Centerpartiets budgetförslag för Lidingö 2018
och plan för 2019–2020
Sammanfattning
Centerpartiet ställer sig i huvudsak bakom de ekonomiska prioriteringarna i majoritetens budget för
2018. Vi stödjer skattesänkningen på 15 öre som möjliggörs av en god ekonomi i landet samt
välkomnar extra satsning på fältassistenter och ökade öppettider på biblioteket då det är två av de
frågor vi drivit på för. Förutom förskolan ställer vi oss bakom de uppräkningar majoriteten gör inom
omsorg och skola. Några av våra förändringar är:
-

-

Satsningar på mindre barngrupper i förskolan: Barngruppernas storlek och pedagogernas
kompetens är avgörande för en trygg förskola. Vi höjer pengen till förskolan med 2 mnkr.
Sommarjobb och ungdomsentreprenörer: Vi fördubblar antalet sommarjobb och inför
sommarlovsentreprenörer, en satsning på 550 000 kronor.
Trygghetsråd: Med mer samordning kan ett effektivare brottsförebyggande arbete bedrivas
av kommun i samarbete med polis och andra trygghetsskapande föreningar eller
organisationer, avsätts 200 000 kronor.
Plan för närservice: Vi vill stärka det lokala näringslivet bland annat i våra stadsdelar, avsätts
200 000 kronor.
Minskad budget på tekniska nämnden: Vår bedömning efter försök med saltsopning är att
det kostat mer än vad det gett i effekt, minskad budget med 2,5 mnkr.

Centerpartiet saknar ett politiskt ledarskap för de strategiska frågorna och för kommande
investeringar. Vi lyfter i vårt budgetförslag upp fem frågor som bristande ledarskap hos majoriteten
kommer ge ekonomisk skada eller försämringar för Lidingöborna om de inte åtgärdas:
-

-

-

Behov av fler gymnasieplatser: Majoritetens förslag räcker inte till för att klara de ökande
elevkullarna på 500 lidingöelever till 2022. Vi vill utvärdera en ny skolfastighet med möjlighet
för flexibel användning för att få till fler gymnasieplatser.
Minska kostnaderna för upphandling av Lilla Lidingöbron: Genom brister i budget,
kostnadsstyrning och kompetens kommer vi inte få en bro till så låg kostnad som möjligt
utifrån funktion. Vi vill ha second opinion för smartare upphandling, minska extra kostnader
för arkitektonisk utformning, ta bort balkongerna och se över möjlighet att minska bredden
på bron med 1-2 meter. På så sätt kan vi minska kostnaderna för bron som istället kan gå till
investeringar inom skola, omsorg och idrott.
Högre mål i miljöarbetet: Arbetet med nytt miljöprogram – hållbarhetsprogram – måste
inledas med bred dialog och innehålla kvantifierbara klimatmål för hela ön.
Kvalitet i mat för barn och äldre: Inför nya upphandlingar av maten måste högre krav ställas
på kvalitet och möjlighet för mindre aktörer att delta måste skapas.
Idrottscampus i Högsätra och ny simhall: Gymnastiken och ishockeyklubben riskerar att få
dra ner på sin populära verksamhet om inte Högsätraområdets utveckling kommer igång. Vi
menar att idrottsområdet måste prioriteras. Tre år av mandatperioden har gått och först nu
har majoriteten beslutat plats, men simhallen beräknas inte färdig förrän slutet av nästa
mandatperiod. Vi tidigarelägger simhallen med inriktning på 50 m-hall.
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Centerpartiets vision för Lidingö
Lidingö är en unik plats med en blandning av stora grönområden och varierad bebyggelse.
Placeringen helt nära en storstad ger medborgarna möjligheten att kunna utnyttja såväl det
småskaliga gröna samhällets lugn och charm som den större stadens stora utbud och puls.
Centerpartiet vill att Lidingö utvecklas som en trygg ö i samklang med sin småstadskänsla där den
gröna strukturen behålls. Utvecklingen skall ske i balans med den omliggande och snabbt växande
Stockholmsregionen. Vi bryr oss om hela Lidingö och prioriterar de mindre stadsdelscentra som
möjliggör att medborgarna kan promenera eller cykla för att nå daglig service.
Medborgarnas trygghet är viktig och speglas av en väl utvecklad omsorg för barn och äldre där
respekten för varje människa sätts i fokus. Våra skolor är en trygg och inspirerande arbetsplats för
våra barn och ungdomar där lärarna är goda pedagoger och respekterade förebilder. En trygg stad
innebär också att marginaliserade grupper får det stöd de behöver.
Den tryggheten är avgörande för att staden ska kunna leva upp till frasen ”Hälsans ö”. Dessutom
anser Centerpartiet att för att leva upp till hälsoprofilen måste staden också vara ”Idrottens ö”.
Lidingö ska ge medborgarna ökade möjligheter till spontanidrott och organiserade idrottsaktiviteter.
Lidingö har unika förtecken som ger energi och inspirerar till innovation. Enskilda entreprenörer såväl
som det småskaliga näringslivet uppmuntras till vidareutveckling. Samarbeten mellan utbildning och
näringsliv är viktigt och sträcker sig lång bortom Lidingöbron.
Vi vill att Lidingö 2030 är en av Europas grönaste städer. Vår lugna, innovativa och populära
skärgårdskommun ska ha hållbara förtecken och vara en klimatsmart förebild för andra kommuner
där miljöteknik i framkant prioriteras.

Ekonomisk analys av budget 2018
Hushålla med skattebetalarnas pengar
Redan i Centerpartiets budgetförslag för 2015 pekade vi på möjliga effektiviseringsåtgärder som
skulle kunna generera stora besparingar av central administration. Pengar som istället skulle kunna
använts till välfärden och kärnverksamheter i skola och omsorg. Brist på politiskt ledarskap innebar
tyvärr att ingen stor effektivisering fanns i stadens budget för 2015-2016 men under 2016 togs
äntligen ett beslut om att effektivisering av staden skulle genomföras med målsättning att spara 50
miljoner kronor.
En del i effektiviseringen är omorganisationen. Dessa organisatoriska förändringar kan om det
genomförs på rätt sätt ge vissa positiva effektiviseringseffekter. Men det grundläggande för att
uppnå målet om 50 miljoner kronor i effektivisering är att staden aktivt arbetar med att effektivisera
de administrativa processerna.
Centerpartiet anser att det saknats en tydlig genomförandeplan avseende metod, besparingsmål
inom respektive administrativ process och tidplan. Det saknas tydliga nyckeltal och en modell för hur
fortlöpande mätning, kvalitetskontroll och uppföljning ska genomföras. För att effektiviseringen ska
lyckas fullt ut krävs att detta åtgärdas. Centerpartiet vill därför se en utvärdering av de åtgärder som
hittills gjort och en plan för hur effektiviseringsarbetet fortskrider under 2018-2020.
För att vara effektiv som kommun krävs också en varsamhet i investeringar som görs med
lidingöbornas medel. Den har hittills varit bristfällig där onödiga investeringar i snabbcykelbanor som
sedan återställs och minskning av parkeringsplatser i Näset gett investeringskostnader som helt
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kunnat undvikas. Renoveringen av stadshuset lägger staden allt för mycket medel på som istället
skulle kunna använts till ny simhall vilket Centerpartiet föreslagit. Det krävs en skarp
kostnadsstyrning av större projekt, det har tyvärr hittills saknats i projektet Lilla Lidingöbron.
Centerpartiet menar att vi inte kan upphandla bron utan att säkerställa att förfrågningsunderlaget är
framtaget utifrån att nå funktion till lägsta kostnad, exempelvis utan arkitektonisk utsmyckning för
upp till 80 mnkr, balkonger eller överdrivet breda cykelbanor.

Finansplan för stora investeringar framöver
Lidingö Stad står inför och genomför stora investeringar framöver med skollokaler, ny simhall,
renovering av stadshuset, överdäckning av Torsviksdiket och infrastruktur i samband med utveckling
av Centrum/Torsvik, infrastruktur i samband med utveckling av andra stadsdelar samt nya Lilla
Lidingöbron. Redan 2020 är beräknat lånebehov 1 450 mnkr.
Lidingö Stads förmåga att prioritera mellan investeringar är hittills inte övertygande, till exempel
prioriterades en dyr renovering av stadshuset före simhall och Gångsätra gymnasium lades ner för
kortsiktiga vinster i driftkostnader som nu leder till stora investeringsbehov. Centerpartiet anser
därför att staden måste skapa en långsiktig finansplan som innehåller en projektbank där kostnader
och tidsgång är bedömda. Finansplanen ska också värdera finansiella resurser som blir disponibla
från kommunala bolag, markanvisningar eller markförsäljning, eventuella överskott från
driftsbudgetar och extern upplåning inom acceptabla ramar och en plan för hur dessa resurser blir
tillgängliga. Sedan realiserar man projekten efter en prioritering av behoven för Lidingöborna.
Planeringen bör ligga över minst två mandatperioder, helst tre, det vill säga med ett perspektiv på
tolv år. En finansplan för långsiktig finansiering och hushållning vid investeringar är av största vikt för
att undvika skattehöjningar och hålla ett lågt skattetryck för Lidingöborna.

