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INLEDNING 
 

Lidingö Stad har en god ekonomi. Staden har gjort betydande överskott flera år i rad. Vi har varje år 
presenterat alternativ, som skulle ha gett ökad kvalitet i verksamheten. Det gör vi i år också, med 
oförändrad skatt.  Hela majoritetens budget bygger på deras vision för Lidingö. Vi har presenterat en 
alternativ vision – bilaga 1 
 
Investeringar vi vill se är att Lidingöhem bygger nya hyresfastigheter och/eller förvärvar fastigheter. 
Lidingöhem har en central betydelse när det gäller förutsättningar till personalrekrytering, 
flyktingmottagande och ungdomars möjligheter att bo kvar på ön. Vi vill också avsätta medel för rening 
av Kottlasjön, och utbyggnad av ytterligare återvinningsstationer. 
 
Vi fördelar återbäringen från AFA över två år, 2012 och 2013, vilket innebär 15 mkr för 2013. 10 mkr av 
dessa avsätter vi till en fond för utveckling av verksamheter för barn och ungdomar. Avkastningen av 
fonden skall årligen delas ut till projekt/satsningar som föreningar, ungdomar och andra inkommit med 
förslag på.  
 
Resterande 5 mkr använder vi till en kvalitetssatsning inom äldreomsorgen. 
 

 

KOMMUNÖVERGRIPANDE  
 

Fastighetsutveckling 
Lidingö stad har ett stort fastighetsinnehav, som används för flera typer av verksamheter. Denna 
enorma resurs måste utnyttjas optimalt och ha en strategisk styrning. Det sker inte idag, det 
förhastade beslutet att lägga ner Gångsätra gymnasium är ett exempel på bristande framförhållning. 
En långsiktig fastighetsutveckling ska inrikta sig på att utveckla kommunens fastighetsbestånd, så att 
det blir mer flexibelt och vid varje tidpunkt används på bästa sätt.  
 
Vi vill inrätta en fastighetsutvecklingsnämnd som ska ha det strategiska uppdraget när det gäller 
stadens fastigheter.  
 

Ta tillvara personalens kunskaper och idéer 
Staden ska värna om sin personal, det är 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 utvecklings-
verksamhet. Personalen besitter stor kompetens och erfarenheter från sina arbeten och tillsammans, 
med sina olikheter, utgör de en enorm resurs som alltför dåligt tas tillvara idag. Vi vill initiera ett 
innovationsprogram för att utveckla och förbättra verksamheterna. Vi vill ge personalen incitament att 
vara med och ta ansvar för en god hushållning med skattebetalarnas pengar. Om en verksamhet 
klarar uppsatta verksamhetsmål och har ett ekonomiskt resultat bättre än budget så ska en tredjedel 
av ”överskottet” tillfalla personalen som en bonus, en tredjedel stannar i verksamheten och en 
tredjedel går tillbaka till skattebetalarna. 
 

Detta kommer att ha stor effekt på sikt, men vi räknar endast med en begränsad ekonomisk påverkan 
första året. 
Besparing: - 250 000 kronor 
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Se över konsultanvändandet 
Lidingö stad köper mycket konsulttjänster, främst för utredningar. Detta får till följd att kunskap inte  
stannar kvar i organisationen, och man blir beroende av konsulter även framgent. Kostnaden för 
konsulter är jämfört med att ha en egen utredningskompetens högre. Vi vill se över 
konsultanvändandet och i högre grad använda egen personal för utredningar. 
Besparing: - 250 000 kronor 
 

Uppföljning och kontroll av upphandlade avtal 
Staden har mycket verksamhet som är upphandlad i konkurrens. Det innebär i bästa fall att vi får en 
verksamhet med bra kvalitet till ett pris som är lägre än om det varit i egen regi. Det finns anledning att 
skärpa uppföljning och kontroll av ingångna avtal. Det handlar bland annat om att rätt varor/tjänster 
och rätt volymer levereras, att kvaliteten på dessa håller den avtalade nivån (eller högre). En 
effektivare uppföljning  räknar vi, försiktigt, leder till minskade kostnader för upphandlade tjänster och 
varor. 
Besparing: -250 000 kronor 
 

Administration 
Administrativa delar i verksamheter har en tendens att växa. Vi vill göra en översyn av stadens 
administration, och den bör ske bland annat genom att benchmarka Lidingö mot andra kommuner, 
som på olika sätt kan bedömas likvärdiga. Ett område som speciellt bör studeras är relationen mellan 
Konsult- och servicekontoret och verksamheterna, det finns anledning att anta att det förekommer en 
del dubbelarbete. Vi gör en låg beräkning på effekterna för 2012. 
Besparing: -250 000 kronor 

 

