
 

 
 
 
 
 
 
 

ÅRSKRÖNIKA 2016 

Nu har jag varit gruppledare för Centerpartiet i drygt ett år. Hur såg året 2016 ut 

för oss i Centern då? De två största frågorna har varit omstrukturering av 

Lidingöhem med vår överenskommelse med majoriteten som också innehöll 

ungdomsbostäder samt Sverigeförhandlingarna där vi stoppande budet på 8000 

bostäder där huvuddelen skulle ligga inom Centrum/Torsvik. Sett till dessa frågor 

har vi i Centern lyckats få genomslag för vår politik för ett tryggt Lidingö som 

utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. 

Men vi är inte nöjda än, utan kommer under nästa år arbeta för ett nytt politiskt 

ledarskap som har visionen för den trygga ön, som är lyhört för Lidingöbornas 

synpunkter och som värnar skattebetalarnas pengar. Snabbcykelvägen på Norra 

Kungsvägen och Näset är väl tydligaste exemplet på att majoriteten inte klarar 

detta ledarskap. Låt oss nu se vad som hänt under året! 

Gott nytt år! 

Önskar Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö  



 

 
 
 
 
 
 
 

JANUARI 

Första beslutet om Lidingöhem togs. 

Centerpartiet och majoriteten kom överens 

om att alla äldreboenden i Lidingöhem 

skulle vara kvar i stadens ägo. Ett viktigt 

beslut för att vi skulle kunna komma fram till 

en lösning för Lidingöhem. Utredningen om 

Lidingöhem presenterades också som gav 

fakta för kommande beslut om Lidingöhem. 

Bland annat visades att Lidingöhem endast 

bestod av 2,7 procent av Lidingös 

bostadsmarknad och därmed hade en begränsad påverkan på 

bostadsförsörjningen.  

FEBRUARI 

Redan 2013 sa Centern och lidingöborna att en nedläggning av Gångsätra skulle 

leda till platsbrist på Lidingös gymnasium eftersom ungdomskullarna blir större 

igen. Tyvärr lyssnade inte majoriteten då. I februari tillkommer ytterligare ett 

hot när den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm svajar om valfriheten i 

regionen. Redan två och ett halvt år efter nedläggningen av Gångsätra 

inleds nu planerna på en utbyggnad av Hersby gymnasium. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

MARS 

Sverigeförhandlarna presenterade sitt första bud till Lidingö den 8:e februari. Där 

framgick att förhandlarna ville gå vidare med Lidingö och projektet tunnelbana 

till Lidingö Centrum. Samtidigt som projektet Spårväg City har lagts på is och 

återupptas eventuellt efter år 2020. Centerpartiet krävde svar på när 

Spårväg City ska sammankopplas med Lidingöbanan. Det är galet att vi 

fortfarande inte fått svar trots att Spårvagnsdepån i Aga och dubbelspår på 

Lidingöbanan är färdigt till en kostnad av 1,75 mnkr – Spårvagnsdepån rymmer 

alla 30 vagnar från Spårväg City men i dagsläget används den bara av 

Lidingöbanans sju vagnar! Orimligt. 

 

Handelskammaren var under mars helt ute och cyklade när de gav sig på 

grönområden istället för byggreglerna i strävan efter fler bostäder. De föreslog 

8000 bostäder i Elfvik. Jag föreslog att Handelskammaren skulle cykla ut 

till Elfvik på riktigt istället, likt Bellman uppleva "den glada bygd så täckt 

belägen" som deras förslag skulle förstöra! 

Majoriteten drev igenom sitt förslag om minst 50 procent finansiering från ideella 

föreningar. Det drabbade bland annat Kvinnojouren Kerstins viktiga 

verksamhet på Lidingö och vi reserverade oss. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

APRIL 

Polisfrågan har varit het under året, omorganiseringen har 

inte fungerat. På Lidingö har polisens synlighet varit allt för 

låg och Centerpartiet har satt hård press på att polisen 

ska vara synlig och ha ordentlig lokalkännedom. Under 

april kom siffror från Hem och Hyra som visade att Lidingö 

hade tredje flest inbrott per 1000 invånare i lägenheter som 

påvisade behov av en synligare polis. 

I april bestämdes att lärarlönerna höjs i grund- och gymnasieskolan så att 

Lidingö kan minska lönegapet gentemot Stockholms lärarlöner och konkurrera 

om de bästa lärarna. Förskolan fick dock inte lika stor löneökning i år trots 

att behovet finns. Centerpartiet har under året lämnat in en motion för att få 

till en rättvisare fördelning av lokalkostnader så att förskolorna får mer pengar 

till den pedagogiska verksamheten vilket skulle möjliggöra högre löneökningar. I 

majoritetens budget inför 2017 har vissa justeringar gjorts i rätt riktning. 

MAJ 

Centerpartiet väckte frågan om effektivisering av stadens centrala administration 

i fullmäktige 2014. Därefter har vi enträget drivit kravet på effektivisering och 

äntligen i maj togs ett beslut om att effektivisera och därmed spara 50 

miljoner kronor. Pengar som istället kan gå till skolbarn och äldre. Men för att 

nå målet och helst ännu längre, så krävs en genomförandeplan för att förbättra 

de administrativa processerna. Tyvärr har vi inte riktigt sett det ledarskap 

som krävs för att genomföra effektiviseringen. 