Kostnader för integration och nyanlända
Att ta fram smarta och kostnadseffektiva lösningar för boende för nyanlända blir en viktig fråga även
under 2018 när Lidingö enligt lagkrav ska ta emot 144 nyanlända. Staden måste samtidigt ha en plan
för att hantera de nyanlända som efter två år i etableringsplan inte lyckats hitta egen bostad och
därmed kan staden få många fler med akut behov av bostad att hantera än under normalt år.
För att kostnaderna inte ska skena är en långsiktig plan avgörande. Detta eftersom de stora
kostnaderna för kommunen riskeras efter att etableringsstödets två år är slut. Det krävs ett aktivt
samarbete med arbetsförmedlingen för att öka andelen som kommer i arbete samt en tydlig
utvärdering och uppföljning av hur lång tid det tar för nyanlända att komma i egen försörjning.

Utjämningssystemet
I stadens budget syns det dessvärre att den rödgröna regeringens ekonomiska politik straffar Lidingö
ekonomiskt. Den rödgröna regeringen skapar svåra utmaningar för Lidingö med sämre villkor för
företagare och högre avgift till utjämningssystemet. Den sammanlagda ekonomiska effekten av
regeringens förändring av utjämningssystemet är ökade utgifter på 85 mnkr från 2014–2018. 2018
betalar Lidingö 350 mnkr till utjämningssystemet.

Sänkt skatt och finansiellt mål
Centerpartiet instämmer i majoritetens förslag med en skattesänkning på 15 öre. Det innebär en
kommunalskatt för Lidingö på 18,49 kronor 2018. Skattesänkningen är främst möjlig tack vare en god
utveckling av Sveriges ekonomi där antalet arbetade timmar ökat i Sverige vilket gett en gynnsam
skatteutveckling för Lidingö.
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Stadens finansiella mål innebär ett positivt resultat motsvarande 1 procent av verksamhetens
kostnader ska uppnås för att dels ha marginal för oförutsedda kostnader och dels minska behovet av
upplåning för investeringar. Detta innebär att Centerpartiet budgeterar för ett överskott på 30,8
miljoner kronor för att uppnå det finansiella målet. Centerpartiets budgetförslag redovisas som
förändringar ur liggande budgetförslag.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen fortsätter att peka på att gruppen gymnasieelever på Lidingö kommer att öka
under många år framåt. Detta samtidigt som antalet gymnasieplatser är för få på Lidingö. 2016
saknade 6 lidingöungdomar helt gymnasieplats efter slutlig antagning och 72 elever stod i kö till
Hersby. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet ungdomar i gymnasieålder med 500 på Lidingö till
2027 samtidigt som antalet 16-åringar i länet ökar med hela 40 % till 2030.
Det är viktigt att staden tar lärdom av det tidigare beslutet att lägga ner Gångsätra gymnasium och
undviker att staden tappar rådigheten över kostnadseffektiva skollokaler för att lösa ett kortsiktigt
problem. Stadens agerande måste bli mer långsiktigt i planering av skollokaler.
Majoriteten föreslår nu en utbyggnad av Hersby med 200 platser. I ett läge där lidingöungdomar
redan idag inte får plats ökar majoriteten alltså platserna med 20 % trots att antalet lidingöungdomar
i gymnasieåldern ökar med 30 % till 2027. Samtidigt blir det svårare att komma in på
innerstadsskolorna och söktrycket från stockholmsungdomar till Hersby kommer att öka på grund av
större elevkullar och utbyggnad i Norra Djurgårdsstaden.
Politiken är återigen kortsiktig. Platserna kommer inte räcka och ytterligare utbyggnad eller ny
skolfastighet kommer att krävas. Centerpartiet anser att det bättre att utreda en ny skolfastighet nu;
dels för långsiktighet gällande gymnasieplatserna, men också för att inte riskera att försämra anrika
Hersby genom t ex överbelastad gymnastikhall, parkering och matsal.
Förutom att antalet gymnasieelever ökar så kommer antalet äldre över 75 år att öka markant till
2027. Detta ställer krav på planering av äldreboende för äldre. Det behövs en mångfald av olika
äldreboenden, både biståndsbedömda och icke-biståndsbedömda. Det är bra att stadsledningen ska
få ett uppdrag att presentera alla olika typer av boenden för äldre på stadens webbplats men
framförallt måste staden analysera och planera hur man möter ökningen med rätt antal och rätt typ
av boendeformer. Vi vill exempelvis se ett Tor två tidigt i utvecklingen av Centrum/Torsvik.

Kommunstyrelsen
Effektivisering av stadens centrala administration
För att stadens effektiviseringsprojekt ska nå upp till besparingsmålet om 50 miljoner kronor bör
stadsledningskontoret ta fram en tydlig genomförandeplan avseende metod, besparingsmål inom
respektive administrativ process och tidplan. Det saknas tydliga nyckeltal och en modell för hur
fortlöpande mätning, kvalitetskontroll och uppföljning ska genomföras. För att effektiviseringen ska
lyckas fullt ut, det vill säga att projektet verkligen bidrar till att besparingsmålet nås, krävs att detta
åtgärdas. Centerpartiet vill därför se en utvärdering av de åtgärder som hittills gjort och en plan för
hur effektiviseringsarbetet fortskrider under 2018-2020.
Centerpartiet motsatte sig den stora renovering av stadshuset som nu genomförs. Det är oerhört
viktigt att staden har tydlig kostnadsstyrning av projektet så att kostnaderna inte ökar ytterligare.

Kommunalråd
Inför budget 2011 motsatte vi oss den ökning av antal kommunalråd som då genomfördes. Vi
konstaterar att detta inte är någon försvarbar användning av skattebetalarnas pengar. Dessa medel
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skulle istället kunnat användas i stadens verksamhet inom skola och omsorg. Nya kommunalråd för
mandatperioden 2015 – 2018 borde ha begränsats till 2,5 tjänster vilket skulle inneburit en årlig
besparing med 1,7 miljoner kronor per år jämfört med nuläget. Vi konstaterar att de nuvarande
kommunalråden nu är valda till 2018.

Minska kostnaderna för ny bro
En ny bro krävs för att möta framtidens kollektivtrafik. Beslutet om att bygga en ny bro är avgörande
för Lidingös kollektivtrafik i 100 år framåt samt en stor investering för en stad av Lidingös storlek. Det
är därför av högsta vikt att beslutet är väl förankrat, att underlaget saknar frågetecken samt att bron
byggs utifrån funktion till lägsta kostnad. När väl upphandlingen startar är det väldigt svårt att ändra
eller backa utan väldigt stora kostnader. Centerpartiet har under mandatperioden arbetat för ett
omtag i brofrågan då vi anser att ett antal frågor inte varit lösta. En del av de frågor vi lyft har rört sig
i rätt riktning. Centerpartiet är exempelvis mycket nöjda över att det blir dubbelspår samt att den
segelfria höjden på bron höjts.
Centerpartiet anser dock att det fortfarande finns frågetecken i beslutsunderlaget som gör att vi inte
anser att ett beslut kan tas i nuläget. För att kunna säkerställa att staden bygger rätt bro till lägsta
kostnad vill vi:
-

-

-

Att en budget för projektet tas fram där det är 85 procent sannolikhet att budget hålls istället
för de 50 procent som nuvarande budgetberäkning ger. Detta krävs för att staden ska hamna
på en acceptabel risknivå.
Att bron byggs utifrån funktion till lägsta kostnad – det är ju därför man valt upphandling av
en totalentreprenad. Centerpartiet ifrågasätter därför att 10-15 % av anbudets fasta pris ska
kunna inkluderas för arkitektoniska mervärden. Det innebär att för en entreprenad på 550
mnkr skulle 80 mnkr i tillägg accepteras. Denna merkostnad är inte försvarbar för en stad
som har andra pressande investeringsbehov för skola, omsorg och idrott exempelvis.
Bredden av cykelbanan måste också ifrågasättas, krävs det verkligen fyra filer och hur stor
merkostnad ger det jämfört med att ha en fil i vardera riktningen med en gemensam
omkörningsfil och därmed en 1 -2 meter smalare bro. Likaså ger de två föreslagna
balkongerna avsevärda extra kostnader och strider för övrigt mot praxis för prevention av
självmord från broar. Centerpartiet anser att den extra kostnaden inte är motiverad eftersom
den ger en mycket begränsad funktion.
Att hela förfrågningsunderlaget bör genomgå en second opinion – förslagsvis genom
Trafikverket – där underlaget granskas av kompetenta aktörer som regelbundet arbetar med
broprojekt av denna kaliber men som inte varit delaktiga i projektet Lilla Lidingöbron. Detta
för att de ska kunna peka ut riskerna med projektet och den förbättringspotential som kan
finnas i underlaget. På så vis ökar vi chanserna att undvika misstag och onödiga kostnader för
lidingöborna. Dessutom får staden möjlighet att ta del av kompetens som inte staden själv
besitter. Centerpartiet anser det önskvärt om staden tog hjälp av Trafikverket för att
kvalitetssäkra upphandling och kontroll av entreprenör.

