Handlingsprogram för Lidingömoderaterna
inför mandatperioden år 2022-2026

Slutversion antaget av årsmötet 13 mars 2022

1

1. Ett Lidingö att vara stolt över
Lidingö är en underbar plats att leva och bo på. Det är småstaden i närheten av storstaden,
Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Här tillåts människor välja, växa och ta eget
ansvar – vi ser Lidingö som möjligheternas ö.
Moderaterna vill både bevara och vidareutveckla miljön, för boende såväl som för
rekreation och friluftsliv. Det finns inte något självändamål i att öka antalet bostäder eller
invånare på Lidingö.
Kommunen är till för Lidingöborna och inte tvärtom. Bemötande av Lidingöborna ska
vara serviceinriktat, präglat av effektiv myndighetsutövning i handläggningen av olika
tillstånd.
Att vara trygg är en förutsättning för att känna sig fri och kunna växa som
människa. Brottslighet hör inte hemma på Lidingö.
Arbetslinjen är den bästa vägen till integration. Människor som anländer från andra
länder, som lär sig det svenska språket och börjar arbeta, kommer att integreras
funktionellt. Alla som kommer till Sverige har, från första dagen, en skyldighet att bidra
till den egna integrationen. Samhällets uppgift är att ge bästa möjliga stöd i
integrationsprocessen så att alla kan bidra på bästa sätt till den gemensamma välfärden.
Lidingömoderaternas vision kan formuleras under tre teman:
Frihet

Ansvar

Trygghet

Erbjuda kvalitet och
valfrihet kring skola, vård,
omsorg och äldreboende.
Ge tillgång till natur,
idrott och kultur.

Bedriva en effektiv
förvaltning med hög
service och låg
kommunalskatt. Erbjuda
ett skyddsnät för den
enskilde med behov.

Säkra tryggheten för alla
åldersgrupper på vår ö,
såväl i det offentliga
rummet som i förskolor,
skolor, äldreboenden och
i våra hem.

Moderaternas idétradition
Människans frihet och de gemenskaper som ger våra liv innehåll, är grunden för det fria
samhällets mångsidighet och stabilitet. Tillsammans med tron på individens okränkbara
värde utgör det den liberalkonservativa tradition som Moderaterna verkar inom.
Grunden för Sveriges och Lidingös välstånd är en växande marknadsekonomi, baserad på
enskilt ägande och demokratiska rättsprinciper. Fria ekonomiska institutioner möjliggör
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det risktagande som är essensen i företagande och entreprenörskap. Så skapas resurser att
fördela till det offentliga.
Våra möjligheter att verka i arbetslivet beror i allt högre grad på vår egen kompetens och
förmåga att ta in ny kunskap. Det goda samhället ger varje människa friheten att välja
vägar i livet. Med dessa möjligheter kommer också ett personligt ansvar för gjorda val.
Men individen är samtidigt garanterad att inte lämnas åt sitt öde. Det ska alltid finnas en
väg tillbaka för den som misslyckats eller drabbats av olycka.
Med den offentliga välfärden kommer en förväntan om ömsesidighet. Människor
förutsätts efter bästa förmåga ta ansvar för sitt eget och de närmastes
välbefinnande. Kravlöshet ska undvikas, med rättigheter följer i stället skyldigheter.
Vi står inför ett klimathot som är på stort allvar, med omfattande krav på god politik.
Klimatpolitiken ska vara tydlig, effektiv och inte av symbolkaraktär.

2. Skola och förskola
Våra grundläggande värderingar
I skolan ska det vara lugnt och tryggt, med ordning och studiero. Föräldrar ska vara trygga
med att lämna sina barn i såväl förskola som skola och veta att verksamheten håller en hög
pedagogisk kvalitet.
Kunskap och bildning ger våra barn makten att själv forma sitt liv. Lidingös skolor ska
väcka elevernas nyfikenhet och förmedla kunskap, trygghet och en framtidstro som grund
för vidare studier och yrkesliv. Målet är att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg
och tillräcklig kunskapsbas när de lämnar årskurs 9 för att kunna gå vidare till fortsatta
studier.
Föräldrarna har alltid huvudansvaret för att ta hand om och uppfostra sina barn. Skolans
pedagoger ansvarar för miljön för inhämtande av kunskap.
Förutsättningarna för de fristående aktörerna ska värnas och det ska råda likvärdiga
förutsättningar mellan skolans olika huvudmän. Vi vill öka valfriheten så att föräldrar och
elever kan välja den förskola och skola som passar dem bäst.
Lidingös skolor ska ha som mål att uppnå landets högsta meritvärde i genomsnitt och all
skolverksamhet ska möjliggöra detta.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
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Tack vare Moderaternas inflytande finns det på Lidingö olika pedagogiska inriktningar för
alla åldrar. Barn och elever är olika och det är därför viktigt med olika lösningar för att
skapa valfrihet och uppnå kvalitet under skolåren.
Sedan 2020 finns ett särskilt handlingsprogram för särbegåvade elever och även för ökad
trygghet i skolan. Nolltolerans mot mobbning ska råda på alla stadens skolor. Lidingös
skolor erbjuder utbildning på alla nivåer för barn med särskilda behov. Ju tidigare
svårigheter med inlärning upptäcks hos en elev desto större blir möjligheterna att nå
kunskapsmålen samtidigt som elevernas framtida möjligheter ökar. Viktigt att arbete med
ökad skolnärvaro fortsätter och att elever med studiesvårigheter får rätt stöd.
Eleverna på Lidingö uppnår höga kunskapskrav vilket gör att Lidingös skolor har bland de
allra högsta betygen i landet, vilket medför goda valmöjligheter inom
Stockholmsregionens stora utbud av gymnasieprogram. Samarbetet inom
Stockholmsregionen ger ungdomarna en bredd av hela 18 olika gymnasieprogram, som
Lidingö inte kan erbjuda ensamt.
Elevernas psykiska hälsa är viktig för goda resultat i skolan. Av olika skäl har den psykiska
hälsan bland eleverna försämrats. Här vill Moderaterna se mer fokus och ökade resurser.
Vi har för närvarande Lidingöungdomar som önskar men inte kommer in på Hersby
gymnasium. Det nya gymnasiet på Christinaskolan vid Gångsätra har förbättrat
situationen genom sina nya platser. Men även en utbyggnad av Hersby kan bli aktuell om
platserna på Lidingö inte ökar tillräckligt. Oavsett så kommer våra lokala gymnasieplatser
fortsatt att kunna sökas av ungdomar från andra kommuner, precis som mer än hälften av
Lidingös gymnasieelever väljer en skola utanför kommunen.
Genom en ökad skolpeng har löneskillnaden under senare år minskats mellan Lidingös
lärare och kollegorna inom Stockholms stad, vilket ger våra kommunala och fristående
skolor bättre förutsättningar att behålla och rekrytera yrkesskickliga lärare. Moderaterna
vill fortsatt prioritera resurser så att Lidingös skolor blir ännu mer attraktiva arbetsplatser
för skickliga lärare. Lidingös skolor ska vara trygga och utvecklande arbetsplatser, vilket
ställer höga krav på gott ledarskap.

