att kunna bibehållas på en tillräckligt 
hög nivå om inte helårsboendetrenden vänds från minskande till 
ökande.  

o Vi kommer inte att kunna behålla skolan om vi inte får fler 
barnfamiljer på Skaftö. 

o Vi behöver påverka byggandet på Skaftö så att det blir tillräckligt 
många bostäder för unga familjer med lägre inkomst. 

o Sysselsättningen styrs även av att det blir rätt anpassade 
boendeformer på Skaftö. 



o Samhällsservice måste bibehållas för att inte avfolkningen skall öka. 
Här nämndes t.ex. kollektivtrafiken och läkarstationen som positiva 
samhällsservicefunktioner, medan bristen på bank/bankomat 
utpekades som en negativ faktor.  

 
4. Örådets frågeställningar 

• Skolans framtid 
o Åretruntboende är väsentligt för att bibehålla Skaftös servicenivå 

enligt Å. 
o Skolan måste vara kvar på Skaftö för att vi skall få fler fastboende 

på ön och för att vi skall kunna behålla dem vi redan har. 
o Dagens majoritet i Lysekils kommun vill inte röra Skaftö Skola. Den 

negativa artikeln i Bohusläningen under veckan verkar vara en 
missuppfattning av journalisten. Ordföranden Kent Olsson hade 
lämnat mötet och en annan nämndmedlem lämnade en del 
svårtolkade uppgifter. Samarbetet med Uddevalla kommun har 
utvecklats och behovet vid Bokenäs skola är större än dagens 
lokaltillgång, varför en lösning kan vara att bussa Bokenäselever till 
Skaftö skola.  

o Nya svenskar kan också vara en lösning på Skaftö skolas problem med 
elevantalet om lämpliga bostäder kan ordnas. 

o Moderaterna menar att Biblioteket vid Skaftö skola bör vara kvar 
även om skolan läggs ner och då i form av en filial till 
stadsbiblioteket i Lysekil. 

• Friskvårdsanläggningen i Södra Stockevik 
o Moderaterna ställer sig klart positiva till etableringen  
o RÅ har redan pratat med Mats Karlsson (m), kommunstyrelsens 

ordförande, inför KSLU-mötet den 2/6. 
• Bebyggelsen på Utsiktsberget 

o I princip är båda Å positiva till detta. men har en del synpunkter på 
omfattningen, parkeringarna och trafiken. 

o Men det finns ett stort lokalt motstånd, främst från delårsboende i 
Fiskebäckskil och det har kommit minst 150 inlagor i ärendet till 
Lysekils kommun. 

o Dock är det viktigt att det blir rätt upplåtelseformer med både 
gruppboenden, hyreslägenheter och fristående tomter/villor. 

o Det är bara MP som är emot (småpartierna ej inräknade) i KF. 
o Det är väsentligt att den nya bebyggelsen ansluter på ett riktigt sätt 

till befintlig bebyggelse. 
o Problemet med anslutningsvägen till det nya området måste lösas. 

• Räddningstjänstens bemanning 



o Samarbete med kringliggande kommuner 
(Munkedal/Sotenäs/Lysekil/Uddevalla) pågår för att ha råd med 
samhällsservice. 

o Samarbete med räddningstjänsten i Uddevalla pågår och den nya 
brandstation som Uddevalla planerar byggas, önskar Lysekil blir 
placerad vid Torp. 

o Skaftö har fått den modernaste brandbilen av alla just för att vi är 
så isolerade och har så långa insatstider från andra brandstationer. 
Den har en särskild skumsläckarfunktion och kan ”bryta” sig igenom 
väggar med strålen. Bristen på brandpersonal gör att livräddning vid 
brand kan bli svår eller hindras. Minst 4+1 brandmän krävs för att 
rökdykning skall tillåtas 

• Hemtjänstens bemanning 
o Trenden i vården är att alltmer vård sker i hemmen, vilket ökar 

kraven på hemtjänsten både numerärt och kvalitetsmässigt. 
Problemet med deltidsboende från andra kommuner poängterades. 
Lysekils hemtjänst är dyrare än riksgenomsnittet bl. a. beroende på 
att dubbelbemanningar inte avbryts när behoven upphör. 