 
BUDGETEN NÄMND FÖR NÄMND 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

Central politisk ledning 
Efter valet presenterade vi en annan politisk ledningsorganisation, som var en halvmiljon kronor 
billigare än den organisation med fyra kommunalråd, som majoriteten beslutade sig för. 
Besparing: - 500 000 kronor 

 

Sommarjobb 
En viktig del i ungdomars vardag och i det förebyggande arbetet med unga är att få kontakt med 
arbetslivet och andra vuxna förebilder än skola och föräldrar. Vi vill därför avsätta medel för att ge 
unga en möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och därigenom möjlighet att skapa egna 
nätverk. Kommunen ska ha en samordnande funktion i vilken ingår att i kontakt med öns arbetsgivare 
verka för att sommarjobb erbjuds i många olika typer av verksamheter. 
+ 1 000 000 kronor 
 

Arbete i stället för socialbidrag 
I Sigtuna och Stockholm har projekt för att ge långtidsarbetslösa en arbetsplats i stället för att ge dem 
socialbidrag bedrivits med framgång. Vi anser att Lidingö bör studera deras erfarenheter och pröva om  
något likande kan göras på Lidingö. Att försörja sig genom arbete är ju bättre än att bara leva på 
bidrag, även för de som har svårt att leva upp till kraven på dagens arbetsmarknad. De medel vi satsar 
första året bör vi få igen senare genom mindre utbetalningar av socialbidrag. 
+ 1 000 000 kronor 
 

Konsumentrådgivare 
Många människor har svårt att hitta rätt i dagens konsumtionssamhälle, där de översköljs av lockande 
reklam, men har allt svårare att få korrekt information. Lidingös medborgare har ingenstans de kan 
vända sig för att få konsumenthjälp. Vi avsätter resurser för att Lidingöborna ska ha tillgång till 
konsumentrådgivning. 
+ 250 000 kronor 
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Planhandläggare 
Vi vill att arbetet med Centrumutvecklingen ska starta nu, och avsätter därför resurser för att ytterligare 
förstärka plankapaciteten. Som vi tidigare påpekat stannar kompetensen i kommunen om vi anställer i 
stället för att hyra in dyra konsulter. 
+ 500 000 kronor 
 

Fastighetskontoret  
De snabbt ökade behovet av nya platser i först förskolan och nu grundskolan har satt press på 
fastighetskontoret att snabbt få fram nya lokaler. Dessa har blivit betydligt dyrare än genomsnittshyran 
för befintliga kommunala och fristående skolor. Vi vill därför avsätta 10 miljoner kronor för att 
fastighetskontoret inte ska behöva ta ut hela den uträknade hyreshöjningen av de kommunala 
skolorna. Detta är en förutsättning för att de ska kunna upprätthålla kvaliteten i undervisningen, då 
hyreshöjningarna annars skulle bli betydligt större än höjningen av skolpengen. Eftersom det enbart är 
staden som tar ansvar för att skolplikten kan garanteras är det rimligt att en del av de merkostnader 
detta medför täcks på detta sätt.  
Från utbildningsnämnden: + 10 000 000 kronor 
 

 

 

Utbildningsnämnden 
 
Utred en nysatsning på Gångsätra gymnasium  med en samlokalisering med en högstadieskola 
årskurs 7 – 9. Avvakta med genomförandet av utbildningsnämndens beslut om 
sammanslagning av gymnasieskolorna.  
 

Majoriteten i utbildningsnämnden har beslutat att lägga ner gymnasieundervisningen i Gångsätra och 
slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gemensam organisation som lokaliseras till Hersby 
inför läsåret 2013/14. 
 
Beslutet borde ha föregåtts av en djupare analys kring skolornas totala fastighetsbehov med tydligare 
spelregler mellan stadens fastighetsförvaltning som fastighetsägare/utvecklare och stadens skolor 
som brukare. Staden har ett hyressättningssystem där svårigheter att avhända sig lokaler särskilt 
drabbat ekonomin på Gångsätra Gymnasium. Skolan tar också en oskäligt stor del av kostnaden för 
hyran för Gångsätrahallen.  
 
Vi bedömer att förslaget att lägga ner gymnasieundervisningen i Gångsätra vilar på ett kortsiktigt 
ställningstagande. Stadens totala lokalbehov både på grundskolan och gymnasieskolan har inte 
bedömts utifrån ett helhetsperspektiv för att kostnadseffektivt bedöma stadens långsiktiga 
investeringar inom hela utbildningsområdet. 
 
Beslutet att lägga ner Gångsätra innebär att lidingöungdomar med lägre betyg som inte kommer in på 
sina betyg i Hersby gymnasium, tvingas till långa resor inom gymnasieregionen i Stockholms län, då 
skolorna inom Stockholms innerstad ofta kräver toppbetyg. Likaså innebär det att verksamheten i 
Hersby kraftigt förtätas med konsekvenser för arbetsmiljö, trivsel och därmed minskad kvalitet i 
undervisningen. 
 