För att kunna säkerställa att rätt bro byggs till lägsta kostnad utifrån den funktion vi vill uppnå
senarelägger vi broprojektet ett år i vårt budgetförslag. Det ger även utrymme att ordentligt
utvärdera dragning av Lidingöbanan via Lidingö Centrum. Det räcker inte att visa att staden teoretiskt
sett inte omöjliggör dragning via Centrum, staden behöver visa att det skapas realistisk möjlighet att
kunna dra Lidingöbanan via Centrum.
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Vi är glada att en underhållsplan till 2025 tagits fram för Gamla Lidingöbron och att Early Warningsystem installerats på delar av bron som vi efterfrågat sedan 2012. Vi anser fortfarande att
övervakning i realtid ska ske över hela bron.

Trygghetsråd
Inbrotten på Lidingö har ökat och droganvändningen bland unga på ön är fortfarande högre jämfört
med andra kommuner i länet. Centerpartiet vill att ett trygghetsråd införs för att stärka kommunens
brottsförebyggande arbete och stärka kommunens röst i samarbete med polis och räddningstjänst.
Med ett trygghetsråd där alla brottsförebyggande verksamheter på ön samlas kan arbetet
effektiviseras och ge större effekt med till exempel förbättrat informationsutbyte. Centerpartiet
tillskjuter 0,2 mnkr för att starta upp trygghetsrådet med nuvarande säkerhetschef och
brottsförebyggare som också ska ha nära koppling till de nya fältassistenterna.

Lidingöbor i det demokratiska arbetet
Lidingöborna har visat ett stort intresse för lokala frågor via sociala medier. Det är rimligt att stärka
deras möjlighet att påverka och samverkan vid större projekt i stadsdelarna på ett mer demokratiskt
sätt. Centerpartiet menar att staden ska öppna upp för medborgarförslag, använda participatory
budgeting vid noga utvalda projekt samt att ha en större dialog med boende vid projekt som
påverkar den egna stadsdelen.

Upphandling för bättre kvalitet – inte minst för maten till äldre och barn
Staden har i kraft av att vara en stor beställare möjligheter att påverka varje inköp och upphandling
av varor, tjänster och entreprenader i hållbar riktning. Staden har också en viktig roll att skapa goda
möjligheter för konkurrens där både små och stora företag kan delta på lika förutsättningar. Detta är
inte minst viktigt för det lokala näringslivet.
Maten i skola och omsorg är ett exempel där staden som upphandlare kan göra skillnad både
gällande barn och äldres näringsintag och för en miljömässigt hållbar matproduktion. Centerpartiet
vill därför att staden till nästa upphandling för livsmedel (planerad kvartal tre 2018) och
kostentreprenörer (planerad kvartal ett 2020) tar fram en tydlig strategi för att få god, miljösmart
och närodlad mat som är näringsrik för barn och äldre i kommunen.
För att lyckas med detta är det avgörande att
-

-

De geografiska områdena inte är för stora då det stänger ute mindre aktörer. För stora
områden innebär att endast de större och redan etablerade aktörerna kan delta och minskar
konkurrensen.
Möjligheten för upphandling av transport separat undersöks då det underlättar för mindre
mataktörer att delta på lika villkor.
Maten ska vara producerad så nära verksamheten de serveras i som möjligt. Detta för att
undvika tapp i näringsinnehåll när maten ska hållas varm och transporteras.
Bättre marknadsanpassning med större flexibilitet i upphandlingarna för att få in fler anbud,
bör anpassas till snittstorleken på catering- och restaurangidkare.
Mat för äldre och barn inte tas i samma upphandling då de har olika behov och preferenser.
Öka andelen ekologisk mat och stärka ställningen för närproducerad mat.

Entreprenörskap och företagande viktig del av öns profil
En bärande del för att nå den trygga småstadskänslan är ett levande företagsklimat. Det är helt
avgörande för att få liv och rörelse i staden hela dagen och på hela ön. Tyvärr går företagsklimatet på
ön i fel riktning. I slutet av september presenterades Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i

8

Sverige. Lidingö tappade hela 26 placeringar och hamnade därmed på sin sämsta position sedan
mätningarna startade.
Framförallt tappade staden i politikers och tjänstemäns attityder till företagande, företagarnas
allmänna omdöme om företagsklimatet i kommunen samt service från kommunen till företagarna. Vi
tappar i frågor som staden själva rår över. Staden måste jobba med en väg in till kommunen och vara
lösningsorienterad gentemot företagarna, samt för bättre tvärförbindelser, mötesplatser för
företagare och företagskluster. Staden behöver ett tydligt politiskt ledarskap som kan omvandla
näringslivspolicy och handlingsplaner till verkliga åtgärder.

Planarbete för Centrum etapp 1 i enlighet med Centerpartiets vision
Arbetet med utveckling av Lidingö Centrum har pågått i 10 år men fortfarande har ingenting hänt. Vi
anser det viktigt att planarbetet för etapp 1 fortsätter under 2018 men att det anpassas utifrån
Centerpartiets presenterade vision i samrådet med mer småstadskänsla genom att sänka
våningstalen längs Friggavägen, ta bort den otillgängliga trappan och stärka kopplingen till villastaden
samt använda ljusare färgsättning och skapa fler offentliga platser för serveringar och rekreation.

Expressprojekt för ungdomsbostäder i Larsberg
Staden arbetar med ett pilotprojekt för att skapa ungdomsbostäder med expresshantering. Projektet
sker i samverkan med John Mattsson. Detta är en del i majoritetens och Centerpartiets lösning för
Lidingöhem och viktig del för att nå en hållbar bostadsmarknad på ön.

Plan för närservice i Lidingös stadsdelar
Det lokala näringslivet skapar genom närservice mer levande och trygga stadsdelar samtidigt som det
minskar beroendet av bilen. Vi vill att staden tar fram en plan för närservice i Lidingös stadsdelar och
avsätter 200 000 kronor för ändamålet. Planen ska tas fram i dialog med boende och företag som
verkar i stadsdelarna.

Hållbart byggande med livscykelperspektiv
Centerpartiet menar att staden ska ta fram ett program för hållbart byggande under 2018.
Programmet bör innehålla social hållbarhet med bostäder för alla grupper i samhället, ekonomisk
hållbarhet för kommunen och miljömässig hållbarhet med livscykelanalyser av husets påverkan på
miljön. Livscykelanalys innebär att staden ska se på husets miljöpåverkan från vagga till grav, från
råvara till slutanvändning. Hållbar stadsutveckling bör innebära att hyresrätternas andel av Lidingös
bostadsmarknad hålls kvar på en nivå kring 30 %.

Stadens miljöprogram
2020 ska ett nytt miljöprogram antas. Under 2018–2019 bör arbetet inledas med en längre och
öppnare förberedelseperiod än i nuvarande miljöprogram. Framtagandet bör inledas genom att brett
samla in idéer från Lidingöborna. Vi vill att framtagandet av det nya miljöprogrammet sker med
öppna samtal i stadsdelarna, i Lidingös skolor, genom föreningslivet och Lidingös näringsliv. Staden
måste få med sig Lidingöborna, föreningarna och näringslivet för att nå miljömål och klimatmål för
hela det geografiska området Lidingö. Lidingö är en av sju kommunerna i Stockholms län som helt
saknar kvantifierbara klimatmål. Centerpartiet på Lidingö anser att Lidingö behöver sätta upp
klimatmål för kommunen. Vi vill arbeta för att Lidingö ska bli fossilfritt.

Förnyelsebar energi
Centerpartiet vill att Lidingö tar ledningen i klimat- och miljöarbetet. En del handlar om
energianvändningen i de egna lokalerna som på senaste åren har effektiviserats med mer än 20
procent vilket är väldigt bra och vi välkomnar att arbete fortsätter i det reviderade miljöprogrammet.
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Centerpartiet vill även att nästa steg tas genom att alla kommunala byggnader gås igenom för att se
vilka som passar för investeringar i förnyelsebar energi som sänker kostnaderna för
energiförsörjningen och dessutom innebär tillskott av koldioxidfri energi. Medel för detta arbete bör
finnas inom teknik- och fastighetskontoret då det är en del av beslutat miljöprogram.
Centerpartiet lägger ytterligare 0,2 miljoner för en informationskampanj till Lidingöborna för att
synliggöra och medvetandegöra om solenergins möjligheter utifrån den solkarta som tagits fram av
Storsthlm.
Staden bör dessutom se över energiekonomi vad det gäller verksamheter som staden finansierar
eller ger bidrag till.

Strategisk utplacering av laddstolpar
Centerpartiet välkomnar att staden ska förbättra möjligheten för laddning av elbilar i staden. En fråga
Centerpartiet arbetat för.

Utbildningsnämnden
En fungerande utbildningsverksamhet är avgörande för stadens utveckling framåt. Centerpartiet vill
prioritera barnen och skapa en trygg skola. Verksamheterna ska kännetecknas av öppenhet,
mångfald i både innehåll och pedagogiska former med breda valmöjligheter för alla. Lidingö ska ligga
i framkant för framtidens lärandemiljöer med en trygg och inspirerande arbetsplats för våra unga där
lärarna är goda pedagoger och respekterade förebilder.