Lidingömoderaterna vill därför:

→ Stödja trygghet och pedagogisk omsorg i Lidingös förskolor, genom att:
•
•
•
•

Möjliggöra att barnen känner sig trygga och efter egen mognad och lust får ta del av
god skolförberedande pedagogik.
Ange tydliga pedagogiska mål med förskolan.
Öka andelen engagerade och kunniga förskollärare.
Kräva att medarbetare har goda språkkunskaper i svenska.
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•

Möjliggöra inkludering och fortbildning av medarbetare inom pedagogisk omsorg, så
att alla barn får likvärdiga kunskaper inför grundskolan.

→ Stödja att Lidingös grundskolor ger trygghet och kunskap, genom att:
•
•
•
•
•
•
•

Uppmuntra skickliga skolledare som förmår att anställa och ge utvecklingsmöjligheter
till yrkesskickliga lärare, i väl fungerande arbetslag.
Uppmuntra lärare att vidareutbilda sig.
Kräva ordning och trygghet på våra skolor, samt upprättande av ” kontrakt” mellan
föräldrar, elev och mentor/lärare som tydliggör ansvar och förväntningar.
Säkerställa att studie- och yrkesvägledning samt Elevhälsan samarbetar med
mentor/lärare för att kunna överlämna eleven till gymnasieskolan på bästa sätt.
Öka Elevhälsans tillgänglighet för elever som behöver särskild hjälp och för att avlasta
lärarna.
Erbjuda stöd med speciallärare och vid behov mindre undervisningsgrupper.
Möjliggöra att varje elev lär sig god studieteknik.

→ Öka tryggheten för alla våra gymnasieelever, genom att:
•
•

Inkludera alla gymnasieelever bosatta på Lidingö i trygghets- och antidrogprogrammet (”ANDTS”) genom samarbete inom Stockholmsregionen.
Utveckla Lidingös fältassistenters arbete i syfte att öka ungdomars trygghet på både
kvällar och nätter samt särskilt motarbeta våld och missbruk.

→ Erbjuda en kommunal gymnasieutbildning som förbereder inför fortsatta studier,
genom att:
•
•
•
•
•
•

Uppmuntra skickliga skolledare som förmår anställa och ge utvecklingsmöjligheter till
yrkesskickliga lärare i väl fungerade arbetslag.
Utveckla en tydlig pedagogisk profil och ett vässat utbud av gymnasieprogram av hög
kvalitet, som motsvarar efterfrågan.
Möjliggöra att gymnasieeleverna når en sådan kunskapsnivå att de kan ges Sveriges
högsta genomsnittliga avgångsbetyg.
Förebygga ohälsa genom självskattning (”PULS-mätning”) flera gånger per termin så
att skolledningen kan rikta insatser efter tydliga behov.
Stimulera gymnasieskolans samarbete med universitet och näringsliv, samt gynnande
av Ungt Företagande.
Kräva ordning och trygghet på våra skolor, samt upprättande av ” kontrakt” mellan
föräldrar, elev och mentor/lärare som tydliggör ansvar och förväntningar.

→ Öka valfrihet och uppföljning inom vuxenutbildning och SFI, genom att:
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•
•
•

Arbeta för att verksamheten fortsatt ska bedrivas med valfrihet och kvalitet inom ett
auktorisationssystem där fristående aktör kan få auktorisation att leverera tjänster.
Ställa tydliga krav.
Följa upp resultat och kvalitet.

→ Inom alla Lidingös utbildningsverksamheter arbeta strategiskt med att behålla,
vidareutbilda och rekrytera skickliga rektorer, lärare och förskollärare.

3. Trygghet och säkerhet
Våra grundläggande värderingar
Trygghet är centralt också för att människan ska vara fri och kunna ta ansvar för sitt liv.
Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.
Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår
syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste
samhället agera kraftfullt.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
Lidingö är en av Sveriges tryggaste kommuner och vi har nolltolerans avseende
kriminalitet på vår ö. Utvecklingen har dock varit negativ och det finns tyvärr
brottskategorier där Lidingö är överrepresenterade, exempelvis våld i nära relationer.
Polis, lagstiftning och rättsväsende är statliga ansvar. Utöver att stå upp för Lidingös rätt
till ökad lokal polisnärvaro, måste Lidingö stad arbeta med egna åtgärder för att öka
säkerhet och trygghet. Detta är inte minst viktigt då en trygg skola fri från brott och rena
och trevliga stadsmiljöer är sådant som fungerar förebyggande och trygghetsskapande på
samma gång. Under den senaste mandatperioden har flera sådana åtgärder genomförts.
Trygghetsvandringar har varit ett bra verktyg för att uppmärksamma otrygga platser och
skapa förutsättningar för att snabbt kunna förbättra dessa.
På Lidingö gäller nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Om inte det offentliga
rummet hålls efter skapas otrygghet. Motsatsen signalerar att samhället inte bryr sig och
skadegörelsen ökar då ytterligare. Där Lidingö stad har ansvaret finns redan idag en 24timmarsregel kring åtgärder mot klotter. Framåt är samarbetet med de privata
fastighetsägarna för att åtgärda klotter och skadegörelse prioriterat.
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För att skapa trygghet i det offentliga rummet är det även viktigt att hela tiden hålla efter
buskar och träd, röja undan sly och förbättra belysningen.
Moderaterna har säkerställt att Lidingö stads väktare gör fler ronderingar än tidigare och
drivit frågan om trygghetskameror på utsatta platser. Vi har ökat stödet till
frivilligorganisationer, såsom nattvandring och Grannsamverkan.
Lidingö stad har infört ett trygghetsnummer (08 - 731 34 42) dit Lidingöborna kan ringa
för att uppmärksamma de kommunala väktarna. Trygghetsnumret är ett komplement till
112 (då brott pågår) i de situationer som behöver direkt uppmärksamhet och som inte
nödvändigtvis är av polisiär natur.
Lidingöungdomarnas konsumtion av alkohol och droger är jämförelsevis hög (se
Stockholmsenkäten). Vi vill därför ytterligare stärka samarbetet mellan kommunpolis,
skolor, fritidsgårdar och frivilligorganisationer. Kommunens fältassistenter måste arbeta
proaktivt med dessa frågor gentemot skolor, vårdnadshavare och ungdomar.
Våra ungdomar skall känna sig trygga i sin skolmiljö, men så är tyvärr inte alltid fallet. Vi
måste ha nolltolerans mot hot och våld i våra skolmiljöer. Vi vill stötta våra unga
brottsoffer genom att tydligt visa att vi vuxna står på deras sida.
Trygghet skall råda även för människor i utanförskap. Tiggeri är ingen väg ut ur fattigdom,
utan gör utsatta människor mer sårbara för att utnyttjas av organiserad brottslighet.