Beslutet om Lidingös gymnasieskolor handlar om hur vi långsiktigt ser på Lidingö som utbildningsstad 
och viljan att utveckla gymnasieundervisningen med hög kvalitet och mångfald. Detta för att uppfylla 
det strategiska målet att Lidingö ska ha ”Sveriges bästa skolor” som det står i stadens vision. 
 
Vi vill därför utreda ett alternativt förslag, som innebär en nysatsning på Gångsätra Gymnasium 
genom en samlokalisering med ett nystartat högstadium med årskurserna 7-9. Detta ger mer plats för 
låg- och mellanstadieklasserna på Lidingös övriga grundskolor. Komvux blir kvar i Hersby och staden 
undviker stora investeringskostnader. Vår bedömning är att detta förslag ger ett bättre ekonomiska 
utfall för Lidingö jämfört med en sammanslagning av gymnasieskolorna. En fördjupad undersökning 
om vilket programutbud elever och föräldrar önskar bör genomföras, så skolorna blir attraktivare att 
välja.  
 
Parallellt med detta bör staden besluta om en generalplan för skolornas fastighetsbehov för både 
högstadie- och gymnasieskolorna. Planen syftar till, att en tydligare uppdelning mellan 
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fastighetsägare/utvecklare och skolorna som brukare görs, genom att ett mera genomarbetat och 
rättvist hyressättningssystem genomförs, med stor flexibilitet för användning av lokalerna.  
 
I området kring Gångsätra bor många på gångavstånd, det är då lättare att komma till Gångsätra skola 
än till andra ställen på ön. Därför bör kulturprogram, konserter, föredrag mm lokaliseras dit i högre 
utsträckning än idag på kvällstid då skolans lokaler står tomma. Detta skulle ge ytterligare förstärka 
ekonomin för skolan.  
 
Utifrån vad som ovan redovisats, föreslår vi att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag 
att utreda ett alternativt förslag som innebär en nysatsning på Gångsätra Gymnasium genom en 
samlokalisering med ett nystartat högstadium årskurs 7 – 9 som vi redovisat ovan. Vi föreslår också 
att kommunfullmäktige beslutar att genomförandet av utbildningsnämndens beslut per den 20 juni 
2012 om sammanslagning av gymnasieskolorna ska skjutas upp ett år så att vår föreslagna utredning 
kan färdigställas och bedömas. Ansökningsprocessen och blanketter för skolvalet 2013-14 anpassas 
till att valet gäller ansökan till Lidingö gymnasium med möjlighet att beredas plats både i Hersby och 
Gångsätra. 

 

Skolpengen 
Lidingös ungdomar når bra resultat i skolan. Det hindrar inte att det finns de som har svårt att följa 
med. De ska få det stöd de behöver. Skolpengen måste ta hänsyn till att alla inte är lika och fördelas 
efter behov. De pedagogiska resurserna får inte utarmas av ständigt ökande lokalkostnader. 
Kommunen har ett ansvar för att se till att det finns en skolplats för samtliga barn. De stora 
barnkullarna, som föddes första hälften av 2000-talet ställde stora krav på en snabb utbyggnad av 
barnomsorgen, som endast kommunen klarade av. När de nu kommer upp i skolåldern ställer det 
stora krav på om- och nybyggnad av skolor. Detta leder till ökade hyror för de kommunala skolorna. 
Friskolorna har inte samma krav på att tillgodose fler platser. Deras hyror har därför inte ökat lika 
kraftigt. Vi anser därför att 10 miljoner kronor ska lyftas bort från skolpengen och läggas på 
fastighetskontoret för att reducera hyreshöjningarna vid nybyggnad av förskole- och skolplatser.  
Överflyttning till fastighetskontoret: - 10 000 000 kronor 
 

Kvalitet 
Socialdemokraterna på Lidingö anser att högsta möjliga kvalitet i verksamheten både när det gäller 
innehåll och miljö är det absolut viktigaste målet inom alla skolformer oavsett huvudman. Valfriheten 
inom förskolorna måste vara reell, dvs. en heltidsarbetande förälder skall ha samma valmöjlighet till 
alla förskolor på Lidingö oavsett huvudman. Även de som arbetar på obekväm arbetstid måste 
erbjudas samma möjligheter tillsyn, som de som arbetar dagtid, till samma kostnad. Tillsyn på 
obekväm arbetstid skall omfattas av maxtaxan. Organisatoriskt skall utbildningsförvaltningen ha 
huvudansvaret för all fördelning av förskoleplatser, oavsett huvudman, för att bättre kunna tillgodose 
föräldrars och barns behov och önskemål. Närhetsprincipen bör vara överordnad andra faktorer.  