o Den ekonomiska belastningen på budgeten är ett stort problem för 
Lysekils kommun. 

o De ”särskild boendena” är prioriterade för dementa, medan övriga 
skall vårdas i hemmet via hemtjänsten. 

o Situationen på ”Gullvivan” belystes och missuppfattningarna om hur 
lokalerna utnyttjas klarades ut. ”Gullvivan” är opraktiskt byggd och 
vissa delar i suterrängvåningen utnyttjas för läkarmottagning och 
personalutrymmen då de är svåråtkomliga för de boende. Delar i 
”annexet” är också svårutnyttjbara för boende och står idag i 
huvudsak tomma (9 rum med pentry). 

o Moderaterna hävdar att LOV borde införas i Lysekils kommun. Det 
skulle stimulera till nyföretagande t ex på Skaftö. RUT-reglerna 
kan också hjälpa till som komplement till hemtjänsten för äldre med 
behov av extra service.  

 
5. Avslutning 

• RÅ anser att Moderaterna är bäst skickade att lösa Lysekils ekonomiska 
problem.  

• RÅ anser att Moderaterna sätter eleven i fokus och det kräver bra lärare 
vilket är viktigare än lokaler. 

• RÅ anser att LOV skall införas för en god äldreomsorg och att de 
anställda inom hemvården skall ha en större anställningstrygghet och 
valfrihet mellan heltid och deltid. 



• RÅ anser att budgeten för 2014 är i balans och att den kan ge viss 
amortering av skulderna. Budgeten inför 2015, som är under utarbetande, 
ser ut att ge ett substantiellt överskott. 

• EÅ anser att förbättringar av väg 161 kan leda till pendling från Skaftö 
till arbetsplatser i Uddevalla med omnejd och på så sätt öka de 
fastboende på Skaftö. 

• RÅ anser att Moderaterna sätter småföretagandet i centrum i sitt 
näringslivsarbete, men att näringslivsenheten och samhällsbyggnadsenhet 
inom kommunen inte går i samma takt.  

 
Anders Bäcker tackade paret Åkerman för att de tagit sig tid för dagens möte. 
 
Vid tangentbordet 

Lasse  
 

Minnesanteckningar från Örådets möte 140608 
 med Lars Björneld 

 
1. Samling  

Kommunpolitikern Lars Björneld, kommunalråd (fp) möter Skaftö 
Öråds Näringslivsgrupps sammankallande Anders Bäcker samt Lars Löfvenholm, 
representant från Näringslivsgruppen inom Skaftö Öråd. 
 
2. Presentation 
 Lars Björneld hälsar oss välkomna till sitt hem. Anders Bäcker 
förklarar bakgrunden till politikermötena mellan Skaftö Öråd och 
Skaftöpolitikerna.  
 
3. Vad är viktigast för Skaftö på kort och lång sikt? 

• På kort sikt är det nativiteten som är den mest akuta frågan på Skaftö. 
2013 föddes det två barn på ön och fortsätter det som en trend kommer 
skolan att försvinna, dagbarnvården att försvinna och då kommer övrig 
service på ön också att försvinna. Redan idag är det på flera stora 
arbetsplatser så att huvuddelen av personalen pendlar in från Lysekil, 
Uddevalla med flera platser, t.ex. Gullmarsstrand/Kristineberg och 
hemtjänsten, dessutom pendlar många hantverkare in på en daglig basis. 

• På lång sikt är det behovet av balans på Skaftö mellan åretruntboende och 
fritidsboende och därtill kopplade servicen och arbetstillfällena som är 
viktigast. 

 



4. Örådets frågeställningar 
• Skolans framtid 

o Elevantalet är den springande punkten 
o Lärarkompetensen är en viktig del, främst med hänsyn till de 

särskilda krav som ställs på bland annat betygsättning av lärare med 
legitimation. 

o Under hösten kommer man inom kommunen diskutera årskurs 4-6 på 
Skaftö skola. Problemet är att det blir för få elever i dessa 
årskurser. LB anser att man skall försöka samarbete med Uddevalla 
kommun, där det är trångt i Bokenäs skola, så att man kan bussa 
elever till Skaftö skola från Bokenäs. Problemet kan vara att 
Uddevalla har en policy, bland annat beroende på att där finns 
friskolor, att låta eleverna välja vilken skola de vill gå i. 

o Nya svenskar kan också vara en lösning på Skaftö skolas problem. 
 