Lidingömoderaterna vill därför:
→ Skapa trygghet i det offentliga rummet, genom att:
• Öka väktarnärvaron på Lidingö.
• Sätta upp trygghetskameror på fler platser.
• Förbättra belysning, slyröjning samt klippning av buskar och träd.
• Fortsätta arbetet med trygghetsvandringar.
• Ha nolltolerans mot klotter och skadegörelse.
• Behålla trygghetsnumret som Lidingöborna kan ringa.
• Öka samverkan med fastighetsägare, näringsliv och statliga aktörer.
• Ta med trygghet som en viktigt parameter vid stadsplanering och ombyggnation.
→ Skapa ökad trygghet för alla utsatta medborgare, genom att:
• Utgå från brottsofferperspektivet i Lidingö stads trygghets- och säkerhetsarbete.
• Nolltolerans mot hedersvåld ska genomsyra skola, socialtjänst och
administrationen och en bred utbildning genomföras för att nå detta mål.
• Minska antalet kontaktpersoner/handläggare som personer i behov av hjälp och
stöd från socialförvaltningen kommer i kontakt med.
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•
•
•
•

•

•
•

Öka tillgängligheten till relevanta handläggare för de personer som utsätts för våld
och förtryck från familjemedlemmar och anhöriga.
Säkerställa att verksamheter vars syfte är att motverka våld i nära relationer får
fortsatt stöd.
Verka för att säkerställa evakueringsboenden för utsatta kvinnor.
Stötta frivilligorganisationer i deras viktiga arbete, såsom nattvandringen,
Grannsamverkan samt ett mer långsiktigt stöd till Lidingö Kvinnojour och dess nya
ungdomsjour.
Fortsätta med god utbildning för staden personal för att kunna hjälpa de som
utsätts för våld av familjemedlemmar och anhöriga.
Behålla tiggeriförbudet.
Informera proaktivt om nyttan av grannsamverkan och om riskerna av att inte ha
en sådan samverkan.

→ Förbättra tryggheten för våra ungdomar, genom att:
• Satsa på förebyggande arbete i Lidingös skolor för att motverka tidig debut samt
användning av alkohol och narkotika.
• Utveckla fältassistenternas roll och ansvar så att de arbetar mer preventivt och
uppsökande gentemot våra ungdomar. Även på kvällar och helger.
• Stänga av eller omplacera elever som hotar eller begår brott mot andra elever såväl
under skoltid som på fritiden.
• Stävja brottslighet bland yngre genom att arbeta för ett tätare samarbete mellan
ansvariga myndigheter.
• Fortsätta att informera föräldrar om vad som händer bland deras ungdomar och
stimulera till ökat föräldraengagemang.
• Polisanmäla all brottslighet som begås i stadens skolor, oavsett om de inblandade är
straffmyndiga eller ej.

→ Verka för en ökad polisnärvaro på Lidingö under dygnets alla timmar och säkerställa
att polisen har god lokalkännedom.

4. Omsorg och stöd
Våra grundläggande värderingar
Lidingömoderaternas vision är att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och
åldras på Lidingö. Vår vision omfattar också Lidingöbor med funktionsvariationer, som
ska leva ett värdigt och meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är en grundläggande tro på att
människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv. Självbestämmande och
självständighet är två viktiga fundament.
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Lidingömoderaterna vill att omsorg och stöd inom kommunen ska präglas av valfrihet och
ska styras av Lidingöbornas egna val samt skötas på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.
Lidingömoderaterna vill fortsätta att driva på för att konkurrensutsätta kommunala
verksamheter med stöd av LOV (Lag om valfrihet). En reell valfrihet finns bara när det
erbjuds val mellan tjänster under fungerande konkurrensutsättning. Genom att
konkurrensutsätta välfärdstjänster skapar kommunen möjligheter för innovativa och
kvalitativa lösningar. Olika aktörer kan utveckla nya och effektiva arbetssätt, bland annat
genom ökad digitalisering.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
En majoritet av Lidingöborna är nöjda med äldreboenden och hemtjänst. Verksamheterna
kring stöd och hjälp till utsatta personer uppskattas också.
På Lidingö finns det boenden för såväl äldre som vill bo hemma och klara sig själva som
för seniorer vilka har större behov av stöd och service och därför erbjuds olika anpassade
särskilda boenden.
Olika former av boenden för våra seniora Lidingöbor finns i Rudboda, Torsvik, Baggeby,
Högsätra, Mosstorp och Brevik. För de Lidingöbor som behöver extra mycket omvårdnad
finns flera vård- och omsorgsboenden i Rudboda, Torsvik, Högsätra, Baggeby och
Dalénum. Det finns god tillgång på dessa boenden på ön.
Valfriheten är stor och det finns privata och kommunala boenden, bostadsrätter och
hyresrätter. Några boenden är från 55+, andra från 70+ och ett flertal olika särskilda
boenden erbjuds efter biståndsbedömt behov. Lidingömoderaterna vill att alla ska känna
sig trygga i sitt boende på Lidingö.
Pandemin som började i januari 2020 har pekat ut brister och svagheter i många av
Sveriges samhällsfunktioner. Det blev speciellt synligt när smitta och sjukdom drabbade
äldreboenden och visade bl.a. på bristande skyddsutrustning, avsaknad av kompetens
inom geriatrik och smittskydd. Dessutom blottlades stora problem med kunskaper i det
svenska språket. Det blev tydligt att många äldre upplevde ensamhet och kände ett stort
behov av närhet.
En av de största utmaningarna med ambitionen att äldre ska må bra på Lidingö är det
subjektiva och svårtolkade begreppet ”upplevd ensamhet”. Lidingömoderaterna vill lägga
speciell uppmärksamhet på hur kommunen, likväl som andra delar av civilsamhället, kan
bidraga till en ökad livsglädje hos äldre – oavsett var man bor.
Det är viktigt att Lidingöbor med funktionsvariationer och deras anhöriga upplever att
kommunens insatser och verksamheter är välanpassade och av hög kvalitet. Alla har rätt
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till ett värdigt och meningsfullt liv. Gruppen med funktionsvariationer är en heterogen
grupp vars behov varierar stort. Därför är det viktigt att omsorgen tar hänsyn till den
enskilda individen.
Nolltolerans ska gälla för våld i nära relation och samarbetet mellan kommunen och
frivilliga organisationer ska prioriteras. Missbruk i alla former måste kraftfullt och
kontinuerligt motarbetas genom Lidingö kommuns eget arbete och stöd till frivilliga
organisationer som t.ex. nattvandrande lidingöbor.

Lidingömoderaterna vill därför:

→ Höja kunskapskraven på omsorgens medarbetare, genom att:
•
•
•

Ställa högre krav på verifierade kunskaper i svenska språket hos personal som
arbetar med äldre i hemtjänsten och på äldreboenden.
Säkerställa kunskapen inom geriatrik hos personal som arbetar på äldreboenden.
Under rådande covid-19 pandemi verka för att all personal som kommer i kontakt
med äldre i sina arbeten med särskilda boenden och i hemtjänsten ska vara
vaccinerade.

