Majoritetsprogram 2015-2018
Inledning
Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under
mandatperioden 2015-2018.
Programmet ligger till grund för vår ambition att
• öka Lidingöbornas valfrihet och inflytande,
• förbättra stadens service till Lidingöborna,
• höja kvaliteten i stadens verksamheter,
• bevara Lidingö som en grön ö,
• säkerställa fortsatt sunda kommunala finanser, samt
• hålla en låg kommunal skatt.
Valfrihet och inflytande
Arbetet med att ytterligare främja valfriheten inom stadens ansvarsområden kommer att fortsätta. Vår
ambition är att Lidingöborna ska uppleva största möjliga valfrihet, och därmed också ökat inflytande,
när det gäller tillgång till stadens service.
Vi är mycket måna om att pengsystemen behandlar kommunala och fristående aktörer lika. De
kommunala verksamheterna måste kunna anpassa sitt utbud efter efterfrågan, så att resurserna till varje
individ säkerställs.
Det ska vara enkelt för Lidingöborna att lämna synpunkter på den kommunalt finansierade
verksamheten. Kvaliteten i service, utförande och information ska följas upp i kontinuerliga
mätningar. Brister ska följas upp genom konkreta åtgärdsplaner och medborgarna ska uppleva en
återkoppling gällande deras ärenden. Brukare av kommunalt finansierade tjänster ska kunna betygsätta
verksamheterna och kunna lämna förslag till förbättringar.
Den lokala demokratin måste ständigt vitaliseras och förankras. Demokratin förutsätter insyn,
delaktighet och påverkansmöjlighet. Lidingö stad och de politiska partierna har därför en viktig roll att
förmedla insyn i den kommunala organisationen, den politiska beslutsstrukturen och i hur
Lidingöborna kan ta del av och påverka politiska beslut. Politiken har dock gränser. Det är viktigt att
Lidingö stad fokuserar på dess kärnverksamheter och lämnar frihet till individer och familjer att forma
sina liv.
Kundfokus
Stadens verksamheter ska baseras på kundfokus och utgå från Lidingöbornas behov och önskemål. Vi
måste kontinuerligt förnya oss för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
Det är viktigt att erbjuda snabb och effektiv service till Lidingöborna. Myndighetsutövning ska ske
korrekt och utan fördröjning.
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Insyn i den kommunala verksamheten och ekonomin är en förutsättning för att utveckla verksamheten
och för att våra gemensamma resurser ska förvaltas på ett klokt sätt. Därför ska medborgarna på ett
enkelt sätt kunna ta reda på vad olika delar av den kommunala verksamheten kostar och vilken kvalitet
den genererar. Lidingöborna har rätt till en bra insyn och en dialog om hur deras pengar används.
Kvalitetsarbete
Den service som staden tillhandahåller eller finansierar ska hålla hög kvalitet.
Genom aktivt kvalitetsarbete, med tydliga mål kan verksamheterna utvecklas. Tjänstegarantier ska
införas där det är lämpligt. Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som medborgare ska
tas om hand. Alla klagomål som kommer fram i stadens verksamheter ska registreras och följas upp.
Lidingö stad ska fortsätta att utveckla verksamheterna. Det ska göras i en organisation som ser den
anställde som sin viktigaste resurs med kompetenta och duktiga ledare i organisationen.
Ett aktivt kvalitetsarbete med tydliga kvalitets- och verksamhetsmål, med kvalitetsansvariga för varje
verksamhet och med bra fokus på uppföljning och utvärdering behövs för att säkerställa att resurserna
används effektivt och ger största möjliga nytta för Lidingöborna.
Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som Lidingöbor ska tas om hand på ett bra sätt.
Utifrån nyckeltal och kundundersökningar ska tydliga jämförelser kunna göras mellan olika
verksamheter, men också i förhållande till andra kommuner.
En bra arbetsgivare
Lidingö, liksom andra kommuner, brottas med stora framtidsutmaningar på personalområdet. Hur väl
staden lyckas ge Lidingöborna en god service är i hög grad beroende av kompetens och engagemang
hos medarbetare och chefer. Det är därför angeläget att staden är en attraktiv arbetsgivare.
För att få en välutbildad, ansvarsmedveten och motiverad personal krävs fortbildning och inflytande
över det egna arbetet. Egna initiativ och ökat ansvar stimuleras bland annat genom olika
utbildningsprojekt. Möjligheter till karriärutveckling inom yrkesområdet är viktigt för att kunna
behålla och rekrytera personal. Lidingö stad ska kunna underlätta för anställda att kombinera arbete
och familj och fortsätta arbeta för jämställdhet och mångfald.
Sunda kommunala finanser
Det är skattebetalarnas pengar vi förfogar över. Därför måste vi hushålla effektivt med dessa. Stadens
ekonomiska resurser ska användas så att utbildning av barn och ungdomar samt omsorg om äldre och
funktionsnedsatta prioriteras. Stadens verksamheter ska ha bra resurser.
För att klara framtidens välfärd måste staden arbeta mer strukturerat med effektiviseringar och
prioritera de uppgifter som är viktigast för medborgarna. Detta kan ske genom verksamhetsutveckling,
effektivt lokalutnyttjande, ökad konkurrensutsättning, samverkan med och jämförelse med andra
kommuner. Staden ska också ta fram en modell för förvaltningarnas effektiviseringsarbete för att
systematiskt och långsiktigt kunna frigöra resurser i kommunen. Det är en viktig åtgärd för att
säkerställa en väl fungerande offentlig sektor i framtiden. I detta arbete bör en total genomlysning av
stadens verksamheter genomföras.