Mindre barngrupper för tryggare barn
Barn tillbringar stor del av sina första levnadsår i förskolan. Att förskolan är en trygg miljö är en viktig
faktor för att barnen ska utvecklas till välmående och trygga ungdomar och vuxna. Centerpartiet
satsar därför 2,5 mnkr utöver majoritetens budget vilket motsvarar en uppräkning på 0,75 procent
extra, en total pengökning på 3,55 % i förskolan.
Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga
individer. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn. Det är
särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att inte grupperna är för stora. Genom vår extra satsning
gör vi det ekonomisk möjligt för förskolorna att börja arbetet med att minska gruppstorlekarna.
Centerpartiet vill att det ska finnas tydliga mål för att nå en trygg förskola med ökad andelen
personal med pedagogisk högskoleutbildning och höja personaltätheten i Lidingös förskolor. Vårt
långsiktiga mål är att småbarnsgrupper med barn 1 – 3 år består av 4 barn per vuxen i grupp av max
12 barn samt att barngrupperna med barn i åldrarna 3–5 år består av max 18 barn per grupp med
personal motsvarande 3 vuxna varav 2 med pedagogisk högskoleutbildning. För att detta ska vara
möjligt krävs tillskott av resurser.
Idag har endast 28 procent av Lidingös förskolepersonal pedagogisk högskoleutbildning, för att
förskolan ska vara trygg behöver denna siffra öka. Då måste det vara attraktivt att arbeta på Lidingö
vilket kräver en stimulerande arbetsmiljö där mindre barngrupper är en del men också högre lön.
Därför välkomnar vi stadens inriktning att höja lärarlönerna.

Trygghet med ordning i grundskolan
En lugn och trygg skola med arbetsro och med fokus på kunskap och glädje är grundläggande för en
bra utbildning. Lugn och ro som behövs i skolan skapas genom kompetenta och kunniga lärare som
har tid med varje elev. På Lidingö har vi en mycket kunnig lärarkår och många bra skolor. Målet är att
skapa en individuellt anpassad skola där kunskaperna står i centrum och att ge alla elever en rättvis
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chans att lyckas oavsett bakgrund. Centerpartiet stödjer därför fortsättningen av det
socioekonomiska stödet och instämmer med majoritetens uppräkning på 2,4 %.
Varje skola ska arbeta aktivt med ordningsregler i skolan för att skapa en lugn och trygg skolmiljö.
Tydliga regler om hur man behandlar varandra i skolan som alla vuxna i skolan arbetar för att
upprätthålla är avgörande för att minska mobbing, trakasserier och kränkningar. Centerpartiet anser
det viktigt att Lidingö stads arbete för nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling
fortsätter.

Fritidshem
I Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2017” ligger Lidingö bland de sämsta kommunerna i
landet på andel utbildade lärare och lärartäthet. I lärartäthet är vi fjärde sämst i landet. En av
anledningarna till detta är att personaltätheten är väldigt låg i Lidingö stads fritidshem, enligt
Skolverket går det 19,8 elever per anställd vilket kan jämföras med 12,8 som är snittet för kommunal
verksamhet i Stockholms län. Personalens utbildningsnivå och personaltäthet på fritidshemmen
behöver ses över under 2018 för att barnen ska få en bättre och tryggare fritidsverksamhet. Vi
instämmer i majoritetens uppräkning på 2,5 %.

Tillräckligt med gymnasieplatser på ön och en inspirerande miljö för lärande
Skolpengen inom gymnasiet höjs i enlighet med pengnivåerna på 1,9 % som föreslås i samverkan
med Kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Vi instämmer i majoritetens bedömning för
pengbelopp för IM-programmen.
Centerpartiet ser dock med oro på att antalet reserver till Hersby gymnasium efter andra
reservantagningen 2017 var 82 elever. 2016 saknade sex Lidingöungdomar till och med helt
gymnasieplats efter slutliga antagningen. Elevkullarna på Lidingö ökar med cirka 500 elever till 2022
vilket innebär att problemen kommer öka. Kommunförbundet i Stockholm län räknar med ökade
elevkullar med 40 procent till 2030 och att elevökningen inom de högskoleförberedande
programmen inte ryms inom nuvarande skolor till 2020. Konkurrensen om de platser som finns
kommer därmed öka ytterligare.
Att Gångsätra gymnasium lades ner innebär en otryggare situation för Lidingös gymnasieungdomar
som Centerpartiet beklagar. Det innebär att allt fler resurssvaga Lidingöelever riskerar att antingen
helt sakna gymnasieplats eller behöver pendla långa avstånd till gymnasieskolor på andra sidan
staden. Centerpartiet anser att det krävs fler gymnasieplatser på ön och att en utbyggnad av anrika
Hersby gymnasium dels inte ger tillräckligt med platser och dels inte skapar den inspirerande miljö
för lärande som vi eftersträvar.
Vi menar att staden måste planera betydligt mer långsiktigt och vi vill därför att staden ska utreda en
ny skolfastighet för flexibelt utnyttjande exempelvis på Dalénum-tomten som är detaljplanelagd för
skola eller alternativt genom att se hur en utveckling av de idag ineffektivt byggda fastigheterna på
Larsberg skola eller Bodals skola kan genomföras för att få en mer flexibel användning. Vi tillsätter
200 000 kronor i teknik- och fastighetsnämnden för att utvärdera en ny skolfastighet.

Lokalkostnader i skolan
Det är bra att det nya hyressystemet innebär lägre kostnader för hyran för de kommunala skolorna
som tidigare fått bära orimliga kostnader för kommunens ansvar att bygga nya skollokaler. Det är
dock viktigt att en uppdaterad analys upprättas för att se hur de nya lokalkostnaderna belastar såväl
stadens som fristående skolor.
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Nyanlända i skolan och svenska för invandrare (SFI)
Centerpartiet välkomnar att satsning på nyanlända fortsätter med på 2,5 mnkr samt satsningen på
SFI på 3,3 mnkr. Att SFI fungerar är avgörande för att integrationen ska fungera. Staden bör arbeta
för att kopplingen mellan SFI och yrkesutbildningar inom bristyrken stärks.

Behöriga lärare
Bristen på behöriga lärare är betydande i regionen och den kommer att öka. Stockholms stad är
lönebildande och många lärare måste dessutom passera Stockholm för att komma till arbetet på
Lidingö. Därför måste Lidingö förhålla sig till lönerna i Stockholm och vara konkurrenskraftiga. I
stadens revisorers rapport över kompetensförsörjningen i Lidingös skolor visas att Lidingö ligger
betydligt sämre än kommuner som Nacka, Täby, Danderyd och Stockholm i andel legitimerade lärare
i grund- och gymnasieskola.
Steg i rätt riktning har tagits under 2016-2017 men arbetet måste fortsätta för att Lidingö ska vara en
attraktiv arbetsgivare. Staden bör tydligt redovisa löneutveckling och löneläge för Lidingö i relation
till Stockholm för lärarna i förskola, grundskola och gymnasium. Vi vill också se hur
personalomsättningen ser ut inom respektive kategori och över tid.
Vi instämmer i majoritetens satsning för höjda lärarlöner på 3,4 mnkr för verksamheter som inte är
finansierade genom skolpeng.

Omsorgs- och socialnämnden
Omsorgs- och socialnämnden är stadens näst största förvaltning och ska se till så att alla individer,
oavsett funktionsnedsättning eller ålder ska få leva sitt liv utifrån sina behov och önskemål. Det ska
vara trivsamt och berikande att åldras på Lidingö med tillgång till mötesplatser och aktiviteter.
Äldre behöver förr eller senare någon form av stöd och hjälp i det dagliga livet. Vård och omsorg ska
präglas av respekt för människors integritet och rätt till värdighet och rätt till självbestämmande.
Lidingös äldre och funktionsnedsatta ska ha rätt till hög kvalitet och valfrihet.

Rätt till god äldreomsorg
Äldreomsorgen är en central del av kommunens verksamhet och riktar sig till Lidingöbor över 65 år
som är i behov av stöd och hjälp i vardagen. Vård och omsorg ska präglas av respekt för människors
integritet, rätt till värdighet och rätt till självbestämmande. Lidingöborna ska kunna ställa höga krav
på kvalitet och valfrihet vid omsorgsinsatser.
Vi vill stärka hälsoarbetet på omsorgs- och stödboendena där personalen får mer tid för varje äldre
och där utomhusvistelser görs tillgängliga och roliga. I SKL:s och Socialstyrelsens jämförelse mellan
kommunerna får Lidingös särskilda boenden bland de sämsta betygen, andel äldre som är nöjda med
sitt särskilda boende i sin helhet är 77 procent vilket placerar Lidingö på plats 230 av 262 deltagande
kommuner.
Vi stödjer uppräkningen för särskilda boenden med 2,1 procent och för hemtjänst och servicehus
med 2,5 procent.