→ Förbättra omsorgens organisation och kvalitet, genom att:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Minska antalet kontaktpersoner som en äldre med biståndsbedömda ärenden ska
behöva träffa för olika behov inom stadens förvaltningar.
Minska antalet olika personer som äldre med hemtjänst och på äldreboenden får
service och omsorg av, vilket kräver anpassade bemanningsscheman och
anställningsformer.
Säkerställa att Lidingöbor på stadens äldreboenden lättare ska kunna få träffa och
rådgöra med läkare.
Säkerställa god och näringsriktig mat för äldre genom Lidingö stads upphandlingar.
Fortsätta utvecklingen av mötesplatsen i Stadshuset.
Följa upp kvalitet och ekonomi i stadens egen hemtjänst och hos privata utförare.
Se till att kontinuerligt notera uppmätta kvalitetsmått på stadens hemsida.
Uppmuntra aktiviteter som minskar den upplevda ensamheten hos äldre
bland annat genom att verka för biståndsbedömda insatser mot upplevd ensamhet.
Verka för att ”äldrevandringar” görs, där samtidigt behovet av fler parkbänkar för
vila ses över.
Säkerställa en övergripande och ändamålsenlig handlingsplan för Lidingöbor med
funktionsvariationer.
Verka för att säkerställa evakueringsboenden för utsatta kvinnor.
Fortsätta arbetet med ungdomars och vuxnas missbruk kring ”ANDTS”
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(alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Staden ska i detta arbete
tillse att berörda förvaltningar samarbetar.

5. Natur, klimat och miljö
Våra grundläggande värderingar
Vi vill stärka Lidingös arbete inom natur, klimat och miljö. Vår natur och miljö är oerhört
viktiga värden för Lidingömoderaterna. För att kunna erbjuda ett boende i en tätbefolkad
kommun och samtidigt erbjuda möjlighet till rekreation i en välskött natur- och
skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför
framtiden. Våra skogar, ängar, sjöar och grönområden är extremt viktiga för alla som bor
på Lidingö.
Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan
miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Möjlighet till rekreation och friluftsliv
minimerar ohälsa. Vår natur- och miljöpolitik stärker samtidigt den sociala hälsan.
Lidingömoderaterna vill med sin politik kombinera utveckling, ekonomisk tillväxt och
miljöhänsyn och på så sätt sträva efter att Lidingö ska bli ett föredöme. I detta arbete
ligger ett ansvar för klimatanpassningar och biologisk mångfald som en stor vikt för
dagens och kommande generationer.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
På Lidingö behöver man inte välja mellan närhet till storstad eller till natur. Så ska det
förbli. Närheten till ett myllrande storstadsliv och den fridfulla skogen med ett stort
djurliv är ett av skälen till att så många väljer att bosätta sig här. Det är givetvis positivt,
men för att även i framtiden kunna erbjuda Lidingöborna möjligheten till rekreation i en
välskött natur- och skärgårdsmiljö är det av yttersta vikt att vi bevarar, utvecklar och tar
väl hand om våra grönområden.
Som Sveriges femte mest tätbebyggda kommun har vi inte råd att omvandla värdefull
natur till hårdgjorda ytor. Korrelationen mellan människors hälsa och tillgång till
naturupplevelser är obestridlig. Det har inte minst visat sig viktigt under pandemin.
Många Lidingöbor har arbetat hemifrån och inte rest bort på skolloven och i stället
upptäckt våra fantastiska naturområden. Tillgång till naturen ska därför väga tyngre än
önskan om förtätning av vår stad genom exploatering av skog och mark. Utvecklingen av
nya miljöer för boende, service, arbete och fritid hör förstås till kommunpolitikens
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viktigaste åtaganden, men bör alltid ske i samklang med strävan om att bevara Lidingö
grönt för både människa och miljö.
Naturen förser oss med oumbärliga ekosystemtjänster och dess välmående är därför
nödvändigt för vår tillvaro. Städernas gröna områden är avgörande för den biologiska
mångfalden i hela Sverige. Därtill bidrar städernas gröna områden med träd, buskar och
färre hårdgjorda ytor till en ökad motståndskraft mot vädersvängningar.
Klimatförändringarna riskerar dock sätta vår symbios med naturen på prov. I syfte att
säkra tillgången till för samhället vitala ekosystemtjänster kan staden komma att behöva
genomföra långsiktiga klimatanpassningar. Vi måste investera idag för att undvika
kostsamma överraskningar imorgon. Lidingö har utmärkta möjligheter att ta på sig
ledartröjan i den kommunala klimatomställningen. Lidingömoderaterna anser att
ekonomiskt ansvarsfulla och långsiktiga investeringar ger vinster för klimat och miljö,
såväl som för den enskildes och stadens ekonomi.
Vi har med stor framgång renat Kottlasjön och vill göra detsamma med andra vattendrag.
Kommunen har sänkt energiförbrukningen i sina verksamheter med drygt 30 procent
sedan 2009.
Vi vill fortsätta satsningen på energieffektivisering och värmeåtervinning i stadens
fastigheter och verka för att stadens klimatarbete ska ligga i framkant. Vi vill även ge
Lidingöborna förutsättningar att själva göra klimatsmarta val i vardagen, till exempel
installera solpaneler och laddstationer och genom att verka för effektivare
avfallshantering. Vi vill stödja arbetet med en god infrastruktur så att privata operatörer
kan montera laddstationer på kommunens mark, på infartsparkeringar, vid bensinmackar,
vid bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter samt på villatomter.

Lidingömoderaterna vill därför:

→ Minska Lidingös klimatpåverkan med sikte på att vara ett föredöme, genom att:
•

•
•
•

Uppmuntra och underlätta för näringsidkare, fastighetsägare och andra ickekommunala aktörer att etablera laddstationer för eldrivna fordon. Vi ska ta fram en
handlingsplan för att snabba på detta arbete.
Sträva mot att 100 % av stadens fordon ska vara miljöbilar och drivas med förnybara
drivmedel.
Att målsättningen för fordon som ingår i en kommunal upphandling ska vara
miljöfordon till 100 %.
Ta fram ett handlingsprogram för att utveckla våra fastigheter med solenergi för att
minska inköp av el och möjligheter till energibesparingsåtgärder.

→ Fortsätta värna Lidingös natur och motståndskraft mot klimatförändringar, genom att:
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•
•
•

Värna stadens gröna ytor och gröna kilar kring bostadsområden samt se över behovet
av fler dagvattendammar.
Lidingös skogar ska inte avverkas, utan skötas med försiktighet med fokus på
rekreation och biologisk mångfald.
Lidingö Stad ska ta fram en årlig analys för risker avseende förändrat klimat,
värmeböljor, ökade vattennivåer, dagvattenproblem, stranderosion, lokala
översvämningar med mera.

→ Förbättra Lidingös avfallshantering och rena våra vatten, genom att:
•
•
•

•

Påbörja arbete med rening av dagvatten i inre Kyrkviken och kontinuerligt följa upp
vattnets kvalité.
Öka städningen av strandnära skräp och rensa bort giftiga föremål från våra stränder
och sjöbottnar.
Verka för enklare sortering och att det ska vara tryggt och snyggt runt
återvinningscentraler. Papperskorgar och återvinningscentraler ska tömmas mer
frekvent.
Alla privata hushåll, kommunala verksamheter och privata företag ska separera ut sitt
matavfall för att möjliggöra en effektivare centraliserad eftersortering av
hushållsavfall.