Stadens organisation bör vara så effektiv som möjligt. Då vi ser att tydliga samordningsvinster kan
göras utan att det negativt påverkar servicen till Lidingöborna avser vi att slå samman socialnämnden
och stöd- och omsorgsnämnden och deras förvaltningar till en gemensam organisation.
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Stadens tillgångar ska vårdas och underhållas väl. Fastigheter och tekniska anläggningar som inte
behövs för stadens verksamhet kan avyttras. Kapital som finns avsatt för stadens pensionsskuld ska
placeras på ett sådant sätt att vårt åtagande gentemot framtida pensionärer säkras.
Fastighetsförvaltning
Stadens fastighetsförvaltning ska ske utifrån tre huvudprinciper:
•
•
•

Tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler
Bedriva en rationell och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning
Minimera stadens miljöpåverkan

För att säkra verksamheternas behov av rimliga och förutsägbara lokalkostnader behöver en ny
hyresmodell arbetas fram. En inventering av stadens lokalinnehav ska också genomföras. Stadens
lokalkostnader ska vara konkurrenskraftiga i jämförelse med likvärdiga lokaler på marknaden.
Låg kommunalskatt
Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar varför denna rätt måste användas ytterst återhållsamt.
Den kommunala skatteutjämningen medför en belastning för Lidingös ekonomi. Även med dessa
förutsättningar ska Lidingö sträva efter en låg beskattning.
Att kommunalskatten är låg har stort värde för alla. Vi anser att man ska kunna leva på sin lön och att
den enskilde har den bästa möjligheten att fatta beslut som rör egna ekonomiska prioriteringar. När
fler har möjlighet att hantera det oväntade, har vi uppnått ett samhälle som är både tryggare och friare.
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Sveriges bästa skola
Vår ambition är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor, oavsett huvudman. Skolans roll är framför
allt att utveckla elevernas kunskaper. Målet är att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg med
tillräcklig kunskapsbas för att kunna gå vidare till högre utbildning eller yrkesarbete. Olika skolor kan
ha olika väg dit men målet är gemensamt.
Föräldrar har huvudansvaret för barns fostran. Skolan ska tillsammans med föräldrarna lära eleverna
att ta ansvar, att samarbeta med och respektera andra samt att förstå och värna demokratin.
Utbildningspolitiken på Lidingö kännetecknas av tre tydliga värden: Trygghet, kunskap och valfrihet.
En bra pedagogisk verksamhet inom skolan och förskolan med tydligt fokus på kunskap och på att
motverka kränkande beteende gynnar både individen och samhället. Varje barn och elev ska känna
trygghet och arbetsro ska råda. När eleverna känner sig trygga kan de prestera bättre. De insatser som
görs för att motverka mobbning ska bygga på Skolverkets rekommendationer eller andra
evidensbaserade metoder.
Undervisningen behöver anpassas till varje elevs förutsättningar. Vi ser ett behov av såväl extra stöd
som extra stimulans i skolan. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt. Ju tidigare
svårigheter med att lära in upptäcks hos en elev desto större blir möjligheterna att nå kunskapsmålen
och att öka elevernas framtida möjligheter.
För de allra minsta
På Lidingö erbjuds en mångfald av olika omsorgsformer såsom öppen förskola, pedagogisk omsorg,
vårdnadsbidrag och pedagogisk förskola. Det är viktigt att det finns en palett av valmöjligheter så att
föräldrarna kan välja den form som passar familjens behov bäst.
Lidingös förskolor ska tillvarata barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det är många gånger
i förskolan som grunden läggs för barns förmåga att lära sig läsa, skriva och räkna. Förskolan på
Lidingö ska även lägga stor vikt vid att motverka kränkande beteenden genom att låta ett aktivt och
levande värdegrundsarbete genomsyra hela verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga och inget
barn ska behöva utsättas för kränkande behandling.
Varje barn har behov av att bli sett. Därför är det viktigt att barngruppernas storlek anpassas, dels så
att varje barn uppmärksammas, dels efter den pedagogiska inriktning som den enskilda förskolan
arbetar efter.
För att säkerställa behoven för de minsta barnen är Lidingös förskolepeng en av de högsta i Sverige
och vi prioriterar en satsning på fler förskollärare och att erbjuda dessa karriärmöjligheter.
För att ge möjlighet till pedagogisk utveckling och ge utlopp för barns kreativitet vill vi utveckla
verksamheten inom enheten Lidingö lärcenter. Lärcentret är en mötesplats för barn och pedagoger för
bland annat utvecklingsfrågor och estetiska läroprocesser. Centret erbjuder även handledning för
pedagoger som undervisar barn med språksvårigheter eller funktionshinder. Genom att låta
förskolor och skolor ta del av verksamheten inom Lidingö lärcenter skapas fler möjligheter för barn att
utveckla sitt lärande och sina kreativa sidor.
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Många barn är från tidig ålder vana hemifrån att använda mobiltelefoner samt pek- och läsplattor. Vi
ser positivt på en ökad användning av moderna IT-verktyg i förskolan som en del av den pedagogiska
verksamheten.
Vi kommer under mandatperioden utreda om en samlokalisering av BVC-MVC- och öppna förskolan
är en bra lösning för föräldrar och barn.
Mer kunskap i skolan
Skolans kunskapsuppdrag är centralt. Ingen elev ska lämna grundskolan utan godkända betyg i alla
ämnen. Därför ska hela skolans verksamhet tydligare inriktas på att öka elevernas kunskaper. För att
eleverna ska lyckas väl i skolan är läraren av avgörande betydelse.
