2019 var intensivt och fullspäckat, och liksom 2018 ett valår. Vi bedrev en
gedigen EU-valkampanj där vi visade att vi behöver ett grönare EU för att kunna
bli ett klimatsmart Lidingö. Centerpartiet blev näst största parti på Lidingö även i
Europaparlamentsvalet, med hela 14,1 procent. Det innebar en fördubbling
jämfört med förra EU-valet!
Arvodeshärvan fick tillslut ett slut när Lidingöbor och oppositionen lyckades få
majoriteten att backa från höjda arvoden till sina kommunalråd, de blev
oförändrade. Trots utebliven höjning är kommunstyrelsens ordförande på Lidingö
ändå den sjätte bäst betalda ordföranden i hela landet, enligt Expressens
granskning.
Under hösten blev det tydligt att vi ett år tidigare fattade rätt beslut att inte ingå
i den politiska majoriteten. Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna valde att sänka skatten genom att spara på kärnverksamhet
som skola och omsorg. Trots återremiss från oppositionen, protester från
Lidingöborna och över 1000 namnunderskrifter mot fryst skolpeng till för- och
grundskola samt äldreomsorg valde ”det
lyssnande ledarskapet” att driva igenom sin
budget utan justeringar.
Centerpartiet fortsätter in i 2020 som
kraftfull opposition. Vi sänker gärna skatten,
men först vill vi att kärnverksamheterna har
rätt förutsättningar. Vi har visat att vi är det
enda partiet för borgerliga väljare som vill
prioritera barn och äldre!
Önskar er en god fortsättning på det nya
året!

Patrik Buddgård (C), gruppledare
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JANUARI
Vi rivstartade januari med att
fortsätta behandla frågan om
höjda arvoden till
kommunalråden. En samlad
opposition la fram ett förslag
om att vi till nästa val måste
förbättra processen för hur
arvoden ska bestämmas.
Förändringar i arvodena borde
bestämmas före valet, inte
efter.
Ett glädjande besked var att
omsorgs- och socialnämnden i
januari beslutade att utreda en
höjning av ersättningen till funktionsnedsatta, något Centerpartiet kämpat länge
för.
FEBRUARI
I februari hade vi årsmöte och fick
besök av Emma Wiesner, som hade
plats tre på Centerpartiets EUvallista. Vi la också mycket kraft på
att försöka behålla mötesplatsen på
seniorboende Tor. Majoriteten
beslutade dock att flytta denna till
nya lokaler i Stadshuset, vilket vi
ansåg kommer medföra sämre
möjligheter för delaktighet och
stimulans för de äldre.
Under månadens gång meddelade
Christinaskolan att de har för
avsikt att öppna en gymnasieskola
på Lidingö. Det välkomnade vi i
Centerpartiet! I dagsläget är
startdatum oklart då det hänger på
Skolinspektionens beviljande.
MARS
Majoriteten som styr Lidingö gör
alldeles för lite i miljöfrågan. Därför
presenterade vi i mars ett förslag
om att ersätta stadens
miljöprogram, som går ut 2020,
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med ett hållbarhetsprogram med utgångspunkt i FN:s agenda 2030. Tanken är
att programmet ska tas fram i nära samarbete med Lidingöbor, lokalt näringsliv,
experter, föreningar, där alla politiska partier får sitta med och påverka. Lidingö
är idag en av sju kommuner i Stockholms län som saknar kvantifierbara
klimatmål. Med tanke på hur bråttom det är i klimatfrågan, är det inte
försvarbart idag.
På fullmäktige slog vi ett slag för att försörjningsstöd ska betalas ut jämställt till
hushåll, det vill säga hälften till mannen, hälften till kvinnan. Majoriteten höll
med oss, och från och med sommaren kommer betalningar att göras jämställt.
APRIL
I april fick vi fog för den kritik vi förde fram i mars om Lidingös klimatambitioner.
Enligt Aktuell Hållbarhets ranking av miljöbästa kommun rasade Lidingö från
plats 32 till 116. Det blev tydligt att majoritetens miljöarbete är under all kritik,
och att Lidingö behöver ett nytt ledarskap i klimatfrågan!
När årsredovisningen presenteras för
fullmäktige på aprilmötet belastades
resultatet med hela 29 mnkr i avskrivning.
Detta eftersom utredningar om Centrum blivit
inaktuella eller irrelevanta och inte längre kan
användas. Ett stort slöseri som beror på att
Moderaterna har svängt fram och tillbaka i
Centrum-frågan. Centerpartiet efterfrågade
en långsiktig plan med brett politiskt stöd för
att Lidingö ska kunna utvecklas med
småstadskänsla till fördel för Lidingöborna.
MAJ
Under maj var det slutspurt
i valkampanjen i
Europaparlamentsvalet.
Centerpartiet blev näst
störst på Lidingö, med 14,1
procent! Vi blev dubbelt så
stora jämfört med förra EUvalet.
I maj hade även den nya
arvodesberedningen tagit
fram ett förslag för
arvodering av
förtroendevalda. Det
framkom där att man
föreslog oförändrade arvoden till kommunalråden, och högre ersättning till
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fritidspolitikerna. Centerpartiet ställde sig positiv till detta förslag, som till stor
del låg i linje med vad vi förespråkat tidigare.
JUNI
På fullmäktige i juni fattade åtta
partiet inklusive Centerpartiet
beslutet att stå bakom det nya
förslaget om arvoden, som tagits
fram av arvodesberedningen.
Detta var en stor seger för
oppositionen och Lidingöborna.