→ Arbeta för en mer cirkulär ekonomi, genom att:
•
•

Höja miljökraven på stadens upphandlingar samt uppmuntra återvinning.
Öka graden av återbruk och cirkulär ekonomi inom stadens förvaltning.

→ Sprida kunskap om hållbarhet hos Lidingöborna, genom att:
•

Se över intresset för att Lidingö stad och Lidingö Näringsliv tillsammans startar en
informationsvecka, ”Energi och miljö” (liknade ”Kulturveckan”). Fokus är på
energibesparing, återvinnig, ny teknik och ett hållbart Lidingö.

6. Idrott och föreningsliv
Våra grundläggande värderingar
Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten,
ger trygghet och skapar gemenskap. Idrotten bidrar också till förbättrad integration och
bryter sociala gränser.
Vi värnar särskilt om att skapa möjligheter för barn och ungdomar. Idrotten är för många
Lidingöungdomar ett verktyg för att förverkliga livsdrömmar. Vi vill därför erbjuda såväl
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pojkar som flickor förutsättningar, tillgänglighet och valfrihet att aktivera sig i olika
idrotts- och fritidsverksamheter. Idrott för unga bidrar även till bättre studieresultat,
sundare hälsa och minskade samhällskostnader över tid.
Moderaterna står för en politik som skapar ökade möjligheter för motion, idrott och
friluftsliv. Politiken ska tillsammans och i nära dialog med de ideella föreningarna
säkerställa att goda förutsättningar tillhandahålls för att föreningarna ska kunna utveckla
sina verksamheter. Vi vill fortsätta arbetet med olika typer av samfinansiering och privat
finansiering av olika idrottsanläggningar.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
Lidingö har ett brett och uppskattat utbud av idrotts- och fritidsverksamheter och
kvaliteten håller en hög nivå. Till stor del är detta avhängigt ideella krafter, som
kommunen bör fortsätta att ta till vara. Det behövs en långsiktig plan för lokalförsörjning
som möter de behov som finns för öns föreningsliv.
Föreningarna ska tillsammans med kommunen ha fortsatt stort inflytande vad gäller
kortsiktig- och långsiktig planering av idrottens förutsättningar på ön.
Lidingömoderaterna uppmuntrar privata initiativ och investeringar från föreningslivet
och enskilda.
Vallen är idag Lidingös största idrottsnav. Här samlas såväl föreningar från fotbollen,
tennisen, friidrotten och ishockeyn, som skolelever och allmänhet. En omfattande
upprustning av friidrottsarenan med 400 meters löparbana och en godkänd 11mannafotbollsplan är genomförd. Det kan finnas möjlighet att anlägga ytterligare en 11mannaplan fotbollsplan med konstgräs, sydväst om Vallens befintliga konstgräsplan.
Campus Högsätra vill vi låta bygga ut till ett större idrottsnav med nya och bättre
idrottshallar. Det är viktigt att lokaler och hallar anpassas så att fler idrotter kan nyttja
dem på ett effektivt sätt.
I Dalénum kommer den efterlängtade simhallen att uppföras. Med den tillkommande
fotbollsplanen ska området bli en attraktiv mötesplats.
Ekholmsnäs attraherar vintertid många skidåkare och backen är viktig såväl för
föreningarna som verkar i området som för allmänheten. Området har också en golfbana
som är populär bland Lidingöborna, inte minst bland ungdomar. De olika aktörerna
behandlar området varsamt och beaktar dess naturvärden, samtidigt som Lidingö stad
skapar goda förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamheten i backen.
Båtlivet är mycket viktigt för Lidingöborna. Moderaterna strävar efter att utveckla båtlivet
genom kommunens samarbete med Lidingö Båtförbund via Båtrådet.
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Lidingömoderaterna vill därför:

→ Säkerställa ändamålsenliga anläggningar för motion och idrott på lämpliga platser,
genom att:
● Genomföra resten av visionen för Vallen genom att skapa förutsättningar för en ny
11-manna konstgräsplan på den sydvästra delen av området.
● Utveckla Campus Högsätra tillsammans med föreningslivet för att skapa ett
tillgängligt, tryggt och välfungerande idrottsområde.
● Bygga en simhall i Dalénum.
● Tillse att ett omklädningsrum byggs på ett smart sätt med tanke på ny 11-manna
konstgräsplan och ny simhall vid Dalénum.
● Skapa förutsättningar för ett kallbadhus på Lidingö.
● Utveckla Ekholmsnäsbacken och området i nära dialog med föreningsliv och
berörda intressenter.
● Tillskapa fler båtplatser genom förtätning av hamnar, i nära dialog med båtlivet
genom Båtrådet, inklusive 80 nya platser vid Skärsätra båtklubb.
● Tillse att spår, ridstigar, promenadleder och badplatser är tillgängliga och väl
underhållna.
● Säkerställa att befintliga anläggningar vårdas och underhålls på ett bra sätt.

→ Skapa en långsiktig plan för lokalförsörjning som svarar upp till de behov som finns för
öns föreningsliv.
→ Fortsätta att utveckla idrotts- och föreningslivet på Lidingö i nära dialog med de ideella
föreningarna.

7. Kultur på Lidingö
Våra grundläggande värderingar
I en tid med stora kulturella motsättningar behöver vi mer än någonsin ett levande
kulturliv och ett starkt civilsamhälle. Kulturen hjälper oss att förstå oss själva och den vi
möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen kan
utvecklas fritt utgör därför en grund för vårt demokratiska samhälle.
Lidingömoderaterna har som mål att skapa ett brett och attraktivt utbud av
kulturaktiviteter via samarbete med initiativrika Lidingöbor, kulturaktörer, föreningar
och Lidingö stads egna kulturverksamheter. Kommunens kulturutbud ska komplettera
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den verksamhet som sker lokalt men vill ha ett särskilt fokus på barn, ungdomar,
funktionshindrade och äldre.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
Lidingös kulturliv bygger på samarbetet mellan kommunen och Lidingös olika
kulturaktörer. Detta manifesteras genom Kulturveckan i november som samlar
kommunala verksamheter, kulturföreningar, kulturutövare, företagare, kulturskolor med
flera. Kommunen ska fortsätta att utveckla detta samarbete för att skapa ett större och
bredare utbud av kultur där Lidingöbor och kulturaktörer bidrar med arrangemang och
finansiering. Kommunen ska också utveckla kommunikationen till allmänheten om detta
och om likande arrangemang.
Idag erbjudas olika kulturaktiviteter för barn och ungdomar på bland annat
stadsbiblioteket, Musikskolan och Sagateatern. Vårt nya välutrustade stadsbibliotek ska
fungera som en källa för lärande och kunskapsinhämtning och som en naturlig mötesplats
för olika ålders- och intressegrupper även i den digitaliserade eran.
På Lidingö finns stora kulturella värden såsom fornminnen, kulturmiljöer och värdefulla
byggnader som ska bevaras för framtiden. Äldre historiska byggnader tillgängliggörs för
allmänheten genom exempelvis restaurangverksamhet och historiska platser, personer
händelser genom skyltar. Här spelar Lidingö Museum en viktig roll som en länk mellan
dåtid och nutid och även Millesgården genom att visa upp Carl Milles unika konst för
Lidingöbor och besökare.

