
 

 

 

 

VISION 

 
1. Ett Lidingö där alla är välkomna 
 

På Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och geografisk 

bakgrund välkomnas till en kreativ och hälsosam miljö att bo, arbeta och studera i, finna 

rekreations-möjligheter och kulturell stimulans i orörd natur, vackra parker och välvårdade 

kulturmiljöer. Här ska alla ha råd att bo. Lidingö ska ha ett generöst flyktingmottagande. 

Lidingö ska uppfylla FN:s barnkonvention och konvention för personer med 

funktionsnedsättning och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering med speciell 

inriktning på mäns våld mot kvinnor och förtryck av sexuella och etniska minoriteter. 
 

Verksamhetsmål 

 
 Det ska finnas gott om hyresrätter till rimlig hyra.  

 Stadens allmännyttiga företag ska utvecklas, inte avvecklas. Lidingöhem ägs av och ska finnas till för 

stadens invånare, därför ska Lidingöhems kapital användas till nybyggnad och att förvärva fastigheter 

med hyresrätter, inte förskingras genom att våra gemensamt ägda bostäder säljs ut eller ombildas till 

bostadsrätter.  

 När Torsvik och centrum nu ska omdanas och infarten överdäckas måste en ledstjärna vara att skapa 

ett attraktivt bostadsområde där alla har råd att bo.  
 Bevara både det stora naturvårdsområdet, små väl utnyttjade bostadsnära grönområden och ekologiskt 

viktiga nyckelbiotoper 

 Ta emot ett antal flyktingar som minst motsvarar kommunens andel av till Sverige ankommande 

flyktingar, även ensamkommande flyktingbarn. 

 Bygg in sociala funktioner, kultur- och rekreationsanläggningar i nya bostadsområden. 

 Värna om kommunal och kommersiell service i gamla stadsdelscentra. 

 Anpassa alla offentliga miljöer till personer med funktionsnedsättningar. 

 Utgå från barnens behov i skola, skolbarnsomsorg och förskola. 

 

 

2. Ett Lidingö, där alla är delaktiga i formandet av vår gemensamma välfärd 

 
Alla kommunens medborgare, har möjlighet att påverka sin vardag. Kommunen intar en 

öppen och lyhörd attityd gentemot alla kommunens invånare. Ungdomarna får en utbildning 

som gör dem redo att ta ansvar och påverka samhället. Det finns ett varierat utbud av 

fritidsaktiviteter. Arbetsmarknaden är redo att ta emot dem och bostäder byggs, som de har 

råd att flytta till. Kommunen ger medborgarna högsta möjliga kvalitet i alla sina 

verksamheter. Olika brukargrupper ges inflytande över samtliga verksamheter i deras 

intresseområde. Alla känner trygghet i livets alla skeden. 
 

 Alla större frågor ska beredas med öppenhet där alla politiska partier – medborgarnas valda 

företrädare – ges möjlighet att delta, och där Lidingöborna på olika sätt involveras.  

 Frågestunder i samband med kommunfullmäktige och öppna nämndsammanträden inför beslut i vissa 

frågor bör prövas för att få fler involverade i det politiska samtalet.  

 Lidingöborna ska ha insyn i stadens verksamhet och både deras synpunkter och medarbetarnas 

erfarenhet och kunskap ska tas tillvara i verksamheten.  

 Vi tror på Lidingös ungdomar och vill avsätta medel för ungdomarnas egna initiativ. Vi vill också 

underlätta för, och uppmuntra ungdomar till, att vara en självklar del i den demokratiska processen. Vi 

vill värna om bredden i ungdomsverksamheterna, både fritidsgårdens vardagsrum, större 
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arrangemang, Sagateaterns och musikskolans skapande verksamheter och föreningslivets 

mångskiftande aktiviteter. Ingen ska utestängas genom höga avgifter! Vi vill göra upp med 

moderaternas syn på ungdomar som ett problem! Ungdomar har möjlighet att skapa sig en 

meningsfull fritid i kommunens regi. 

 

 

3. Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Lidingö 
 

Lidingö har ett unikt läge som skärgårdsö i storstadsregion, men är också en del av Sverige, 

Norden, Europa och världen. Lidingö ska vara en föregångare när det gäller energisparande, 

klimatsmart uppvärmning och kommunikation. Lidingö handlar ekologiskt, rättvist och 

värnande av biologisk mångfald i natur och vattenområden. Vid upphandling av tjänster tas 

hänsyn till kvaliteten på verksamheten och gällande kollektivavtal.  

Vår stad präglas av solidaritet – lokalt mellan stadens innevånare, globalt med den tredje 

världen och för framtiden med kommande generationer.  

 

 Vård, skola och omsorg är kommunala kärnverksamheter, där människor möter människor och där 

målet alltid ska vara hög kvalitet för brukarna.  

 Staden ska värna om sin personal, det är ju den som ser till att det blir kvalitet i verksamheten och att 

brukarna får den vård de behöver! De fackliga organisationerna ska ges en central roll i all 

utvecklingsverksamhet.  

 De som är mest utsatta i samhället ska vara de som i första hand får del av våra gemensamma insatser. 

Skolpengen ska ta hänsyn till att vissa elever behöver mer stöd. 

 Kvinnojouren får det stöd den behöver för att fullfölja sin viktiga uppgift. 

  Avgifter ska vara låga för att inte utestänga dem som har en knapp ekonomi . 

 I all upphandling ska etiska hänsyn tas – vi accepterar inte barnarbete hos oss, och ska förstås inte, 

genom att handla varor producerade av barn, eller under människoovärdiga förhållanden, bidra till det 

på andra platser i världen. Lidingö ska arbeta för att bli en Fairtrade City och alltid handla 

rättvisemärkt när sådana varor finns på marknaden. 

 Lidingö ska vara en kommun som visar att den tagit klimathotet på allvar, och där hållbarhetsaspekten 

är utgångspunkt för arbetet i alla nämnder och förvaltningar.  

 Lidingö ska bli en fossilbränslefri kommun.  

 Det ska vara lätt att ta sig fram till fots, per cykel och kollektivt med spårvagn eller buss. 
 Lidingö ska vara en kommun som driver på utvecklingen och inspirerar sina invånare att leva 

ekologiskt hållbart.  

 Staden ska verka för att det alltid används sunda ekologiska material och byggmetoder. 

 

 

 

Finansiella mål 

 
1. Ekonomi i balans 

2. 0,75 % överskott  

3. Låga avgifter i skola, omsorg och ungdomsverksamhet 

 