Goda insatser ska löna sig och karriärvägarna för duktiga lärare behöver förbättras. Därför vill vi öka
antalet förstelärartjänster. Det innebär bland annat ett lönelyft med i genomsnitt 5 000 kronor mer i
månaden. Under mandatperioden vi vill även att Lidingö inför ett antal lektorstjänster med möjlighet
till ett lönelyft på i genomsnitt 10 000 kronor mer i månaden. Det är viktigt att lärarnas löner är
konkurrenskraftiga. Kompetens och resultat ska premieras på alla nivåer.
KSL-pengens storlek och funktion ska utredas första året i mandatperioden.
Vår strävan är att utveckla framgångsrika undervisningsmetoder.
Det är viktigt att lärarna får vara lärare och inte administratörer. Därför måste Lidingös kommunala
skolor frigöra så mycket tid som möjligt för lärarna från dessa administrativa sysslor.
Jämfört med andra länder har svenska elever färre undervisningstimmar per dag. För att förbättra
kunskapsnivån vill vi ha fler lärarledda lektioner.
Vi vill även öka anpassningen av undervisningen till varje elevs förutsättningar. Vi ser ett behov i
skolan för såväl extra stöd som extra stimulans. När lärarna upptäcker att en elev har svårigheter att
lära in eller nå sina mål ska åtgärder sättas in så snabbt som möjligt och fler elever ska få hjälp av
speciallärare.
Vid sidan av stöd till de elever som har det svårt bör också de särskilt begåvades situation
uppmärksammas. Alla elever ska känna glädje i att lära sig och utvecklas.
Grundläggande färdigheter som räkning, läsning och skrivning är viktiga för att eleverna ska kunna
tillgodogöra sig goda kunskaper i alla ämnen. Sverige har i jämförelse med andra länder generellt sett
halkat efter i matematik och läsning. För att förbättra elevernas färdigheter och kunskaper i räkning
och läsning behöver extra satsningar göras inom dessa områden.
På Lidingö finns i alla grundskolor läxhjälp för alla elever som vill. Läxhjälpen behöver utvärderas så
att den når de elever som bäst behöver den.
Det så kallade hemmasittarprojektet ska utvecklas.
För att bli framgångsrik på de internationella marknaderna krävs ofta gedigen och specialiserad
kunskap. Vi ser gärna att fler spetsutbildningar tillkommer. På Lidingö kan finnas förutsättningar för
profilklasser inom exempelvis matematik, språk, naturvetenskap, hälsa, entreprenörskap, idrott och
miljö. Europeiska och övriga internationella kontakter och utbyten bör stimuleras.
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Lidingös kommunala skolor behöver ett mer tydligt och sammanhållet ledarskap. Forskningen talar
sitt tydliga språk; ett tydligt pedagogisk ledarskap ute i skolorna är den enskilt viktigaste faktorn för en
framgångsrik skola eftersom det skapar tydliga förväntningar och inspirerar lärare och elever. Det
bidrar till att eleverna når sina mål och att det skapas en trygg studiemiljö, fri från kränkande
behandling. Därför måste höga krav ställas på rektorernas kompetens och att de har de redskap och
resurser som behövs för att kunna fungera som tydliga pedagogiska ledare. Elever måste tidigt lära sig
att bemöta såväl sina kamrater som lärare med respekt. Lärarens auktoritet i klassrummet ska höjas.
Lidingö är Hälsans ö. Det ska genomsyra även skolans verksamhet. Genom att få fler elever att
dagligen aktivera sig kan elevernas välbefinnande öka och studieresultaten förbättras. Därför vill vi
utreda förutsättningar för hur skolan tillsammans med föreningslivet kan ge eleverna möjlighet till en
fysisk aktivitet varje dag.
För att elever ska orka lära och prestera under en hel dag i skolan är det viktigt att skolmaten ger den
näring och energi som behövs. Skolmaten ska smaka väl, vara näringsriktig och fri från onödiga
tillsatser. Måltidsmiljön ska vara tilltalande.
Förberedd för arbetslivet
Gymnasieskolans uppgift är bland annat att ge eleverna nödvändiga kunskaper och förbereda dem för
arbetslivet. Fullständiga betyg i alla ämnen är den bästa beredskapen för arbetslivet och ökar
chanserna rejält till en första anställning. Gymnasieskolan ska sätta kunskapsuppdraget främst. Det
medför att resurserna koncentreras till undervisning, läromedel och lärare och inte spenderas på
tomma lokaler.
För att stimulera fler elever att lära mer om företagande och öka kopplingen till arbetslivet vill vi se
över möjligheterna att öka närvaron av - och utbytet med - näringsliv, ideella organisationer och
offentliga verksamheter. På så sätt får fler elever kontakt med företag och andra potentiella
arbetsgivare tidigt under skolgången. Redan nu bedriver exempelvis Ung Företagsamhet en
framgångsrik verksamhet i skolan, en verksamhet som skulle kunna expandera till fler. Även
samverkan med näringslivet kan utvecklas.
Staden erbjuder möjlighet till sommarjobb för ungdomar som har svårt att själva ordna det. Vi ser ett
behov av att utveckla den verksamheten.
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Omsorg - i livets alla skeden
Det ska vara tryggt att åldras på Lidingö och all omsorg ska kännetecknas av värdighet och respekt.
Kommunen ställer och ska fortsätta ställa höga krav på den kvalitet som ges av vård- och
omsorgsutförarna.