Anhörigstöd
Att skapa förtroendefulla relationer mellan medarbetare och anhöriga måste prioriteras framåt för
att skapa en bra miljö för de boende, de anhöriga och personalen. Ett fungerande samarbete med de
anhöriga och personliga kontakter förbättrar verksamheten.
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De anhöriga är viktiga som vårdare inom äldreomsorgen. Att vara den som hjälper en anhörig kan
kännas nödvändigt, viktigt och inspirerande. Men det finns också stunder då man som anhörig kan
behöva stöd. Vid behov och önskemål ska Omsorgs- och socialnämnden ge stöd och hjälp till
anhöriga som vårdar i hemmet. Vi vill betona vikten av att anhöriga ska uppleva att de får det stöd
och den hjälp de behöver för att fortsätta vara anhörig i vardagen. Under 2015 visste endast 39 % av
de anhöriga om vilka stöd de kan erbjudas vilket givetvis måste förbättras.
Staden har två anhörigkonsulenter som hjälper anhöriga och det är positivt att denna resurs finns.
Här finns stöd för anhöriga i form av exempelvis mötesplatser, föreläsningar och enskilda samtal. Det
är också viktigt att anhöriga får kunskapen om hur den de vårdar kan söka bistånd för
hemtjänstuppgifter som kan avlasta den anhöriga. Anhörigverksamheten bör utvärderas för att se
hur stödet till anhöriga kan förbättras ytterligare.

Bättre matsituation inom äldreomsorg och LSS
Vi ser stor förbättringspotential för maten inom äldreomsorg och LSS. I SKL:s och socialstyrelsens
jämförelse fick Lidingö bland de sämsta betygen för ”Mat och måltidsmiljö i särskilt boende”. På
Lidingö var endast 50 % mycket eller ganska nöjda med maten och måltidssituationen. Det var 244 av
254 kommuner som hade bättre betyg och i den bästa kommunen var 87 % mycket eller ganska
nöjda. Det är viktigt att nämnden fortsätter arbeta för att “den enskildes behov och önskemål formar
måltidssituationerna” men det krävs också att staden redan nu förbereder sig för kommande
upphandling som öppnar upp för mindre aktörer och högre kvalitetskrav. Exempelvis är det av stor
vikt att högre kvalitetskrav ställs så att maten anpassas efter äldres förändrade smak. Undernäring är
vanligare hos äldre personer än befolkningen i övrigt, matfrågan är avgörande för ett välmående hos
Lidingös äldre.
De boende på gruppboende för LSS kan ofta inte laga mat själva och då hänger det på personalens
kostkunskap för att en näringsriktig kost ska serveras. Det ställer höga krav på kunskapen hos
personalen och det har förekommit undernäring och vätskebrist bland de boende. Centerpartiet
önskar att ansvarig personal för mathållning utses och utbildas inom LSS-verksamheten. En annan del
i att förbättra matkvaliteten och undvika undernäring inom LSS vore att öka möjligheten att laga och
äta mat mer gemensamt än vad som sker idag.

LSS
Vi genomför precis som majoriteten en uppräkning av pengbeloppet på 1,5 procent. Det är av
yttersta vikt att verksamhetsmålet “förtroendefulla relationer finns mellan lidingöborna och personal
i våra verksamheter” prioriteras inom LSS liksom förbättrad matsituation.

Arbete mot missbruk, narkotika och alkohol bland unga
Lidingöungdomar har i högre grad än andra kommuner i Stockholms län provat droger. Det är viktigt
att staden arbetar målinriktat mot denna grupp och föräldrar till barn i dessa åldrar. Ett nära
samarbete mellan polis, stad och skola är avgörande för att lyckas. I en motion till
Kommunfullmäktige föreslog vi fältassistenter, det är därför glädjande att majoriteten satsat 2 mnkr
på socialsekreterare med inriktning fältassistent vilket vi instämmer i.

Aktivt arbete för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete
Staden står inför en utmaning i integrationsarbetet när antalet nyanlända som kommer till ön har
ökat. Tidigare har staden haft ansvaret för etableringen men nu ligger huvudansvaret på
arbetsförmedlingen. Detta samtidigt som det är staden som får stå för kostnaderna om etableringen
inte lyckas på de två år som är avsatta. Centerpartiets slutsats är att staden måste ta en aktiv och stor
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roll i etableringsarbetet och för att matcha nyanlända med jobb och praktikplatser även om det är
arbetsförmedlingens huvudansvar.
I revisionsrapport om flyktingmottagande (KPMG 31/1 2017) står ”Arbete är en mycket viktig grund
för en lyckad introduktion till det svenska samhällssystemet. Vår uppfattning är att Lidingö Stad inte
fokuserar i tillräcklig uppfattning på dessa frågor”. De lyfter bland annat behovet att förbättra
stadens arbete med praktikplatser i syfte att skapa bättre och snabbare integration.
Centerpartiet välkomnar stadens satsning på två arbetskoordinatorer och vill liksom majoriteten att
staden fokuserar mer på frågan och lär av andra kommuner som aktivt arbetar med matchning och
jobb. Exempelvis Solnamodellen där kartläggning på kompetenser sker och matchning mot arbeten i
kommunen genomförs. Detta sker i nära samarbete med det lokala näringslivet.
Staden bör också anpassa SFI och vuxenutbildningen så den ökar möjligheterna för nyanlända att gå
från utbildning till arbete, exempelvis genom praktikplatser i kombination med SFI eller genom
vuxenutbildning som leder till kompetens inom bristyrken i länet.

Sommarjobb till ungdomar
Många kommuner har valt att satsa på sommarjobb, Lidingö var 2016 näst sämst i länet på
sommarjobb. Ett sommarjobb kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden för många ungdomar.
Det är också en bra arbetslivserfarenhet tillsammans med de praoveckor eleverna har under
skoltiden. Vi föreslår en fördubbling av sommarjobbssatsningen, det skulle ge 50 lidingöungdomar till
möjlighet till sommarjobb. Medel anvisas med 300 000 kronor.
Staden bör eftersträva att ungdomarnas sommararbete ger mervärde till Lidingöborna som annars
inte skulle bli gjorda. Det kan handla om att hålla öppet på biblioteket eller Lidingövallen, ge sällskap
till de äldre på våra äldreboenden eller genom att plocka skräp och sköta trädgårdsarbete.

Sommarlovsentreprenörer
250 000 bör satsas på Sommarlovsentreprenörer som ger unga en möjlighet att prova att driva
företag. Idag finns liknande projekt i cirka hälften av länets kommuner. Detta kan dels vara nya
entreprenörsidéer eller att ungdomar utvecklar företag som skapats under arbetet med Ung
Företagsamhet på Hersby gymnasium. Sommarentreprenörer innebär att kommunen går in med
2000 kronor i startbidrag och erbjuder stöd, mentor och en utbildningsvecka i början av sommaren.
Det ger ungdomar en inblick och kunskap i att driva ett företag, våga tänka kreativt och prova nya
idéer. Förhoppningsvis kan det även ge lite extra i plånboken. Under första året innebär satsningen
omkring 20 sommarlovsentreprenörer och om satsningen lyckas kan platserna succesivt höjas
kommande år. Centerpartiet vill uppmuntra unga att utveckla sitt entreprenörskap och på detta sätt
vill vi också lyfta värdet av ett levande näringsliv på ön.

Civilsamhällets roll i integrationsarbetet
För att få en fungerande integration på Lidingö är civilsamhället en avgörande aktör. Både i form av
organisationer som Rädda Barnen som hjälper barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige
med läxläsning till privatpersoner som bidrar som volontärer i språkkafé. Även idrottsföreningar som
ger möjligheten för nyanlända barn, ungdomar och vuxna att möta redan etablerade Lidingöbor på
lika villkor.
Integrationsenheten arbetar för att stärka civilsamhället och bör underlätta initiativ från föreningar,
organisationer och privatpersoner som stärker integrationsarbetet.
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Rekrytera fler familjehem
För en snabbare och bättre integration bör ensamkommande i så hög utsträckning som möjligt
placeras i familjehem.

Kvinnojouren Kerstin
Kvinnojouren Kerstin är en ideell förening som hjälper och stödjer kvinnor och barn på Lidingö som är
utsatta för våld i nära relationer. Under mandatperioden beslutade Omsorgs- och socialnämnden att
minska kvinnojourens stöd. Centerpartiet anser det olyckligt att minska stadens stöd speciellt då
enkätstudie tillsammans med andra Stockholmskommuner visar att våld i nära relationer
förekommer i högre grad på Lidingö. Centerpartiet budgeterar 50 000 kronor för att höja bidraget
och därmed stärka tryggheten för utsatta kvinnor.

Kultur- och fritidsnämnden
Centerpartiet vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva idrott för alla Lidingöbor, gamla
som unga, elit, handikapp eller bara som motion. För en kommun med profilen ”hälsa” måste
förutsättningarna för idrott vara på topp för att trovärdigheten i profilen ska upprätthållas. För att
vara ”Hälsans ö” måste man också vara idrottens ö. Kulturupplevelser är en annan del som är
avgörande för upplevelse av hälsa och välmående.