Lidingömoderaterna vill därför:

→ Öka samarbete mellan Lidingö stad, civilsamhälle och föreningsliv för ett utvecklat
kulturutbud, genom att:
●
●
●
●
●
●
●

Erbjuda ett rikt utbud av kulturella barn- och ungdomsverksamheter genom
utvecklad samsyn och samarbete mellan Lidingö stads olika kulturverksamheter.
Fortsätta utveckla utbudet av kulturella barn- och ungdomsverksamheter genom
särskilt fokus på ungdomar 13-20 år och bättre kommunikation med denna grupp.
Utveckla Musikskolan och Sagateatern så att fler barn och ungdomar får ta del av
verksamheterna.
Låta Stadshusets kulturdel fortsatt aktivt främja utställningar.
Fortsätta med och utveckla den återkommande kulturveckan.
Initiera samarbeten med Nyckelviksskolan och med Lidingös gymnasieskolor.
Fortsätta stödja föreningar som bevarar och tillgängliggör kulturella värden, bland
annat genom fortsatt stöd till Millesgården och Lidingö museum.
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8. Väg och trafik
Våra grundläggande värderingar
Lidingömoderaternas grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika.
Kommunen ska inte bestämma vilket trafikslag en medborgare ska använda, utan det är
upp till var och en att bestämma.
Bilparkeringen på ön ska vara avgiftsfri för kommunens invånare (så länge man inte
parkerar fel). Även om det finns potential för att bygga fler parkeringar så ska inte
jungfrulig mark användas för detta.
Kommunens ambition är att kontinuerligt arbeta med att förbättra trafiksäkerheten, vilket
inkluderar förbättrad framkomlighet för samtliga trafikslag.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
Lidingö har Sveriges näst mest nöjda cyklister och ca 2,5 meter cykelbana/invånare, vilket
är mer än många andra kommuner runt Stockholm. Trafiksäkerheten på Lidingö är
mycket hög och kommunen är landets sjunde trafiksäkraste. Antalet döda eller svårt
skadade i lidingötrafiken har sjunkit med 80 procent sedan år 2000. Vägnätet behöver
dock fortsatt kontinuerligt underhåll och det finns även en förbättringspotential vad gäller
att hålla det rent och snyggt kring vägar samt gång- och cykelvägar.
Lidingö är en av få Stockholmskommuner som inte tar betalt för parkering av medborgare
och som även har gratis boendeparkering. Lidingö är dessutom en av de kommuner som
tar in minst pengar per invånare i felparkeringsavgifter. Då det är dyrt med
boendeparkering i Stockholms stad så parkerar många stockholmare sina bilar på Lidingö
under längre perioder, vilket skapar platsbrist. Den kostnadsfria boendeparkeringen ska
innebära att enbart Lidingöbor ska kunna parkera gratis på Lidingös gator.
Vid anläggandet av framtida parkeringar, och vid vissa befintliga utvalda parkeringar,
behöver kommunen även underlätta för externa aktörer att bygga laddstolpar för elbilar.
Vinterväghållningen är en fråga som angår och engagerar många. För att säkerställa att
Lidingöborna har rimliga förväntningar på snöröjningen behöver kommunen gå ut med
bättre information om hur den är planerad.
Under rusningstid behövs större kapacitet i kollektivtrafiken från Lidingö mot Ropsten.
Vidare finns det behov av en tvärförbindelse som underlättar resande till och från södra
respektive norra ön. Kollektivtrafik via båt har ännu en outnyttjad potential. Då ansvaret
för kollektivtrafiken ligger hos Region Stockholm behöver kommunen bedriva ett
lobbyarbete gentemot denna.
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För att underlätta båtpendling har två bryggor byggts i Trolldalen (Mor Annas brygga) och
Sticklinge.
Idag får en Lidingöbo betala trängselskatt för att hämta och lämna någon eller parkera vid
Ropsten. Detta tycker vi är fel och regeln borde ändras. Ansvaret ligger på
Finansdepartementet.

Lidingömoderaterna vill därför:

→ Skapa bättre parkeringsmöjligheter på Lidingö, genom att:
•
•
•
•
•

Införa gratis boendeparkering för alla Lidingös invånare i fler områden.
Bygga fler nya kostnadsfria infartsparkeringar vid platser som är lämpliga för detta
(ej grönområden).
Tillgängliggöra fler parkeringsplatser i Lidingö centrum genom att påverka
fastighetsägare.
Underlätta för privata aktörer att etablera laddstolpar vid anläggning av nya och
vid vissa befintliga utvalda befintliga parkeringar.
Se över parkeringsmöjligheter för kommersiella fordon som hör till Lidingös
företagare.

→ Underhålla och förbättra infrastruktur och vägnät, genom att:
•
•
•
•
•
•

Sänka bullernivån kring Torsviksdiket, genom avskärmning och/eller
överdäckning med parkanläggning.
Skapa en plan för trafikentrén vid Islinge, där nya bron ansluter, med bl.a.
tilltalande parkmiljö och kaj.
Vidmakthålla befintlig trafikstruktur, med bland annat cykelbanornas höga
kvalitet.
Hålla bättre efter växtlighet utmed vägar.
Fortsätta förbättra vinterväghållningen.
Fortsätta upprusta bryggor för båtpendlig.

→ Bedriva ett aktivt lobbyarbete där ansvaret ligger på region och riksdag, genom att:
•
•
•
•

Påverka Region Stockholm att skapa bättre tvärförbindelser på ön.
Påverka Region Stockholm att utöka möjlighet till båtpendling
Påverka Region Stockholm att bygga ihop Lidingöbanan med Spårväg City.
Påverka riksdagen att ta bort trängselskatten för hämtning, lämning och parkering
vid Ropsten.
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9. Utveckling av bebyggelse
Våra grundläggande värderingar
Lidingös enastående läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som
vi får ta del av Stockholmsregionens stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt, bad- och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som
tillsammans med den tidiga villastads- och gårdsbebyggelsen skapar Lidingös särprägel.
Lidingö är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Vi Moderater anser därför att vi ska
vara rädda om parker och grönområden och att vi ska eftersträva ett återhållsamt
bostadsbyggande. Vi anser också att Lidingös karakteristiska arkitektur och kulturmiljö
ska skyddas och bevaras. Att Lidingö är en ö betyder att tillgänglig mark per definition är
en ändlig resurs. Detta innebär att nybyggnation endast kan ske i begränsad omfattning.
Med ett återhållsamt bostadsbyggande behåller vi också Lidingös gröna karaktär. Vi vill
samtidigt bevara och återskapa trevliga miljöer för såväl boende som rekreation och
friluftsliv.
Moderaternas uppfattning är att Lidingös karaktär av villastad ska bevaras, med en
balanserad fördelning av småhus och lägenheter. De senaste decennierna har den balansen
rubbats genom att nästan uteslutande flerfamiljshus byggts. Vi vill därför prioritera
markbostäder i olika skepnader där det passar.
Bebyggelse från alla tidsepoker på Lidingö har sina speciella kvaliteter och värden, och
skiftningar i stil och arkitektur över tid är något som berikar vår stadsmiljö.
Vår byggpolitik ska präglas av varsamhet, lyhördhet, transparens och dialog med
Lidingöborna. Byggpolitiken ska också vara långsiktig och förutsägbar.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
Lidingö centrum är mycket uppskattat av Lidingöborna. En försiktig, väl balanserad
utveckling är viktigt för att Lidingö centrum ska fortsätta utvecklas samtidigt som den
uppskattade småskaliga utemiljön finns kvar.
Rudboda torg står på tur för att rustas upp. Nya bostäder kommer att ersätta uttjänta
byggnader och i samband med det skapa förutsättningar för en bättre fungerande
dagligvaruhandel.
Kvarteret Brädgården (gamla Canada Byggs område) utvecklas till ett attraktivt
bostadsområde att planläggas med villor. Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en mindre
park anläggas, där strandpromenaden ingår.
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Högsätra utvecklas för att ersätta den gamla sjukhusbyggnaden med trevliga och
småskaliga bostadskvarter och ett nytt Hälsans hus som ger Lidingöborna en god tillgång
till vård- och omsorgstjänster.
De små och medelstora företagarnas behov av lokaler och anläggningar behöver beaktas.
Lidingöbornas behov av service kräver ett livskraftigt lokalt näringsliv.
Lidingö har en viss brist på idrottsanläggningar. Lidingömoderaterna driver därför bland
annat skapandet av ett utvecklat idrottsområde i Högsätra, upprustningen och
utvecklingen av Lidingövallen och en ny simhall invid Dalénum.