• Friskvårdsanläggningen i Södra Stockevik 
o LB ställer sig klart positiva till etableringen  
o Enda problemet som LB ser idag är om golfklubben behöver bygga om 

hål 8 på grund av en del av husen längst den tänkta uppfarten till 
anläggningen från Långedalsvägen Detta kan betyda 
skyddsanordningar som kommer att kosta. 

• Bebyggelsen på Utsiktsberget 
o I princip är LB positiv till detta, men har en del synpunkter på 

omfattningen och parkeringarna. 
o Kravet är att antalet hus minskar till cirka 130 och att minskning 

främst sker i området mot kilen. Detta kan medföra att 
kostnaderna för resten av bebyggelsen kommer att öka och att 
fördelning kommer att leda till en större andel friliggande villor. 

o Det finns ett behov att cirka 300 fler parkeringar i Fiskebäckskil 
efter att nuvarande parkering försvinner. Då huvuddelen av de 
nytillkommande parkeringarna (cirka 140 stycken) kommer att 
hamna vi tennisbanorna, blir det längre att gå än idag. Cirka 35 
platser som kommer till vid gamla dansbanan innebär ungefär samma 
avstånd som idag, men fortfarande kommer cirka 125 
parkeringsplatser att saknas. 

o På en fråga om vad LB tycker om Örådets medborgarförslag om 
finansiering av fastboende på kommunens tomter, svarar LB att det 
är ett förslag han gärna ser juridiskt testat. Han ser dock problem 
med rättvisefrågan mot andra kommuninnevånare. 

• Räddningstjänstens bemanning 



o Samarbete med kringliggande kommuner är viktigt. Lysekil och 
Munkedal har ett förbund avseende gemensamt arbete med 
Räddningstjänsten. Uddevalla vill ansluta sig till detta förbund, men 
kravet är att Uddevalla först rustar upp Räddningstjänstens lokaler 
i Ljungskile och bygger sin nya anläggning i Uddevalla, helst vid 
Torp. 

o Skaftö har fått den modernaste brandbilen av alla just för att vi är 
så isolerade och har så långa insatstider från andra brandstationer. 
Den har en särskild skumsläckarfunktion och kan ”bryta” sig igenom 
väggar med strålen. Bristen på brandpersonal gör att livräddning vid 
brand kan bli svår eller hindras. Minst 4+1 brandmän krävs för att 
rökdykning skall tillåtas. 

 
• Hemtjänstens bemanning 

o Idag pendlar personal inom hemtjänsten in till Skaftö från Lysekil 
och Uddevalla på en daglig basis. 

o Detta är ett av två stora systemfel i Lysekils kommun. I Sotenäs 
Kommun, där LOV är infört, kostar en timme inom hemtjänsten 403 
kronor, medan motsvarande timme i Lysekils Kommun kostar cirka 
540 kronor. 

o Skolområdet och den sociala omsorgen kostar Lysekils kommun 
vardera ungefär 300 miljoner kronor om året. Att rätta till 
systemfel inom omsorgen ser LB som en stor utmaning och om vi 
lyckas kommer kommunen upp på banan. 

 
5. Avslutning 

• LB anser att det krävs en stabil majoritet efter valet för att kunna 
genomföra nödvändiga förändringar och få bort de stora systemfelen.  

• På en direkt fråga om Grönskult industriområde anser LB att det inte 
borde finnas några hinder att omedelbart lägga ut området till försäljning. 

• LB anser att det är mycket bra att Örådet finns. Han pekar på 
motsvarande organisation på Rossö som är mycket framgångsrika. De har 
löst hamnproblem och fått en ökad inflyttning av bland annat barnfamiljer. 
LB anser att de arbetar på ett nästan ”BID”-sätt. 

 
Anders Bäcker tackade Lars Björneld för att han tagit sig tid för dagens möte. 
 
Vid tangentbordet 

Lasse 
 



 