Ny simhall med målsättning om 50 m-bassäng och budgettak på 200 mnkr
Majoriteten har äntligen tagit beslut om plats för ny simhall. Centerpartiet har arbetat för en ny
simhall under åratal och med ett effektivare ledarskap skulle simhallen kunnat vara på väg att
färdigställas nu men tyvärr har majoriteten dragit frågan i långbänk. I vårt budgetförslag är
målsättningen att simhallen ska vara klar 2020 och vi ökar därför investeringsbudgeten med 40 mnkr.
Centerpartiet har föreslagit en annan plats för simhallen men accepterar Dalénum som plats även om
det omöjliggör att dra nytta av nuvarande simhall. Vi anser det viktigt att nu komma framåt och att
sätta spaden i marken. Platsen Dalénum öppnar möjligheterna för ett samarbete med JM eftersom
tomten är en del av stadsutvecklingen i Dalénum.
Vi ser stora fördelar med en 50m-bassäng och anser att det bör vara målsättningen på denna plats.
Detta istället för de större lekpooler som funnits som förslag i de badutredningar som gjorts. En 50mbassäng skapar flexibilitet och möjliggör för allmänhet och simklubb att använda simhallen samtidigt.
Med möjlighet för infästning av lekutrustning kan en 50m-hall också användas för lek för barn och
unga på ett bra sätt.

Utveckla Högsätraområdet till ett verkligt idrottscampus
Idag räcker inte nuvarande gymnastikhall i Högsätra till. Gymnastikklubben GT Vikingarna har
successivt ökat sin verksamhet med fler och fler aktiva, de har en vilja att skapa en ny hall för att
ytterligare kunna öka sin verksamhet som idag är full. Idag är det totalt 658 barn i kö varav 269 är
mellan 7-14 år. Gymnastikklubben, med stor övervikt tjejer, har under 10 års tid efterfrågat
möjligheter för att utveckla en egen hall.
Lidingö Vikings HC har på området en isrink med tälttak. Det tillfälliga bygglovet för tältet går ut
sommaren 2020. Om ingen ersättning av inomhusrinken skapas blir det stora problem för både
hockey- och konståkningsverksamheten.
Det är avgörande för alla klubbar med verksamhet i området att utveckling i Högsätra prioriteras
högre och att idrottsområdet får gå före med eget planarbete om utvecklingen av övriga Högsätra av
någon anledning drar ut på tiden. Centerpartiet anser att det behövs förbättrade träningsmöjligheter
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så snart som möjligt och avsätter 0,2 mnkr under 2018 för att öka takten i arbetet att skapa
förutsättningar för bland annat hockey, konståkning och gymnastik att utvecklas.

Helhetsgrepp av Lidingövallen
Centerpartiet välkomnar att nya banor med 400 meter byggs under 2018.
Det finns stora utvecklingsmöjligheter att skapa en modern arena för olika idrotter på Vallen. I en
modernisering bör ett helhetsgrepp av Lidingövallen tas där det i etapp 1 är anläggningen av 400
meters löparbanor med en fullstor naturgräsplan och möjlighet för de två beslutade tennisbanorna
att byggas. I etapp 2 bör staden möjliggöra gemensamma kanslilokaler för bland annat Lidingöloppet
och styrketräningslokaler för friidrotten. På längre sikt bör planering för en multihall för friidrotten
ses över. Övriga önskemål i nuläget är en sandyta mellan Vallen och Norra Kungsvägen för volleyboll,
en plats för basket, utegym, och padeltennis. Centerpartiet vill att Lidingövallen ska vara en plats som
lockar till rörelse för alla åldrar och vill därför att en lekpark skapas.
Padeltennis har vuxit i popularitet i Sverige men banor saknas på Lidingö. I budgetförslaget lägger
Centerpartiet därför 300 000 extra i investeringsbudget för 2019 för att bygga en padeltennis-bana
på Lidingövallen med möjlighet för en till längre fram.

Ekholmsnäs – ett idrottsområde året runt
Med nytt avtal för entreprenör av skidbacken har skidbacken kunnat utvecklas. Det är viktigt att
staden i arbetet framåt samarbetar nära med alla föreningarna i området. Då kan området utvecklas
till ett riktigt idrotts- och hälsomecka i samklang med en naturskön omgivning där längdskidor, alpin
åkning, golf, cykling, löpning och promenad samsas och möts. Därför är det bra att parkeringen
utökats, driving rangen vänts för att höja säkerheten i längs promenadvägen och viktigt att
möjligheter för utökade klubblokaler för kafé, ombyte och toaletter skapas framåt. Centerpartiet
instämmer i de 0,7 mnkr som avsätts för ökade driftskostnader för Ekholmsnäsbacken i tekniska
nämndens budget.

Fritidsbuss
Vi ser försämrade kommunikationer på tvären med minimal turtäthet på 203:an. Dessutom
obefintliga möjligheter att ta sig till Ekholmsnäsbacken kollektivt vilket ökar bilåkande dit med
behovet av skidutrustning eller golfbag. Därför vill Centerpartiet att det utreds hur mycket en
kommunal fritidsbuss skulle kosta samt om den kan samköras med nuvarande linje 923.

Spontanidrott
Vi anser att fler idrottsplatser och skolgårdar kan spolas vintertid för skridskoåkning. Detta
förutsätter ett visst underhåll från endera skolförvaltningen eller tekniska- och
fastighetsförvaltningen med hjälp av befintlig personal eller timanställda.
Centerpartiet vill att staden ser över tillgången till multibollplaner för spontanidrott där tidsbokning
inte krävs. Det måste finnas tillgängliga planer för spontant bollspel över hela Lidingö.

Framtidens bibliotek i stadshuset – en mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar
Biblioteket har en viktig roll som mötesplats för Lidingöbor. Från alla grupperingar och åldrar kan
biblioteket vara en välkomnande plats. I vårt budgetförslag för 2017 föreslog vi utökade öppettider,
vi välkomnar att majoriteten i år föreslår just det med en timme längre öppet på lördag och fler
öppettider för barngrupper. Centerpartiet instämmer i satsningen på 0,4 mnkr i
utbildningsnämndens budget. Vi ser också biblioteket som en viktig aktör i integrationsarbetet och
för nyanlända att utvecklas i det svenska språket.
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Biblioteket ska flytta in i stadshuset 2019. Denna flytt kan inte bara innebära en flytt rakt av utan
Centerpartiet vill se en utveckling av verksamheten för att ge biblioteksbesökarna mervärde av
flytten. Centerpartiets vision är att förutom dagens populära verksamhet i biblioteket utveckla med
större fokus på media, kreativitet och skapande. Att knyta samman bibliotek med kulturvisningar,
skaparverkstad för barn upp till unga vuxna och att sessionssalen används mer flitigt för till exempel
teater, dans och författarträffar. Genom en satsning på skapande med till exempel film kan
biblioteket locka en yngre publik och bli en mer interaktiv miljö.
Biblioteket ska vara en träffpunkt för lidingöbor i alla åldrar. Unga vuxna är en grupp Centerpartiet
tror att biblioteket skulle kunna locka fler om det skapas attraktiva studieplatser med en naturlig
koppling till kaféverksamhet så att det går att studera i en inspirerande miljö med tillgång till fika
eller lättare mat. Här är viktigt att biblioteket och framtida entreprenör i restaurangdelen får
möjlighet att samverka och därmed gynna varandra.
I budgetförslaget ser vi inga avsatta medel för inredning och utrustning för biblioteket men
förutsätter att detta ryms inom Kommunstyrelsens investeringsreserv.

Teknik- och Fastighetsnämnden
Den nya teknik- och fastighetsnämnden måste under 2018 hålla fokus på att hålla i skattebetalarnas
pengar. Efter snabbcykelbanan korta visit på Norra Kungsvägen till en kostnad av ett antal miljoner
kronor har förvaltningen behov av nystart. Nämnden är länken mellan invånarna och tekniska
förvaltningen. Nämnden bör därför tidigt delta i utformningen av åtgärder och för att uppnå det bör
nya arbetsformer prövas.

Mindre frihet för förvaltningen – tydligare politisk styrning
Förvaltningen har under 2016 genomfört projekt utan nämndens medverkan (Bodalsparkeringen och
timglashållplats för 201:an på Kottlavägen). För att undvika beslut utan behandling i nämnden
markerade Centerpartiet i vårt budgetförslag för 2017 att ta bort investeringsrubrikerna och istället
lägga i en investeringsreserv för att förvaltningen och nämnden måste samverka om vad medlen ska
användas till. Vi noterar och välkomnar att majoriteten i deras nuvarande budget försöker förstärka
den politiska styrningen av nämnden.