Lidingömoderaterna vill därför:

→ Varsamt utveckla Lidingös bebyggelse, genom att:
•
•
•
•
•

•
•

Orörda grönytor bevaras i största möjliga mån.
Eftersträva restriktivitet vid förtätning av villaområden.
Lidingös karaktär av villastad till stora delar får prägla tillkommande bebyggelse
med bland annat öppna ytor och grönska mellan byggnaderna.
Vid ny- och tillbyggnation ta stor hänsyn till omgivande byggnaders karaktär för
att skapa en trevlig miljö. Låg bebyggelse eftersträvas.
Bevara kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer - särskilt områden och
enskilda byggnader från den äldre gårdsbebyggelsen, 1800-talets sommarnöjesepok
och den tidiga villastaden.
Tillföra kvaliteter som estetik, småskalighet och grönska i kommande
stadsbyggnadsprojekt.
Genomföra förändringar inom befintlig byggnation med stor respekt för de
kringboende och övriga medborgare, så att störande transporter och buller
minimeras.

→ Driva noga utvalda strategiska stadsbyggnadsprojekt, genom att:
•
•
•
•

Utveckla Lidingö centrum på ett välbalanserat sätt så att den uppskattade
småskaliga utemiljön bevaras.
Säkerställa en upprustning av Rudboda torg inom en nära framtid.
Genomföra planerad utveckling av kvarteret Brädgården (gamla Canada Byggs
område).
Genomföra det pågående utvecklingsprojektet vid Högsätra. Vi vill stärka området
som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel.
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10. Integration och arbetsmarknad
Våra grundläggande värderingar
Moderaternas mål med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som
möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer. Nyanlända måste få lära sig och
förstå att med etablering i Sverige följer skyldigheter och inte enbart rättigheter. Under
den tid man bor i kommunen och får stöd och bidrag, så ska det också ställas krav som
följs upp.
Arbetslinjen gäller alla. Ansvaret att försörja sig själv och sin familj ligger på individen,
vilket ska gälla oavsett vem du är och varifrån du kommer.
Lidingö ska stärka den enskilda individens egna resurser för att denna ska vara
anställningsbar på arbetsmarknaden. Det ska löna sig mer att ha arbete än att få
försörjning från bidrag. De insatser och bidragssystem som Lidingö kontrollerar får aldrig
medverka till att hålla fast människor i utanförskap, utan måste tvärtom syfta till att
individen ska nå egen försörjning.

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter
Lidingö har tagit sitt ansvar för såväl ensamkommande barn som för kvotflyktingar och
tillhandahållit bostad under den två-åriga etableringsperioden.
Nyanlända och personer med försörjningsstöd på Lidingö kan idag ha upp till tre olika
kontaktpersoner inom kommunen; på integrationsenhet, arbetsmarknadsenhet och inom
socialtjänsten. Därutöver kontakt med SFI och Arbetsförmedling.
Det saknas tillräckligt träffsäkra, väldefinierade nyckeltal och målsättningar för att kunna
bedöma kvalitet och följa upp resultat av arbetet inom arbetsmarknad och integration. Vi
behöver också skärpa kontroll och uppföljning av politiska strategier och beslut.
Framgångsrik integration förutsätter möjligheten att arbeta för sin egen försörjning.
Skyldigheten att gå från bidragstagande till självförsörjning ska gälla alla. Redan från första
dagen måste kommunen samarbeta med Arbetsförmedlingen för att säkerställa att de
nyanlända står väl rustade när etableringsfasen är över.
Under de första två åren ska nyanlända aktiveras på heltid inom relevanta och anpassade
insatser. Ingen ska kunna välja att inte delta i SFI, praktikplats eller annan insats som
beslutats. Yrkes- och språkutbildning är de främsta och viktigaste aktiviteterna i
kombination med praktik och jobbsökande.
Varje bidragstagare ska följas upp i en individanpassad aktivitetsplan. En aktivitetsplan där
ogiltig frånvaro från beslutade och schemalagda aktiviteter ska resultera i indragning av
bidraget. Detta gäller återigen givetvis oberoende om du är nyanländ eller inte.
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Kommunen bör stimulera företag och organisationer att bereda plats för nyanlända.
Kommunen ska även fortsätta att uppmuntra de frivilligorganisationer som bidrar till
integrationsarbetet genom sina insatser.
Moderaterna vill att kommunen använder sig av möjligheten att genom auktorisation
använda privata aktörer inom såväl vuxenutbildningen som integrationsarbetet i stort. Ett
system med auktorisation gör att Lidingö stad kan både erbjuda mer individanpassade
lösningar och betala efter resultat.

Lidingömoderaterna vill därför:

→ Förbättra integrationsmöjligheter och förtydliga kraven på nyanlända, genom att:
•
•
•
•

Säkerställa att nyanlända och andra personer som vill söka försörjningsstöd hos
kommunen först träffar en arbetskoordinator och inte socialtjänsten.
Bygga ut kursen i samhällsorientering för alla nyanlända samt avsluta kursen med
obligatoriskt prov.
Ställa krav på deltagande i SFI även för nyanlända som är föräldralediga.
Följ upp närvaro och resultat vid genomförd SFI utbildning.

→ Förtydliga möjligheter och ansvar för dem som söker stöd hos socialtjänsten, genom att:
•
•

•

Säkerställa att den som saknar gymnasieutbildning och söker försörjningsstöd i
första hand hänvisas till vuxenutbildning.
Ha krav på heltidsaktivering vid försörjningsstöd med uppföljning och
närvarokrav. Kontroll sker genom besök och avdrag på bidrag ska göras från första
frånvarotimmen.
Införa förberedande sysselsättning som ett mellansteg mellan sysselsättning och
reguljär arbetsmarknad eller subventionerad anställning för personer i missbruk.

