
 

 
 
 
 
 
 
 

ÅRSKRÖNIKA 2018 

2018 blev ett intensivt valår där Centerpartiet åter igen blev näst största parti på 

ön med nio mandat. Det ger oss en god grund för att driva vår politik för ett 

grönt och tryggt Lidingö med småstadskänsla. Helst hade vi givetvis kunnat ingå 

i ett nytt styre där vår politik fick stort genomslag men det var inte möjligt när 

Moderaterna stod allt för långt ifrån oss med ett ensidigt fokus på 

skattesänkning. Vi ville ha huvudfokus på kvalitetsförbättringar i skola med fler 

gymnasieplatser och mindre barngrupper i förskolan, omsorg med satsningar 

mot ofrivillig ensamhet och på LSS-gruppen samt för att stärka de ideella 

idrottsföreningarnas förutsättningar. 

Året har avslutats med en arvodeshärva som också förtydligat varför 

Centerpartiet stannat i opposition. Det skulle behövas ett nytt ledarskap på ön 

men det har tyvärr inte varit möjligt att uppnå än. Vi kommer fortsätta kämpa 

för skolan, omsorgen och idrotten. Hoppas du vill vara med och stödja oss!  

Önskar er en god fortsättning på det nya året! 

 

 

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

JANUARI 

En viktig del i vårt arbete under året har varit att träffa företag, verksamheter 

och föreningar i serien ”Centern möter”. Det har vi gjort för att lära oss mer 

och därmed kunna driva den bästa politiken för Lidingöborna. Under januari hade 

vi givande möten med till exempel Ledvik resursenhet, Stillerska gymnasiet, 

grannsamverkan, ICA Käppala och montessoriförskolor på ön! 

FEBRUARI 

I februari fastställde vi vår valsedel inför 

valet i september. Listan bestod av 39 

kandidater med en blandning från de med stor 

erfarenhet av kommunpolitiken till många nya 

med stort engagemang, en blandning i ålder 

från yngsta på 18 år till äldsta på 84 år samt 

en blandning i kompetens från ingenjörer till 

lärare, studenter med mycket mer. Patrik 

Buddgård, Rebecka Öberg och Tor von Sydow 

blev topp-trio i vårt arbete för ett nytt 

ledarskap på ön för en trygg och grön ö med 

småstadskänsla. 

MARS 

Centerpartiet säger nej till storskaliga förskolor med 150 barn. Vi vill skapa 

småskaliga förskolor nära familjen med mindre barngrupper. Uppropet 

#pressatläge visade behovet av satsningar på förskolan. I Dalénum föreslog vi 

en hälften så stor förskola i befintliga lokaler istället för den storskaliga på 150 

barn som staden då pratat om. Det blir förhoppningsvis verklighet framöver! 

Centerpartiet besökte Mötesplats 

Centrum på Tor i mars. En 

mötesplats som många av öns äldre 

använder som majoriteten planerar 

att flytta till stadshuset. Centerpartiet 

har under året kämpat för att den 

ska vara kvar i sina fina och 

ändamålsenliga lokaler i direkt 

anslutning till seniorboendet. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

En kommun i Lidingös storlek behöver en ordentlig simhall för att täcka behoven 

menar Centerpartiet. I mars driver Centerpartiet därför att den nya simhallen 

ska bli 50 m, då det skulle skapa större kapacitet och en flexibilitet där flera 

grupper kan använda simhallen samtidigt.  

 

APRIL 

I april lyfte Christina Wahlström ö-gruppens förutsättningar i 

Kommunfullmäktige med anledning av en allt större koncentration av 

verksamheterna till stadshus och Högsätra. Centerpartiet har arbetat för en ö-

grupp som är synlig på hela ön!  

Centerpartiets handlingsprogram inför kommande mandatperiod 

fastställdes. Tryggt, grönt och småstadskänsla är grundläggande i 

programmet som bland annat innehåller förslag om ny gymnasieskola, 50m 

simhall och mindre barngrupper i förskolan. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

MAJ 

Centerpartiets ekonomisk-politiske 

talesperson Emil Källström mötte 

Lidingöborna på ett frukostseminarium och 

berättade hur Centerpartiet vill möta de 

ekonomiska utmaningar som Sverige står 

inför. 

Centerpartiet ställde under maj en interpellation till majoriteten om 

stadsbyggnad eftersom vi vill stärka småstadskänslan genom att utveckla 

stadsdelarna. Under mandatperioden har ett genomgående tema varit att 

planprocesserna för utveckling av stadsdelarna drar ut på tiden eller gått i stå. 

Det har hindrat utveckling av till exempel bättre närservice eller tryggare och 

mer trivsamma miljöer. 

JUNI 

Första stenen läggs på ungdomsbostäderna i Larsberg! Centerpartiet fick 

igenom ett expressprojekt för ungdomsbostäder i samband med 

överenskommelsen om Lidingöhem. Tack vare nära samarbete mellan politiken, 

tjänstemännen i staden och John Mattson lyckades vi verkligen med att snabba 

upp processen och inflytt sker under 2019!  