Bättre prognoser inför fastighetsinvesteringar
Fastighetskontoret måste förbättra sina metoder avseende bedömningar av projektens slutkostnader
efter genomförande. Beslutsunderlag för politiker måste vara realistiska och ta hänsyn till de
osäkerhetsfaktorer som förekommer i investeringsprojekt.
Vid större upphandlingar där staden använder samverkanskontrakt med en entreprenör är det av
yttersta vikt att Fastighetskontoret efter inledande etapper använder en oberoende bedömare för en
objektiv kalkyl av slutkostnad innan samarbetet med en entreprenör går vidare till en byggnation och
kostnadsstyrning under implementeringen. Staden riskerar annars att ledas av en kunnigare och mer
erfaren motparts metodval och kostnadsstyrning till nackdel för staden.

Hållbar fastighetsförvaltning
Lidingö ska vara en av Sveriges ledande kommuner inom miljö och hållbar utveckling. Stadens
identitet och varumärke med hälsa ska också förknippas med en hållbar utveckling. Lidingös
bebyggelse och offentliga miljöer ska präglas av ett hållbart samhällsbyggande med teknik i framkant
som speglar delar av pågående forskning, exempelvis kring nya material. Vid ny- och ombyggnad av
lokaler och byggnader ska högsta miljöprestanda eftersträvas.
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Staden arbetar aktivt med energisparåtgärder, vi önskar att detta arbete fortsätter med oförminskad
kraft och kompletteras med förnyelsebar energi på kommunala byggnader i enlighet med det
reviderade miljöprogrammet.

Boende för nyanlända
Boende för nyanlända är en fortsatt utmaning framåt. När vi kommer in i 2018 kommer de första
nyanlända sägas upp från kontrakt de haft under etableringstiden. Staden måste ha en plan för de
nyanlända som efter statens etableringstid på två år inte har skaffat egen bostad. Vid beslutet om att
säga upp kontrakten saknades en konsekvensanalys för hur denna grupp ska hanteras för att inte
orsaka orimliga kostnader för tillfälligt boende till exempel på vandrarhem.
2018 ska Lidingö enligt lagkrav ta emot 144 nyanlända. Vi välkomnar att staden äntligen tagit fram
hyresnivåer för att få tillgång till lägenheter och Attefallshus från privatpersoner men det kräver
också att staden nu aktivt söker privatpersoner som vill bidra samtidigt som de kan få en inkomst
från uthyrning. Detta aktiva sökandet måste inledas snarast för att undvika dyra lösningar som är
sämre för integrationen.
I nyproduktion bör staden avtala om anvisning till flera lägenheter för stadens behov eftersom
behovet kommer vara stort.

Gamla Lidingöbron - åtgärder för förlängning av trafiktillstånd
Lidingö stad är i egenskap av ägare till bron infrastrukturförvaltare och har därmed ansvar för att
Lidingötågen kan använda gamla bron tills en ny kan tas i trafik. Oavsett om en ny bro byggs nu eller
om ett omtag tas i brofrågan måste Gamla Lidingöbron trafikeras minst till 2025.
Det är därför glädjande att en underhållsplan till 2025 tagits fram där Early Warning installerats på
utvalda delar av bron och att tester ska göras med inbromsning av tåg med mera. Vi anser dock
fortfarande att den tekniska övervakningen av Gamla Lidingöbron med teknisk övervakning i realtid
(Early Warning) ska installeras på könsliga ställen.
Kostnader för ett Early Warning-system (investering och fortlöpande skötsel och avläsning) är
marginella i förhållande till de värden som står på spel i sammanhanget. Centerpartiet lägger därför 1
mnkr på installation av ett tekniskt övervakningssystem på fundamenten.
Lämpligen bör Lidingö stad i egenskap av ansvarig infrastrukturförvaltare föreslå SL att hastigheten
över bron minskas till 40 eller hellst 30 km/tim.

Utvecklad trafik för båtpendling
Centerpartiet anser att vattenvägar skall utnyttjas genom att medverka till en fossilfri
pendelbåtstrafik mellan Lidingö, Nacka och Stockholm, där privata intressenter finns för investering
och drift. Utgångspunkt är att respektive kommun, dels är beredd att iordningsställa och anvisa
kajplatser för angöring, dels medverka till att kollektivtrafik kan erbjudas pendlare i anslutning till
respektive kaj.

Restaureringen av Kottlasjön och dess vattensystem
Under 2017 genomfördes äntligen åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Kottlasjön. För att dessa
åtgärder ska ge långsiktig effekt är det avgörande att sjöns tillflöden saneras.

Skötselplan för dagvattendammar
Det är tydligt att dagvattendammarna behöver åtgärdas. Vattnet till Kottlasjön visade sig innehålla
mer fosfor efter dagvattendammen än innan, på grund av bristande skötsel. Reningen i
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dagvattendammar är beroende av att växtlighet tas bort regelbundet så att näringsupptaget i
dammarna fortsätter.

Infartsparkeringar
Med anledning av den drastiskt minskade tillgången på infartsparkeringar vid Ropsten bör arbetet
med alternativa infartsparkeringar skyndas på. Bodalsparkeringen utökas nu men fler platser måste
finnas. Detta bidrar till att avlasta Torsviksområdet från infartsparkerade bilar så att boende och
kunder till affärerna i området får tillgång till parkering.

Näset – en stadsdel för alla trafikslag
Centerpartiet anser att åtgärderna på Näset med borttagande av 30-40 parkeringsplatser och
timglashållplats intill den signalreglerade utfarten till S:a Kungsvägen fungerar dåligt och skapar en
försämrad trafik- och parkeringssituation på Näset utan att höja säkerheten som sades vara målet.
Istället anser Centerpartiet att parkeringsplatserna och fick-hållplats för bussen med egen fil ut på S:a
Kungsvägen ska återställas eftersom det redan finns en trafikseparerad cykelbana ner till Källängens
skola från torget. För att öka säkerheten bör spårviddsfarthinder som inte hindrar bussen men sänker
farten på bilarna installeras. För detta avsätter Centerpartiet 2 mnkr i investeringsbudgeten.

Boendeparkering som fungerar
Stadens egna utredningar visar att stora delar av de parkerade bilarna i Lidingös stadsdelar kommer
från Stockholm. Det innebär att Stockholmsbor väljer att långtidsparkera sina bilar på Lidingö när de
inte behöver dem. Detta går ut över Lidingöborna.
För att komma åt detta problem och öka platserna för boende bör boendeparkering införas
skyndsamt. Parkeringssituationen är idag ohållbar för boende inom bland annat Centrum/Torsvik,
Bodal, Baggeby och Näset. Parkeringssituationen har dessutom försämrats i Näset på grund av
stadens agerande. Det är välkommet att staden inför boendeparkering på försök omgående och
Centerpartiet anser att Torsvik och Näset ska prioriteras.

Lidingö som cykelstad
Centerpartiet vill gynna cykel som transportmedel, men genom smarta satsningar där cykelväg
saknas eller är väldigt undermålig - Inte genom så kallade snabbcykelbanor där fungerande cykelbana
finns. Gång- och cykelvägens sträckning mellan Långängens gård till och med Björkudden är ett
exempel där cykelbana helt saknas och projektet har skjutits upp gång på gång trots att den
trafikfarliga situationen som råder. Centerpartiet har i flera år efterfrågat investeringen och
välkomnar att denna äntligen ska genomföras under 2018.
I Stockholm stad har beslut tagits för att bygga dubbelriktade cykelbanor längs Lidingövägen vilket
förbättrar cykelstråket för Lidingöborna in mot Stockholms centrala delar. Denna förbättrade
cykelbana fortsätter med god kvalitet efter Lidingöbron både norr och söderut men mot Torsviks torg
och Lidingö Centrum saknas cykelbana helt. Vi anser att denna sträcka från brofästet till Torsviks torg
bör utredas och att lämpliga åtgärder genomförs.
Att ha säkra cykelparkeringar där cykeln kan låsas fast i ramen är ett måste för att cykel ska fungera
som alternativ till hela eller delar av resan. Lidingö Stad bör därför fortsätta att bygga ut säkra
cykelparkeringarna vid busshållplatser, längs Lidingöbanan och i utvecklingen av Centrum/Torsvik.
Staden bör arbeta för cykelgarage planeras i utvecklingen av Ropsten.
Vi välkomnade försöket med saltsopning av cykelstråk under 2017 men efter en säsong anser vi inte
att fördelarna är tillräckligt stora för att försvara den höga kostnaden. Därför tar vi bort budget för
saltsopning med 2,5 mnkr 2018.
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Vi menar att cykelbanorna längs huvudlederna bör förtydligas med rödmarkering vid överfarter där
cyklisterna har förtur för att uppmärksamma bilisterna. På samma sätt bör cykelöverfarter där
cyklister inte har företräde förtydligas för cyklisterna så de vet att de har väjningsplikt mot bilarna.

Bullerutredning för Södra och Norra Kungsvägen
Under året har boende längs Gåshagaleden reagerat kraftfullt mot att den tysta asfalten tagits bort
utan dialog och utan att alternativa åtgärder genomförts för att minska trafikbullret. Centerpartiet
har utifrån Lidingöbornas synpunkter varit ute på platsen och även efterfrågat synpunkter från
Lidingöborna om det finns fler bullerutsatta platser på ön.
Vi menar att det krävs en uppdaterad bullerutredning längs Södra och Norra Kungsvägen samt
Vasavägen till Stockby returpark. Bullerutredningen bör på extra utsatta platser inte baseras på
statistiska data eller modellberäkning utan på faktiska bullermätningar.
Utifrån uppdaterad kunskap kring bullernivåer bör åtgärdsförslag tas fram och genomföras. Tyst
asfalt är en möjlig åtgärd men inte den enda. Vegetationsridåer, bullerplank, ljudabsorberande
skärmar eller fartkameror är exempel på tänkbara alternativ.