→ Förbättra kommunens administration kring integration och arbetsintroduktion, genom
att:
•
•

•
•

Uppmuntra och göra det enkelt för företag att ta emot praktikanter.
Införa auktorisation för all vuxenutbildning samt för insatser till arbetssökande och
försörjningsstödsmottagare. Styra ersättning så att arbetslinjen främjas med ex.
bonus till de som kombinerar språk och yrkesutbildning samt när utbildning leder
till anställning.
Utreda effektivitetsvinster och ökad rättssäkerhet med automatiserad
biståndshandläggning.
Se till att kommunen varje år författar en “integrationsrapport” där resultat av
insatser redovisas.
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11. Ekonomi och lokalt näringsliv
Våra grundläggande värderingar
Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en
förutsättning för en välfungerande kommun och för att kunna tillgodose en välavvägd
skattenivå. Det är viktigt att det lönar sig att jobba - för alla Lidingös invånare. Att sänka
skatten för dem som behöver det mest, när ekonomin tillåter, är därför alltid en prioritet.
Det är viktigt för oss Lidingömoderater att de som kan jobba också ska jobba. Dels för vår
gemensamma välfärd, men också för att minska utanförskap. Ett jobb är för många mer än
bara en lön. Det är gemenskap.
En välskött ekonomi lägger grunden till goda levnadsvillkor för alla kommunens invånare
och företag och utgör kärnan i en fungerande välfärd. Den goda ekonomin bidrar också
till positiva effekter för entreprenörskap, företagande och utbildning och därmed till
framväxten av nya jobb.
Näringslivet är en förutsättning för både Sveriges och Lidingös välstånd. Därför är ett väl
fungerande företagsklimat viktigt och något som alla har fördel av.
Kommunal verksamhet ska inte konkurrera med privata företag. Det viktigaste för oss är
det fria valet, och att Lidingöborna ska erbjudas i särklass bästa möjliga service. Därför är
det viktigt att den kommunala verksamheten konkurrensutsätts när detta är möjligt.

Hur det fungerar i dag och utvecklingsmöjligheter
För att säkerställa att det lönar sig att jobba även fortsättningsvis och att alla ska kunna
leva på sin lön, ser vi att sänkta skatter fortsatt är en viktig fråga för oss moderater. Genom
att prioritera kommunens kärnuppgifter och arbeta långsiktigt med kommunens
effektivitet så har vi kunnat sänka skatten med 65 öre mellan åren 2017-2020, från 18,64
kronor i skatt på varje intjänad hundralapp till 17,99 kronor. Detta har vi gjort med
bibehållen kvalitet i verksamheterna under samma period. Vi ser samtidigt att andra
kommuner drivs mer effektivt då det finns kommuner jämförbara med Lidingö som har
ända upp till 1 krona lägre skatt utan att kvaliteten är sämre. Lidingö ska närma sig dessa i
effektivitet och skattetryck.
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Skattesänkningar står inte i motsats till god kvalitet inom skola, vård och omsorg på
Lidingö, utan kan tillsammans med effektiviseringar och prioriteringar verka för en bättre
kommun som helhet.
Moderaterna vill skapa förutsättningar för näringslivet att växa, både så att företag som
redan finns på Lidingö kan fortsätta att expandera och genom att nya företag etablerar sig.
Lidingö ska fortsätta att vara en grön ö vilket gör att möjligheterna att upplåta ny mark till
företag är begränsade. Men det finns i dagsläget gott om tomma lokaler som kan fyllas av
livskraftiga företag och vi Lidingömoderater vill se att lokalt företagande som bidrar till att
närservicen prioriteras.
Vi vill öka andelen kommunal verksamhet som konkurrensutsätts. Verksamheter som kan
effektiviseras och generera bättre resultat bör bedrivas i den regi som möjliggör detta.
Lidingö stad har i dag en större offentlig sektor och färre privata alternativ än likartade
kommuner. Valfriheten och de privata alternativen ska succesivt öka. Fastigheter som inte
är strategiska, miljömässigt eller kulturellt värdefulla ska avyttras.
Lidingömoderaterna tror på att stimulera företagsamhet genom att skapa kontakter mellan
det lokala näringslivet och skolan samt genom att stimulera gymnasieelever att vilja lära
sig mer om och att prova på eget företagande.
Lidingö drabbas hårt av den kommunala inkomstutjämningen. För 2021 kommer Lidingö
belastas med cirka 740 mnkr, motsvarande cirka 4 kr per intjänad hundralapp i
kommunalskatt. Det är över 15 000 kr/invånare. Få kommuner drabbas lika hårt som
Lidingö.
Lidingö är enligt Svenskt Näringsliv en av landets bästa kommuner när det gäller
företagsklimat. Vi moderater vill säkerställa att det förblir så. Den kommunala
förvaltningen är kompetent, lättillgänglig och servicevänlig och hanterar företagens
ärenden både korrekt och snabbt.
Lidingö tilldelades 2019 utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun. Lidingö har visat
att det går att balansera effektivitet och innovation med ökad service och kvalitet till
företag och invånare samtidigt som vi sparar på resurser och skattemedel.
Lidingömoderaterna ser förstås att det arbete som lett fram till utmärkelsen ska fortsätta.
Företagen upplever att samarbetet med kommunen har förbättrats betydligt på senare år,
samtidigt som de betonar nödvändigheten av goda kommunikationer och ett brett lokalt
serviceutbud.

Lidingömoderaterna vill därför:

Slutversion antaget av årsmötet 13 mars 2022

24

→ Skapa frihet för medborgarna, genom att:
•
•
•
•

Verka för att alla ska kunna leva på lön från eget arbete.
Öka kommunens effektivitet och sänka skatten.
Underlätta medborgarnas val av bäst fungerande alternativ, oavsett om det är
förskola, skola, vård eller omsorg.
Uppmuntra till företagande redan i grundskolan, i alla gymnasieprogram och till
nyanlända.

→ Underlätta för det lokala näringslivet, genom att:
•
•
•
•
•

Kommunen hanterar företagens ärenden korrekt och snabbt.
Prioritera lokala företag som bidrar till närservice när nya lokaler finns tillgängliga.
Fortsätta bedriva en nära dialog med näringslivet för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att starta och driva företag på Lidingö.
Minska kommunal konkurrens från sektorer där det finns privata aktörer.
Samarbeta med lokala företag för ökad trygghet och minskad brottslighet.

→ Säkerställa effektiv kommunal förvaltning med god kvalitet, genom att:
•
•
•

Prioritera kommunens kärnuppgifter och arbeta långsiktigt med förvaltningarnas
effektivitet.
Öka andelen privata alternativ där behov finns, genom att löpande se över
kommunens verksamheter.
Underlätta för fristående verksamhetsenheter inom förskola, skola och omsorg för
att kunna erbjuda Lidingöborna bästa möjliga kvalitet.

→ Bedriva ett aktivt lobbyarbete för att påverka riksdagen att ändra utformningen av den
kommunala utjämningsskatten.
//
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