Kvaliteten kommer först
God kvalitet och professionellt bemötande ska känneteckna de verksamheter som Lidingöborna kan
välja mellan inom vård- och omsorgsverksamheterna. Det finns mer att göra för att höja kvaliteten
ytterligare inom såväl privata som stadens egna utförare. Det kan ske genom att utveckla
målstyrningen i kombination med kvalificerad uppföljning, förbättrat ledarskap och stärkt kompetens
bland stadens egen personal. Genom att samarbeta mer med anhöriga och bättre utnyttja moderna
informationssystem kan kvaliteten för den enskilde utvecklas och förbättras. Det viktiga är att den
enskilde sätts i centrum för de insatser som staden utför.
Mycket av den upplevda kvaliteten handlar om hur man blir bemött i olika situationer och hur ens
behov tillgodoses. Ett viktigt uppdrag för den nya kvalitetsenheten inom stöd- och omsorg ska vara att
förbättra och utveckla den erfarenhetsbaserade kunskapen om det goda bemötandet. Ökad kvalitet
handlar också om att arbeta med korrekt läkemedelsförskrivning och hjälp till äldre att ta rätt medicin.
Det är viktigt att fortsätta satsningarna på de äldres mat och måltidssituation samt att personalen har
den nödvändiga utbildning som krävs och är medveten om den stora betydelse som måltidssituationen
och en väl sammansatt kost har för de äldres välbefinnande. Måltiden är mer än bara det som serveras
på tallriken. Att öka den sociala samvaron runt matbordet ska prioriteras.
Välbefinnande och livskvalitet handlar också om det sociala innehållet under en dag och om att kunna
delta i olika sociala aktiviteter. Såväl äldre på särskilda boenden som personer med
funktionsnedsättning utanför den reguljära arbetsmarknaden ska ha möjlighet att komma ut i friska
luften och kunna delta i aktiviteter på en regelbunden basis.
Många frivilligkrafter utgör en värdefull resurs och ger vardagen ett socialt innehåll till glädje för både
den enskilde och dennes anhöriga. Detta kan ske genom ett fördjupat samarbete med det kommunala
pensionärsrådet.
På Mötesplats centrum kan seniorer, anhöriga och frivilliga träffas för att umgås och delta i diverse
aktiviteter. Många besökare upplever aktiviteterna som positiva och meningsfulla. Fler initiativ där
äldre kan erbjudas naturliga mötesplatser i olika former är välkomna. Det kan handla om att tillgodose
lokalbehov, exempelvis på Föreningsgården, eller om att kunna erbjuda möjlighet till aktivitet,
exempelvis boulebanor, utomhusgym eller promenadstråk med bänkar.
Att vara anhörig till en person med funktionshinder eller åldersrelaterade sjukdomar kan vara
ansträngande då det kan handla om förändringar - av större eller mindre omfattning – även i den
anhöriges livssituation. Många anhöriga till sjuka och funktionshindrade utför dessutom ett krävande
vård- och omsorgsarbete. Därför är det angeläget att staden tillsammans med de anhöriga fortsätter att
utveckla anhörigstödet.
Stadens nuvarande lotshjälp för äldre skulle kunna utökas till en vård- och omsorgslots, som oavsett
huvudman, erbjuder stöd till Lidingöbor i alla åldrar som befinner sig i en utsatt vård- och
omsorgssituation. Detta gäller inte minst familjer med barn i behov av särskilt stöd. Vi vill därför
utreda möjligheten att införa en vård- och omsorgslots på Lidingö.
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Möjlighet att välja
Lidingöborna blir allt friskare och har goda förutsättningar att leva ett aktivt och rikt liv långt upp i
åren. Det ger fler friska år som pensionärer.
För den som så önskar – ska omsorg så långt som möjligt – ges i det egna hemmet
Det är angeläget att de äldre får större frihet att själva bestämma innehållet i de behovsprövade
tjänsterna. Vi är positiva till en mer flexibel användning av biståndsbedömda timmar för att öka den
enskildes inflytande över sig egen vardag.
Lidingö är en av ett fåtal kommuner i landet där de äldre, efter behovsprövning, ges möjlighet att välja
såväl hemtjänst som särskilt boende. Sedan reformen infördes har ett stort antal aktörer etablerats
inom hemtjänsten och Lidingöborna kan välja mellan inte mindre än 22 olika vård- och
omsorgsboenden. Det är en utveckling vi bejakar.
Som ett komplement till vård- och omsorgsboenden tillhandahåller staden även servicehus som
erbjuder trygghet med vårdpersonal, aktiviteter och annan service på nära avstånd. Dessa servicehus
ska finnas kvar och nu genomförs nödvändiga renoveringar som skapar en bättre arbetsmiljö för
personalen.
Lidingö har också flera uppskattade och populära seniorboenden, exempelvis Tor i Lidingö centrum.
Det finns en stor efterfrågan på dessa. Därför vill vi låta bygga ett nytt seniorboende i CentrumTorsviksområdet
Lidingö Hospice
Lidingö Hospice ska säkras långsiktigt, därför övertas verksamheten under våren 2015 av
Praktikertjänst som kommer att erbjuda såväl ASIH som avancerad palliativ vård med fler platser i
Högsätra.
Tillgängligt för alla och en meningsfull vardag
Personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet på Lidingö. Den som har personligt stöd ska
också kunna välja vem som ska hjälpa till i vardagen, antingen hemma eller i ett anpassat boende
tillsammans med andra.