Majoritetens haveri tog tyvärr inte
slut där. Nu väcktes frågan om ett
eventuellt tiggeriförbud, som
Centerpartiet inte stod bakom. Vi
ansåg att det var ovärdigt att
förbjuda fattigdom.
Vi riktade också kritik mot majoriteten, som vi ansåg gjorde för lite när man bara
erbjöd 36 sommarjobb till våra unga på ön.
JULI
I juli framgick det att det inte bara var oppositionen som opponerade sig emot
majoritetens hanterande av arvodesfrågan. Även den externa revisionsbyrån,
som anlitades för att granska processen, riktade skarp kritik mot majoriteten.
Under sommaren fick också många unga på Lidingö sina antagningsbesked. Det
framkom att det var hela 397 reserver till Hersbys olika program, 90 fler än
föregående år.
AUGUSTI
Under augusti protesterade vi emot att
en bostadsrättsförening som ville sätta
upp solpaneler på sitt hus tidigare
under sommaren fick nej av M, KD, L
och LP. Återigen blir det tydligt att
majoriteten inte prioriterar miljöfrågan
särskilt högt. Solenergin är viktig för att
den skapar miljövänlig, förnyelsebar
energi lokalt. Att få upp mer solenergi
är viktiga steg mot en mer hållbar
energiförsörjning och borde välkomnas
av staden - inte försvåras.
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SEPTEMBER
Från och med den första september började John Hultengård arbeta heltid som
politisk sekreterare för Centerpartiet Lidingö. Han kommer arbeta med att stötta
förtroendevalda med underlag, press- och mediakontakt och bidra till valvinst
2022.
Under månaden släppte också Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet
på Lidingö. Glädjande nog klättrade Lidingö 11 platser, från plats 66 till 55.
Däremot backade man hela 49 placeringar i delomdömet ”kommunpolitikernas
attityder till företagande”. Det är tydligt att mer arbete behövs göras här.
Centerpartiet la därför en motion om att skapa en entreprenörsportal på
Lidingo.se för öns företagare, som tyvärr röstades ned.
På fullmäktige i september röstade M, KD, LP för ett tiggeriförbud med stöd av
Sverigedemokraterna. Centerpartiet röstade nej. Vi ansåg att man inte kan
förbjuda fattigdom, och att tiggandet bara flyttar över bron om vi förbjuder det
på Lidingö. På mötet la Centerpartiet en motion om ny måltidspolicy, vi vill ha
mer närodlad, näringsrik och klimatsmart mat!
Vi fortsatte träffa våra
föreningar och företag på ön i
”Centern möter”. Denna gång
hade vi möte med Lidingös
kommunpolis Pontus
Oscarsson. Han berättade att
antalet inbrott på ön har
minskat, och om det arbete de
gör för att förhindra det höga
narkotikabruket bland Lidingös
ungdomar.

OKTOBER
Oktober månad präglades av att det blev mörkare ute, men Centerpartiet
tappade inte glöden för det. Vi träffade flera föreningar, bland annat
Föreningsgården Larsberg som kämpar med att få ekonomiskt stöd av Lidingö
stad för att kunna hålla igång sin verksamhet. Utöver dem mötte vi bland annat
Fredrik Lindstål, centerpartistiskt borgarråd i Stockholms stad.
Vi diskuterade bland annat vad som görs för att minska utsläpp från
kryssningsbåtarna i Värta- och Frihamnen. Sist hann vi även träffa
Naturskyddsföreningen på Lidingö, och diskuterade lokala miljöfrågor.
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Även på fullmäktige lyfte vi
miljöfrågan. Under
sammanträdet kom vårt
hållbarhetsprogram, som vi
presenterade tidigare i år, att
behandlas. Tyvärr avslogs
motionen.
NOVEMBER
I november fick vi se
majoritetens förslag till
budget, som innebar
nolluppräkning av peng till föroch grundskola, samt
äldreomsorg. Samtidigt valde
man att sänka skatten med 30 öre. Denna uteblivna höjning slog hårt mot
privata alternativ inom förskolan, som har små marginaler och nu antingen
behövde ta in fler barn till varje barngrupp eller säga upp anställda. Vi riktade
hård kritik mot detta, och valde att i vår egen budget istället höja pengen till
båda kärnverksamheterna. Vi gjorde också flera andra satsningar, såsom
insatser för att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre och fler idrottsytor och
kultur för barn och unga.
Efter att en namninsamling startades av montessoriförskolorna, där uppemot
tusen Lidingöbor skrivit under,
valde oppositionen i fullmäktige
att skicka tillbaka majoritetens
budget. Vi ville att majoriteten
skulle ta fram en
konsekvensanalys av utebliven
höjning av peng till
verksamheterna och återkomma
med ett justerat förslag som
innehöll höjd peng.
DECEMBER
Julen nalkades, och vi körde sista spurten innan året var på väg mot ett slut.
Under december hann vi träffa fler föreningar, bland annat mikrobryggeriet
Keane Brewing och Lidingös hembygdsförening. På fullmäktige i december kom
majoriteten tillbaka utan konsekvensanalys och med ett helt oförändrat
budgetförslag. Vi kämpade vi in i det sista för vår budget med satsning på bland
annat skola och omsorg, men tills slut gick majoritetens budget igenom.
Glädjande var att höra att i omsorgs- och socialnämnden hade majoriteten valt
att lyssna på oppositionen och gett Kvinnojouren Kerstin höjt anslag med 50 000
kronor extra, något Centerpartiet hade i sin budget.
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