JUNI 

Centerpartiet och majoriteten kom överens om en 

omstrukturering av Lidingöhem som innebär 

att (1) äldreboende behålls i stadens ägo, (2) 

bestånd inom Rudboda och Torsvik utvecklas och 

(3) en mindre andel av bostäderna säljs till 

långsiktig aktör som arbetar med hyresrätter. I 

överenskommelsen ingår även expressprojekt 

för ungdomsbostäder som ska byggas på ön i 

samarbete med privat aktör.  

 

 

http://www.centerpartietlidingo.se/sidor/lidingohem-omstruktureras.aspx


 

 
 
 
 
 
 
 

 

En seger för Centerpartiet som påverkat beslutet från att inledningsvis bara 

handlat om ideologi – att antingen sälja hela eller behålla hela Lidingöhem – till 

att handla om ekonomi, bostadsförsörjning och fakta. Då landade vi i en 

pragmatisk lösning innehöll både behålla och sälja! Dessutom infriade vi ett 

vallöfte om ungdomsbostäder! Faktum var att behov av bostäder för unga var 

mitt första utspel som ny gruppledare och snart blir det verklighet. 

  

På världsmiljödagen lämnade Centerpartiet in tre motioner för bättre miljö; 

om effektivare avfallsinsamling, läkemedelsrening och laddstolpar. 

JULI 

Centerpartiet arbetar för fler sommarjobb i kommunen, en undersökning som 

Centerpartiet genomför visar att Lidingö är näst sämst i länet på 

sommarjobb. Det tycker vi inte duger. Vi vill genomföra både fler sommarjobb 

och införa sommarlovsentreprenörer. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Vi fortsatte att arbeta för att Spårväg City ska bli verklighet, vår video fick 

stor spridning, se den här. 

 

AUGUSTI 

Vi samlade in synpunkter på hur 

busstrafiken kan bli bättre på ön. 

Vi fick tydliga medskick att fortsätta 

arbeta för bättre tvärförbindelser, 

turtätheten på 206:an, 233:an och 

Lidingöbanan samt att arbeta för att 

linje 73 från Karolinska ska bli 

stombusslinje och förlängas till 

Näset eller Rudboda. 

Antagningsbeskeden till gymnasiet visar att 108 elever står som reserver till 

Hersby gymnasium. Förra året var motsvarande siffra 58. Samtidigt är det så 

fullt i Hersby gymnasium att man är tvungna att hyra lokaler utanför 

skolområdet för att få plats. 

SEPTEMBER 

I september kom algblomningen igång 

på allvar i Kottlasjön. När två år gått 

sedan valet har Kristdemokraterna och 

Lidingöpartiet har ännu inte genomfört 

https://www.youtube.com/watch?v=V4ZsQDRE9KQ


 

 
 
 
 
 
 
 

sitt vallöfte att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Kottlasjön. 

Vi krävde åtgärdsplan, tyvärr biföll majoriteten inte vår motion som vi la i början 

av mandatperioden. 

Vi la fram vår rapport om Ropsten 2.0 – från betong till levande 

mötesplats. Detta för att väcka liv i debatten om Ropsten, behov av bättre 

bytespunkt för Lidingöborna när tunnelbana till Lidingö inte längre är aktuell. Vi 

skickade också öppet brev till ansvarig i Stockholms kommun och landsting. 

 

OKTOBER 

Majoriteten bygger snabbcykelbana på Norra Kungsvägen. Eller bygger 

nästan klart och återställer till en kostnad på 4,5 mnkr. Ett bygge som C 

ifrågasatte redan innan start. Dessutom tar majoriteten bort 40 

parkeringsplatser på Näset, ett område där parkeringsbristen redan är stor. 

Istället tyckte C att man skulle införa boendeparkering för att minska 

långtidsparkering av bilar från t ex Stockholm. 

NOVEMBER 

Vi la fram ett budgetförslag för ett tryggt Lidingö som utvecklas i samklang 

med sin småstadskänsla. Det innebär bland annat ett förskolelyft för mindre 

klasser och högre löner i förskolan, en äldresatsning för att personalen ska få 

mer tid för de äldre samt tidigareläggning av simhallen. Majoriteten planerar att 

den inte ska vara klar förrän 2021. Vi anser att den bör kunna vara klar 2019. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Vi har drivit ett omtag i brofrågan under hösten. Det finns allt för många 

oklarheter i Ropsten, Spårväg City, Östlig vägförbindelse och om dubbelspår 

kommer finansieras av landstinget eller inte för att gå vidare med Lilla 

Lidingöbron. Dessutom måste staden säkerställa att isgående pendelbåtar kan 

komma under bron och utvärdera om Lidingöbanan ska gå via Lidingö Centrum 

innan beslut tas. 

En hög chef inom staden blev anklagad för jäv och olämplig bisyssla. Vi i 

Centern tar denna anmälan på stort allvar och inväntar revisorernas utredning. 

Vi anser inte den interna utredning som bland annat stadsdirektören hänvisade 

till är tillräcklig för att kunna dra några slutsatser. 

DECEMBER 

Vi la en motion om mer demokratisk inflytande för Lidingöborna, det är 

viktigt att Lidingöborna kan komma in tidigt i processen så felinvesteringar så 

som snabbcykelbanan på 4,5 mnkr kan undvikas i framtiden. 

I december fick tennisklubben borgen från staden för att bygga ut 

tennisbanorna. Under året har dessutom beslutats om nya löparbanor på Vallen 

och den utveckling av Lidingövallen som vi i C efterfrågat i åratal är nu 

äntligen på gång. 

 