Den som har funktionsnedsättning och i behov av personligt stöd för att klara vardagen, ska vara trygg
i att tjänsten är pålitlig och håller hög standard.
Personer med funktionsnedsättning upplever svårigheter att röra sig fritt på flera platser i den
offentliga miljön. Tillgänglighet i gatumiljön för personer med funktionsnedsättning behöver
förbättras bland annat genom kontrastfärger, markeringar och sänkning av kantstenar. För oss är det
därför angeläget att genom löpande anpassningar förbättra den fysiska rörelsefriheten.
För personer med funktionsnedsättning är det viktigt med en meningsfull vardag. Den dagliga
verksamheten, som drivs i bland annat Ö-gruppens regi spelar en stor roll för många med
funktionsnedsättning. Genom ett anpassat arbete skapas delaktighet, gemenskap och struktur i
vardagen och ökar självkänslan. Lidingö stad ska arbeta mer tillsammans med öns föreningsliv för att
erbjuda alla Lidingöbor en trevlig fritid. Det civila samhället har en enorm kompetens som bör tas
bättre tillvara inom ramen för arbetet med funktionsnedsatta.
Under mandatperioden kommer det handikappolitiska programmet från 2002 att revideras.
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Att ta sig ur missbruk
Lidingö är inte fredat från droger, alkohol och våld. De senaste åren har vi dessvärre noterat ett ökat
narkotikamissbruk bland unga. Det är en oroande utveckling. Beroende och missbruk påverkar alla i
familjen – såväl barn som vuxna. Lidingö stad har en beroendemottagning och har kurser i
återfallsprevention.
Staden har även ett samarbete mellan polis, skola och socialtjänst. Detta samarbete är viktigt och
behöver prioriteras. Ett viktigt steg är då Barncentrum övergår till Barnahus där polisen kommer sitta
tillsammans med socialtjänsten. Tillsammans med polisen ordnar staden även informationskvällar för
föräldrar och anhöriga för att sprida kunskap om alkoholen och narkotikans skadeverkningar samt för
att skapa diskussion om hur föräldrar och anhöriga kan medverka i drogbekämpningen.
Även fritidsgårdarna har en viktig social roll i det förebyggande arbetet för att motverka alkohol- och
drogsociala problem men även för att stödja ungdomars hälsa och välbefinnande.
Familjen är den naturliga hörnstenen i ett barns uppväxt. För att öka tryggheten och motverka
missbruk, är det viktigt att föräldrar och andra vuxna finns närvarande i barn och ungdomarnas liv.
Som ett led i det arbetet vill vi sänka avgiften till familjerådgivningen.
Det är också viktigt att det finns vuxna i ungdomars närhet även på kvällar och nätter, framför allt på
helger. Staden hjälper till att samordna nattvandringen på Lidingö, en insats som drivs av viktiga
frivilligkrafter.
Stöd till ett självständigt liv
Lidingös socialtjänst ska kännetecknas av respekt, värdighet och tolerans för den enskilde.
Utredningar ska genomföras med hänsyn tagen till individens integritet. Tidiga insatser är särskilt
viktiga i fall då barn riskerar att fara illa. Det ekonomiska biståndet ska prövas individuellt och
garantera en skälig levnadsnivå, men samtidigt ska målet för insatserna vara att individen ska kunna gå
från bistånd till egen försörjning.
Motverka våld i nära relationer
Det relationsnära våldet är ett stort samhällsproblem som berör både kvinnor och män, äldre och barn
och kan drabba människor i livets alla skeden. Alla stadens förvaltningar ska vara uppmärksamma på
tecken på att någon utsätts för våld i hemmet och vara redo att agera. Detta gäller särskilt de
förvaltningar som kommer i nära kontakt med invånarna, såsom utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen samt stöd- och omsorgsförvaltningen.
Vi vill kraftsamla kring denna fråga med alla berörda aktörer, myndigheter och lokala och regionala
organisationer för att arbeta fram en fungerande modell för att stödja de som drabbats.
Många av de som drabbas av våld i nära relationer upplever sig misstrodda i kontakten med
myndigheter. Därför är det mycket viktigt att alla som kommer i kontakt med de som drabbats har
relevant kunskap och är tränade på att bemöta de drabbade.
Gemensamt ansvar för flyktingar, nyanlända och ensamkommande barn
För oss är det självklart att vara solidarisk med de människor som flyr undan krig och konflikter.
Mottagandet och de insatser som görs har till syfte att skapa förutsättningar för arbete och egen
försörjning samt att genom skolan ge nödvändiga kunskaper med hjälp av rätt stöd och hjälp.
För att kunna leva upp till stadens överenskommelser om att ta emot flyktingar och ensamkommande
barn behöver särskilda avtal med fastighetsägarna tecknas så att anvisning av bostäder kan ske i såväl
befintliga bestånd som i samband med nybyggnation. I enstaka fall kan även inköp av bostadsrätter
göras för detta ändamål.
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Fler jobb på Lidingö
Grunden för vår välfärd de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, företagande,
arbete, innovation och risktagande. Att stimulera utveckling och tillväxt är därför en hörnsten i stadens
politik.
Lidingös arbetslöshet hör till de lägsta i landet, men för den sakens skull får vi inte upphöra med en
jobbskapande politik. Mycket bestäms på det nationella planet, men näringslivsklimatet och därmed
förutsättningarna för nya jobb skiljer sig åt mellan kommunerna.