Idrottslekplats på Vallen
Bra lekplatser är en viktig del av stadens hälsoarbete med fokus på mötesplatser och motion. Det är
viktigt att kommunens infrastruktur för barn uppmanar till rörelse. Fem minuter av intensiv lek om
dagen räcker för att barn ska få påtagligt bättre kondition och minskad risk för övervikt. Detta visar
en internationell studie ledd från Karolinska institutet.
Lekparker blir en naturlig mötesplats mellan föräldrar och barn. De kan skapa möten mellan
människor som annars inte träffas. Därför är lekparker centrala för att berika mötesplatserna på
Lidingö. Att mötesplatser skapas är också viktigt ur en integrationssynpunkt.
Centerpartiet satsar 2 miljoner kronor i investeringsbudget för 2019 för en ny lekplats med fokus på
rörelse och idrott i anslutning till Lidingövallen. Det gör att yngre barn kan aktiveras när äldre syskon
har träning eller spelar match på Vallen. En lekplats på Vallen ger också tillgång till omklädningsrum
vilket kan underlätta vardagen för småbarnsföräldrar.
Centerpartiet önskar ett mer visionärt och kreativt angreppssätt när lekparkerna rustas upp.
Exempelvis skulle tema-parker kunna skapas vilket skapar variation mellan lekplatserna på ön. Inom
lagd budget vill Centerpartiet att tekniska nämnden tittar på lämplig plats på södra ön att utveckla en
tema-lekpark liknande Äventyrsparken som finns invid Kalvhagens förskola på norra ön.
I arbetet med Centrum/Torsvik är det viktigt att en kreativ lekplats som uppmuntrar till rörelse
skapas tidigt i utvecklingen.

Vatten och avlopp
De senaste tre åren har förvaltningen inte lyckats genomföra de åtgärder som planerats för att
upprätthålla och förbättra vatten- och avloppssystemen på Lidingö. Nu har situationen förbättrats
genom att kontraktstiderna förlängts vilket gör uppdraget mera attraktivt för entreprenörerna.
Lidingös VA-nät påverkas av stora mängder inläckande vatten (tilläggsvatten, vilket ökar kostnaderna
för rening) och felkopplingar – dagvatten som leds till avloppen – samt i egna avloppsanläggningar i
dåligt skick. I de flesta fall är åtgärderna överkomliga men i andra fall kostnadskrävande för
fastighetsägare, som måste få rimligt anstånd för att klara sina åtgärder. För staden är
inventeringarna av VA-nätet och åtgärder för uppgradering (genomförs i etapper) avgiftsfinansierade
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och påverkar inte budgeten. Det är viktigt att processen fortsätter och helst snabbas på då minskning
av tillskottsvatten väsentligt minskar stadens kostnader för avloppsrening i Käppalaverket.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Centerpartiets verkar för ett Lidingö som har ett aktivt, nationellt framstående miljöarbete som en
del av det globala miljöarbetet. Vi anser att stadens ekonomi och byggande bör baseras på
miljömässiga och klimatsmarta lösningar.

Uppmuntra ny och hållbar teknik
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bör i största möjliga mån uppmuntra privata fastighetsägare att
använda hållbar teknik för förnyelsebar teknik. Kommunen bör underlätta bygglovstillstånd för
åtgärder som leder till en mer förnyelsebar energiproduktion eller på andra sätt minskar och
effektiviserar energianvändningen. Så som exempelvis solenergianläggningar på tak eller byte till
fönster som förbättrar energieffektiviteten i fastigheten.

Helhetsgrepp om Kottlasjön och dess vattensystem
Centerpartiet menar att naturreservatet norr om Kottla Gård samt vid Kottlasjön ska utökas. Därmed
avskaffas även utredningsområde för trafik som idag finns vid Lidingöbanan. Området i fråga är
nyckelbiotop med höga naturvärden som bör skyddas. Centerpartiet vill ta ett helhetsgrepp om
Kottlasjön för att skydda området som bad- och rekreationsplats för Lidingöborna. Förutom utökade
naturreservat runt sjön har staden äntligen genomfört åtgärder för bättre vattenkvalitet i sjön som
nu bör utvärderas. Vi menar att tillflödena till sjön också måste förbättras för att få den långsiktiga
effekten.
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Driftsbudget 2018
Driftsbudget 2018
Kommunstyrelsen

Kommunalskattebidrag

118,6

Centerpartiets åtgärder
Solenergi i kommunen + 200 000 kr
Plan för närservice + 200 000 kr
Införa trygghetsråd +200 000 kr
Lägre ökning för utredning - 100 000 kr

Kommunal- Ökning Minskning
skattebidrag 2018
2018

119,1

varav den centrala politiska
organisationen

16,4

varav stadsledningskontoret

40,6

40,7

varav räddningstjänst

20,4

20,4

varav miljö- och
stadsbyggnadskontoret

41,2

41,6

Utbildningsnämnden

1333

varav skolpengsram

1147,8

varav anslag

185,2

Omsorgs- och
socialnämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

989,9

Ökad peng till förskolan +2,5 mnkr

16,4
0,2

0,1

0,4

1335,5
1150,3

2,5

185,2

Sommarlovsentreprenörer + 250 000 kr
Sommarjobb + 300 000 kr
Kvinnojouren Kerstin + 50 000

11,6

990,5

0,6

11,6
Borttagande av saltsopning - 2,5 mnkr
Utredning ny skolfastighet 200 000 kr
Prioritering Högsätraområde
idrottsområde + 200 000

Teknik och
fastighetsnämnden

135,5

Varav skattefinansierad
verksamhet

140,6

140,6

-5,1

-5,1

0

0

0,6

0,6

78,2
2667,4
32,1

78,2
2668,9
32,1

2635,3

2636,8

Varav lokalförsörjning
Varav vatten, avlopp, avfall

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden
Övrigt
Summa
Avgår internränta
Verksamhetens
nettokostnader

Resultat för stadens budget:
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133,4

30,9

0,4

2,5

Investeringsbudget 2018 med plan för 2019–2020
Investeringsplan
Kommunstyrelsens
kontor

Budget Plan
2018 2019

Plan
2020
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2

2

It-investeringar

5
2
2

2

2

Stadshuset digitalisering

15

0

0

Utbildningsnämnden

3,7

3,7

3,7

Lokalanpassning och
inventarier

3,7

3,7

3,7

Omsorgs- och
socialnämnden

5,5

2,3

2,3

Lokalanpassning och
inventarier

5,5

2,3

2,3

1

1

1

Konstnärlig utsmyckning

0,2

0,2

0,2

Lokalanpassning och
inventarier

0,8

0,8

0,8

Teknik- och
fastighetsnämnden

369,6

244

146,4

34,4

37,4

29,4

Parker och lekparker

7

8

7

Broar, gångtunnlar,
stödmurar

5

5

5

Gatu- och parkbelysning
Underhållsbeläggning

7
16

7
14

7
14

Åtgärder enligt trafikplan

2,5

5

15

1

0,5

0

2

2

0

1,5

1,5

1,5

2,5
1,5

1
0

0,5
0

4

0

0

17,1

15,2

13,2

Lilla Lidingöbron
Simhall

Kultur- och
fritidsnämnden

Vatten, avlopp och avfall

Åtgärder enligt
hastighetsplan
Parkering
Investering i
hamnanläggnignar
Spontanaktivitetsplatser
Ismaskin Lidingövallen
Byte av konstgräs Breviks
IP
Övrigt

Centerpartiets förslag

Förskolelokaler

42,1
11,4

24
10,4

20,8
7,7

Omsorgs- och sociala lokaler

15,6

12,8

12

Idrottslokaler,
sambrukslokaler

10,8

5,8

2,3

Plan
2019

Plan
2020
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2

2

3,7

3,7

3,7

5,5

2,3

2,3

1

1

1

372,6

246

146,4

Idrottslekplats på Vallen + 2 mnkr

2

Återställande Näset + 2 mnkr

2

Early Warning +1 mnkr

1

Lokalförsörjning:
Skollokaler

Budget
2018
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Övriga lokaler

15,1

14,7

8,3

Kommunstyrelsens
investeringsreserv

160

324

390

Generell reserv

70

70

70

Kultur- och
fritidsanläggningar
Skolor och förskolor

25

80

100

65

124

80

50

140

577

545,4

Lilla Lidingöbron

Summa investeringar

563,8

160

319,3

300

Tidigareläggande av ny simhall
Padeltennis på vallen + 0,3

40,3

Senareläggande av ny bro

-45

-90

566,8

574,3

455,4

3

-2,7

-90

Skillnad mot majoritetens
förslag:
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