Hersby Gymnasium är proppfullt vilket beror på 

ökande antal gymnasieelever på Lidingö och i 

regionen. Därför vill Centerpartiet skapa 

ytterligare en gymnasieskola på ön. Vi föreslog 

att det gärna skulle ske i samverkan med en privat 

aktör. Då skulle det skapas mer kunskap och 

trygghet istället för ökande trängsel. 

På kommunstyrelse beslutades budgetdirektiven till nämnderna. Centerpartiet 

reserverade sig eftersom vi ville stärka resurserna till förskolan för att minska 

barngruppernas storlek och till äldre för att motverka ofrivillig ensamhet. 

Majoriteten valde skattesänkning istället.  

JULI 

Efter slutlig gymnasieantagning i juli var det 300 reserver i kö till Hersby 

gymnasium. Det var 120 fler än förra året, bristen på gymnasieplatser är akut 

och ökar. Det anser Centerpartiet är oacceptabelt. Vi menar att Lidingö måste 

kunna erbjuda fler platser för Lidingös ungdomar. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Rebecka Öberg med flera möter väljare på ön med glass med veckans fråga. 

Ett uppskattat möte som gav oss mycket inspel i vårt arbete! 

AUGUSTI 

Oppositionen reserverade sig mot majoritetens förslag på 25m-bässäng i 

nya simhallen. Den nya moderat-ledningen kallade sig för ett ”nytt lyhört 

ledarskap” i valrörelsen men det syntes dock inte i simhallsfrågan där bland 

annat simhallsrådets synpunkter inte beaktades. Med reservationen i 

Kommunstyrelsen väntade nu minoritetsåterremiss i fullmäktige från 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Frågan var 

därmed inte avgjord innan valet. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Valaffischerna sattes upp över hela ön! Nu var valrörelsen igång på riktigt och 

vi mötte väljarna med (C)-vitaminshots och lyssnande öron i vårt arbete för ett 

nytt ledarskap på ön! 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 

I valet förlorar de tre styrande partierna (M, LP och KD) sin majoritetsställning 

och Centerpartiet behåller sin ställning som näst största parti på ön med 

nio mandat. Centern var till och med största parti i tre valdistrikt (Rudboda, 

Elfvik och Näset). 

 

OKTOBER 

Efter förhandlingar under september blir det klart att Centerpartiet fortsätter 

som största oppositionsparti. Moderaterna och Centerpartiet stod för långt 

ifrån varandra gällande skolpolitiken (satsningar på förskolan och 

gymnasiefrågan) och synen på idrotten där vi ville stärka idrottens 

förutsättningar och satsa på de ideella idrottsföreningarna. 

Patrik Buddgård omväljs till gruppledare och Fredrik 

Wesslund väljs till vice gruppledare. Rebecka Öberg 

blir vald till andre vice ordförande i 

Kommunfullmäktige. 

I oktober kräver Patrik Buddgård i en interpellation att 

Kommunstyrelsens ordförande beskriver sin syn på 

idrottens framtid på Lidingö med anledning av att 

Lidingö lägger lite pengar i jämförelse med andra kommuner. Centerpartiet anser 

att det, i en kommun som profilerar sig som ”Hälsans ö”, borde vara givet att 

idrottsföreningar får ett starkt stöd. 



 

 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER 

Centerpartiets la i november fram vårt budgetförslag för mindre barngrupper, 

för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre och för stärkta förutsättningar för 

de ideella idrottsföreningarna. Centerpartiet pekade ut en alternativ 

inriktning som satsar på kvalitetsförbättringar i stadens verksamheter 

istället för det ensidigt fokus på skattesänkningar. Vi föreslog 24 mnkr i 

ytterligare satsningar på skola och omsorg, besparingar på den politiska 

organisationen med färre kommunalråd som möjliggjorde 5 öre skattesänkning 

samt ett starkare ekonomiskt resultat för att klara ökade kostnader framåt för 

bland annat nya idrottslokaler. 

 

Under kommunfullmäktige beslutade nya majoriteten med Liberalerna och 

med stöd av SD att nya simhallen ska bli 25m. Centerpartiet reserverade sig 

för vårt eget förslag som innebar en huvudbassäng på 50m. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

DECEMBER 

Den nya majoriteten med M, LP, L och KD föreslår chockhöjda arvoden till 

sig själva och sänkta för oppositionen. KSO föreslås få en arvodeshöjning på 

över 20 000 kr i månad. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger 

nej och kritiserar majoriteten kraftfullt för att ha rundat arvodesberedningen. 

Lidingöborna reagerar kraftfullt och Lidingö hamnar i nyhetsmedier över hela 

landet under en period. Majoriteten backar från förslaget och oppositionen 

förmår majoriteten att låta arvodesberedningen ta fram nytt förslag till 

fullmäktige i december. Arvodesberedningen lägger fram ett väl avvägt förslag 

med något sänkta arvoden för de bäst betalda politikerna och höjda arvoden till 

fritidspolitikerna. Majoriteten väljer dock att köra över 

arvodesberedningen igen och frågan var arvodena landar följer med oss in i 

nästa år. 

 

 