Det är nya och växande företag som ger jobb, men som politiker kan vi skapa förutsättningar som
underlättar jobbskapande. Detta kan exempelvis ske genom att kunna erbjuda lämplig mark för
småindustri, snabba och lättillgängliga kommunikationer, ett varierat utbud av bostäder och genom en
serviceinriktad och företagsvänlig kommunal förvaltning som förstår företagandets villkor.
Här vill jag driva företag
Vi vill att Lidingö stad tar ytterligare steg för att utvecklas till en serviceorganisation som finns till för
Lidingöborna och det lokala näringslivet. Det är viktigt att kommunen har en effektiv handläggning av
ärenden, såsom tillståndsgivning och svar på förfrågningar, men även att kommunen har en bra dialog
exempelvis i samband med inspektioner. En bra serviceorganisation bygger och förbättrar stadens
företagsklimat och stimulerar lokal näringslivsutveckling t ex genom nätverkande.
Fristående verksamheter inom skola, förskola och omsorg ska behandlas likvärdigt med kommunens
egna. Lidingö stad ska inte konkurrera med det privata näringslivet. Väl genomförda upphandlingar är
ett sätt bland flera att uppmuntra företag att erbjuda sina varor och tjänster, hushålla med
skattebetalarnas pengar och genom konkurrens få fram högsta möjliga kvalitet till bästa pris.
Kommunen - en bra arbetsgivare
Lidingö stad är den största arbetsgivaren på Lidingö. Det är viktigt att staden agerar ansvarsfullt och
att principerna för styrning är sunda vad beträffar arbetsledning och ekonomi. Duktiga medarbetare
ska premieras. Ett tydligt jämställdhets- och värdegrundsarbete ska prägla hela organisationen.
De positiva effekterna med en organisation byggd kring långtgående decentralisering visar sig genom
att staden i jämförelser med andra kommuner ofta placerar sig resultatmässigt i topp vad det gäller hög
kvalitet och låga kostnader. Detta lägger en god grund för en framtida välfärd som präglas av
mångfald, valfrihet, hållbarhet, kvalitet och effektivitet.
Arbetet med att bevaka och förebygga situationer som kan uppfattas som riskfyllda i
korruptionshänseende måste oavbrutet genomsyra stadens förvaltning i det dagliga arbetet.
Vi vill att staden som arbetsgivare uppmuntrar aktiviteter som förbättrar hälsan, arbetstrivseln och
skapar möjligheter att kombinera jobb och familj. Ett proaktivt hälsoarbete minskar sjukfrånvaron och
ökar välbefinnandet.
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Vi formar framtidens Lidingö
Många söker sig till Lidingö för att bo och bilda familj, driva företag, arbeta eller känna tryggheten på
äldre dagar. För att behålla Lidingös attraktivitet behöver vi utveckla vår ö på ett ansvarsfullt och
långsiktigt sätt som gagnar Lidingöborna. Ny bebyggelse ska främst ske genom en ansvarsfull och
varsam förtätning i kollektivtrafiknära lägen, i bostadsområden med flerfamiljsbebyggelse eller på
mark som redan är ianspråktagen. Det är viktigt med en blandning av upplåtelseformer. Vid
nybyggnation ska krav på energieffektivitet råda.
Stor hänsyn ska tas till våra parker och grönområden. Vi ska även ta hänsyn till kulturellt värdefulla
miljöer och kulturhistoriskt viktiga byggnader. Vi strävar efter en blandad och varierad bebyggelse
med en estetiskt tilltalande arkitektur och miljö där byggnaderna anpassas i höjd, omfång och utseende
till den omkringliggande bebyggelsen.
Gröna kilar är viktiga och ska bevaras för att skapa en sammanhängande grönstruktur.
Lidingö har en unik kombination av bl.a. den gamla villastadens glesa bebyggelse med rejäla tomter,
den täta småstadsbebyggelsen i Torsviksområdet, de vackra naturreservaten som binder samman
Elfvik och Långängen, det moderna Dalénum som växer fram på klassisk industrimark och de mer
lågbebyggda radhusområdena på t ex Grönsta gärde. Det är denna blandstad som skapar Lidingös
särprägel.
Vi värnar de lokala stadsdelscentra som finns på Lidingö och vill ge dem möjlighet att utvecklas –
exempelvis Näset, Rudboda, Larsberg och Högsätra /Bergsätra.
Vi ska även beakta näringslivets behov av tomtmark, lokaler och utveckling av befintliga
anläggningar. I de fall det kan bli aktuellt att ändra användningen ska hänsyn tas till näringslivets
behov och kringboendes synpunkter.
Ett levande Lidingö centrum
Området Centrum-Torsvik ska utvecklas på ett Lidingömässigt sätt där Lidingös särprägel får avtryck
i utformningen. Det är viktigt att gestaltning och arkitektur tar hänsyn till omkringliggande
bebyggelse. Genom att utveckla området Centrum-Torsvik varsamt skapar vi trivsamma bostäder och
butiker, kaféer, restauranger och kultur för kommande generationer, säkerställer den lokala servicen
samtidigt som Lidingös trivsamma småstadskaraktär behålls.
Centrum och Torsvik planeras så att de boende och de som går eller cyklar genom området upplever
trygghet.
En grön oas nära Stockholms innerstad
En viktig förutsättning för Lidingöbornas välbefinnande är stadens vackra och värdefulla
naturområden.
På Lidingö finns goda möjligheter till fritid, avkoppling och naturupplevelser. Genom ett utbyggt
vägnät för både gående och cyklister kan vi skapa bättre framkomlighet i Lidingös grönområden och
öka tillgängligheten till Lidingös kuster. Därför vill vi att Lidingö utvecklas på ett sätt som värnar öns
unika vatten- och grönområden och främjar medborgarnas hälsa.
Lidingö ska även fortsättningsvis vara en grön oas i Stockholmsregionen. Stadens naturmark ska
därför lämnas orörd så när som på nödvändiga skötselåtgärder och hänsyn ska tas till biologisk
mångfald. Naturområden ska bevaras för rekreation.
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Nytt kulturmiljöprogram
Staden tar nu fram ett nytt kulturmiljöprogram för Lidingö. Det kommer att kunna användas på ett
positivt sätt vid både planläggning och bygglovshantering för att skydda, förvalta och ansvarsfullt
utveckla forma Lidingös fantastiska områden och enskilda fastigheter. Kulturmiljöprogram kan även
fungera som ett bra verktyg för den enskilda fastighetsägaren genom att erbjuda mer kunskap och
information om specifika fastigheter eller det område i vilken en fastighet ligger.

12

En bättre miljö
För Lidingöborna är miljö- och hållbarhetsfrågorna viktiga. Det är frågor som handlar om god
resursanvändning och livskvalitet. Det går att förena en hållbar livsstil med människors behov och
ekonomisk tillväxt. Många gånger är ekonomisk tillväxt en förutsättning för att kunna göra kraftfulla
och smarta miljöinsatser. När staden bygger nya hus skall dessa vara energisnåla och möta höga
miljökrav.
Vi vill underlätta för människor att göra smarta miljöval i vardagen. Genom att agera miljösmart och
vara en klok och medveten konsument kan förbättringar av miljö och klimat ske. Här kan stadens
verksamheter föregå med gott exempel.
Ett viktigt område inför framtiden och våra efterlevande är att sanera och städa upp efter tidigare
miljöproblem. Ett antal miljöinventerade områden behöver saneras.
Underlätta återvinning och kretsloppstänkande
Avfallshanteringen på Lidingö ska vara i klass med landets bästa kommuner. Avfall ska hanteras
utifrån sina egenskaper och det innebär att det inte finns någon patentlösning på val av
hanteringsmetod.
Det ska vara lätt att göra rätt. Därför vill vi få fram fler återvinningstationer, gärna i handelsområden,
och verka för att den nya återvinningscentralen i Stockby får bättre öppettider och förbättrad
tillgänglighet än den nuvarande. Vi vill också arbeta mer med förpackningsindustrin för att komma till
rätta med det som många Lidingöbor uppfattar som problem, nämligen överfulla och ostädade
återvinningstationer.
Åtgärder för trafik, mindre störande buller och lägre utsläpp
För många Lidingöbor är bilen en viktig del av vardagen. Den underlättar vid transporter, jobbresor,
inköpsärenden och vid hämtning och lämning av barn, familjemedlemmar och bekanta. Samtidigt är
bilen en källa till buller, trängsel och miljöfarliga utsläpp. För att minska dessa problem vill vi
underlätta för fler Lidingöbor att gå, cykla eller åka kollektivt.
Inre Kyrkviken
Dagvattenhanteringen för inre Kyrkviken måste lösas.
Kottlasjön
Kottlasjön ska värnas och skyddas från igenväxning.
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Så tar vi oss fram
Alla trafikslag behövs. De kompletterar varandra. Bilen är för en del Lidingöbor nödvändig för att få
vardagen att gå ihop, med jobb, familj och inköp. Vi vill därför förbättra framkomligheten och skapa
lösningar som minskar köer samt leder till restidsvinster och lägre utsläpp. När Lidingöbanan åter
öppnas ska bussfilerna på bron tas bort för att minska köerna.
Dagens system utan P-avgifter på allmän mark på Lidingö ska eftersträvas.
Kollektivtrafikens tillgänglighet liksom gång- och cykelmöjligheter ska spela en viktig roll i all
stadsplanering.
Trafikbelastningen på Södra Kungsvägen, mellan Skärsätra och Högberga, är stor. Såväl trafiksäkerhet
som boendemiljö och framkomlighet utmed befintlig väg behöver förbättras. Med den nya moderna
Lidingöbanan på plats och den kommande sammankopplingen med Spårväg City kan dock fler av
dagens bilister lockas att åka kollektivt. För att säkerställa Lidingöbanans trafik till Stockholm krävs
att arbetet med Lilla Lidingöbron prioriteras så att en ny bro kan stå färdig till 2020.
Vi vill även utvidga båtpendeln Sjövägen med ett stopp på Fjäderholmarna så att det går att åka direkt
dit från Lidingö.
Infartsparkeringen vid Ropsten är av central betydelse för många Lidingöbor. Vi vill därför verka för
att den är kvar genom att i dialog med Stockholms stad försöka hitta konstruktiva lösningar. Som ett
komplement behöver ytterligare infartsparkeringar för såväl bilar som cyklar vid
kollektivtrafikknutpunkter, exempelvis längs Lidingöbanan, skapas.
Till fots och på cykel
Lidingö har många fantastiska promenadstråk över ön och längs våra stränder. Det finns även bra
cykelvägar. Flera satsningar har genomförts för att öka rörligheten bland Lidingöborna, bland annat
genom nya cykelvägar, bryggpromenaden och etableringen av lånecyklar.
För att få fler Lidingöbor att gå och cykla vill vi förbättra såväl framkomlighet som trygghet och
säkerhet längs våra gångvägar, cykelbanor och promenadstråk. Vi vill även förbättra belysningen på
såväl gångvägar som cykelbanor. De boende i olika områden inbjuds till trygghetsvandringar för att
undanröja otrygga områden och miljöer.
Vi är också positiva till att utreda snabbcyklingsspår för att se om det går att underlätta och ytterligare
förbättra möjligheterna att kunna ta sig fram med cykel på Lidingö. Det är även viktigt med att
samordna cykelnätet med övriga kommuner i Stockholmsregionen för att förbättra möjligheterna att
använda cykeln i vardagen.
Trafiksäkerheten
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras. Gång- och cykelvägar ska ha god
belysning, vara väl underhållna, säkra och lättillgängliga. Vi strävar efter fler låsbara
cykelinfartsparkeringar vid viktigare busshållplatser och längs Lidingöbanan.
För att höja säkerheten för Lidingös förskole- och skolelever vill vi fortsätta med att kartlägga och
trygga elevernas skolvägar.
Gående och cyklister är särskilt utsatta när det är snö och halka. Vi vill därför, vid sidan av bussgator
och huvudvägnät, prioritera snöröjning av trottoarer samt gångvägar och cykelbanor.
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En rik fritid
Lidingö är Hälsans ö. Vi vill verka för ett aktivt och stimulerande kultur- och föreningsliv och vi vill
fortsätta utveckla samarbetet mellan staden och Lidingös många föreningar, privata entreprenörer och
frivilligkrafter. Det arbete som dessa aktörer genomför är viktigt för många unga och vuxna. Lidingös
starka kulturliv, kännetecknat av bland annat Carl Malmstensskolan, Nyckelviksskolan,
Hembygdsföreningen, Elfviks Gård och Millesgården är viktigt att värna.
Vi vill fortsätta att rusta upp parker, förbättra belysning och placera ut bänkar. Allt för att göra det mer
attraktivt att röra sig utomhus på Lidingö. Vi arbetar också med att göra det lättare att ta del av vår
natur, exempelvis genom att bygga spontanidrottsplatser och anlägga gångvägar runt våra stränder.
Lidingös läge i Stockholm inre skärgård inbjuder till vistelse på vattnet. Vi vill därför fortsätta att
stödja båtlivet genom att arbeta för att skapa fler båtplatser, bland annat genom förtätning i befintliga
båtklubbar. På så sätt kan tiden i båtkön reduceras.
Ut i naturen
En viktig prioritering är att möjliggöra för fler att komma ut och röra sig i naturen. För att göra våra
natur- och vattenområden tillgängliga för fler vill vi satsa på att anlägga promenadstråk runt våra
stränder Vi är positiva till att medge vissa byggrätter på Lidingsbergs nordöstra del om det kan
möjliggöra för staden att bygga en strandpromenad genom fastigheten.
Idrott för alla
Lidingö erbjuder en rad möjligheter till aktiv fritid, inte minst för barn och ungdom. Flera ideella
föreningar och privata entreprenörer bidrar med att erbjuda goda möjligheter till idrott och friluftsliv.
Vi ser positivt på de insatser som görs av föreningar, enskilda och företag för att finansiera uppförande
och upprustning av fritidsanläggningar. Inte bara för att det tillför resurser, utan också för att det ger en
känsla av samhörighet och gemenskap.
Samhällsutvecklingen medför att nya idrotter tillkommer och konkurrerar med redan etablerade. Vi
följer noga hur barns och ungdomars intressen för olika idrotter förändras och utifrån detta kan det
finnas anledning att ompröva de traditionella prioriteringarna.
Vi vill fortsätta utveckla Vallen samt idrottsområdet i Högsätra. Bland annat vill vi ersätta Bodals
bollhall med en ny multihall i Högsätra som finansieras med byggrätter där nyvarande bollhall står.
I Dalénum kommer vi att bygga en ny idrottshall och anlägga konstgräsbana för att underlätta för
rörelse i alla åldrar.
Den pågående badutredningen, där Breviksbadet, Gångsätrahallen och en eventuell ny simhall ingår,
ska fullföljas. En investering i ett nytt bad förutsätter dock att inte skatten behöver höjas eller
besparingar på kärnverksamheterna behöver genomföras.
Samarbetet med Riksidrottsförbundet bör fördjupas ytterligare med sikte på att ytterligare utveckla
Bosön.
Lidingös fritidsgårdar ska bevaras och utvecklas.
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Ett varierat kulturliv
På Lidingö finns idag en rad kulturinstitutioner. En av de mest kända är Millesgården som lockar
många besökare över bron. Millesgården och andra kulturcentra såsom Lidingö Museum och
Sagateatern ska stöttas för att utvecklas och skapa ännu mer glädje för såväl Lidingöbor som turister.
Vi är positivt inställda till ytterligare kultur- och turistattraktioner som syftar till att locka människor
till Lidingö, såsom till exempel ett planerat akvarium i Islinge.
Utöver detta bör ett brett kulturutbud erbjudas till alla Lidingöbor. För barn och unga finns idag
Sagateatern, fritidsgårdarna, Elverket och den kommunala musikskolan för att nämna några exempel.
Aktiviteter för barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre ska prioriteras.
Vi vill att stadsbiblioteket även i fortsättningen ska fungera som en källa för lärande och
kunskapsinhämtning men också som en naturlig mötesplats för olika ålders- och intressegrupper. I
samband med utvecklingen av Centrum kan bibliotekets position som kulturbärare utvecklas och
stärkas ytterligare.
Hembygdsföreningen fyller en unik funktion för Lidingö. Deras kunskap ska även framöver tas
tillvara i frågor som gäller till exempel kulturskyltar på ön och stadsutvecklingen.
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