 

Fritidshem och fritidsklubb 
Barngruppernas, fritidsgruppernas och skolklassernas storlek måste minska. Det långsiktiga målet är 
att följa Skolverkets rekommendationer med småbarnsgrupper om 12 barn, storbarnsgrupper om 15 
barn samt att fritidsgrupperna minst halveras från dagens 40-60 barn, detta eftersom barnens 
mentala, intellektuella och språkliga utveckling annars riskerar att ta skada. Ett akut problem är dock 
platsbristen i skolbarnsomsorgen som bedrivs av Kultur- & fritidsförvaltningen i form av fritidsklubb och 
öppen verksamhet för barn 10-12 år gamla. Vi har sedan länge pekat på att grupperna är alltför stora. 
I år har t o m majoriteten insett det och skriver i sitt förslag  ”Efterfrågan på platser i klubb- och 
eftermiddagsverksamhet är nu så stor inom vissa områden att det inte längre är möjligt att ta emot alla 
sökande i befintliga fritidsgårdslokaler.” I Källängen bedrivs verksamhet i en barack. Några medel finns 
emellertid inte avsatta i majoritetens budget för att ta fram nya lokaler. 
Vi anser att nya fritidsklubbar måste planeras. Nya fritidsklubbar måste alltså planeras. Tillsyn på 
obekväm arbetstid i form av t.ex. ”Nattis” är självklar och skall omfattas av maxtaxan.  

+ 5 000 000 kronor 
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Extra resurser 
De 8,8 miljoner som majoriteten anslår till utbildningsnämnden vill vi fördela på ett annat sätt. 
 

Nej till vårdnadsbidrag 
Vi säger också nej till vårdnadsbidrag, eftersom den Föräldrapeng vi har i Sverige, som är den mest 
generösa i världen, redan ger valfrihet och utrymme för umgänge med barnet. Därmed spar vi 2,1 
miljoner kronor. Det ger oss 
10 900 000 kronor att fördela på: 
 

 

Skolhälsovård 
Med anledning av en ökad efterfrågan på LUM och skolhälsovården från både föräldrar och barn 
p.g.a. bl.a. stressrelaterade hälsoproblem (Se Karolinska Institutets forskningsprojekt) behövs en 
förstärkning för att kunna möta behoven på Lidingö. 
 2 000 000 kronor 

 
Modersmål 
Alla behöriga utan undantag, skall kunna ta del av modersmålsundervisning, oberoende av hur många 
som har rätt till samma språk det finns på ön. Forskning visar att de positiva effekterna på övriga 
studieresultat styrker att det är en god investering för samhället i stort och för individen. 

1 000 000 kronor 

 

Musikskolan 
Musikskolan är viktig för många ungdomar. Inte ens majoriteten vill att Lidingö ska bli känt för att ha 
Sveriges högsta avgifter. Men vi vill gå längre än majoriteten och halvera avgifterna till Musikskolan 
och att Sagateaterns avgifter ska vara de samma som för Musikskolan. Då ca 900 barn står i kö 
ibland upp till 2 år på vissa instrument vill vi öka tillgängligheten genom att öka antalet 
undervisningstimmar. 
2 000 000 kronor 
 

Barn med särskilda behov 
För att ökat stödet till barn med särskilda behov avsätter vi 4 av de 8,8 miljonerna. 

4 000 000 kronor 

 

KOMVUX 
Komvux är en mycket viktig verksamhet som hanterar fortbildning anpassat till individers olika nivåer 
samt ett livslångt lärande som ger individen möjlighet att möta samhällets skiftande krav över tid. Att få 
en ”andra chans” gagnar individen och därigenom samhället i stort i form av framtida högre 
skatteintäkter, bättre socialt liv och hälsa. Lidingö stads kommunala Komvux ska konkurrera på 
samma villkor som övriga anordnare i den gemensamma vuxenutbildningsregionen.  

1 900 000 kronor 

 

 

Äldre- och handikappnämnden 
 

Ökad kvalitet 
Vi tycker det är lika viktigt att staden eftersträvar att bli bäst i landet på äldreomsorg som på skolans 
område. Vi vill därför avsätta 5 miljoner kronor av de medel som återbetalats från AFA till en 
kvalitetssatsning i äldreomsorgen. Medlen ska kunna användas för ökad utevistelse, förbättringar i 
måltidsmiljön och maten, kultur och personalutveckling. 

+ 5 000 000 kronor 
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Bidrag till frivilligorganisationerna 
Vidare föreslår vi att ersättningar införs för de organisationer som är villiga att hjälpa till att förbättra 
livet för de äldre i vår stad. 300 000 kronor årligen bör avsättas för pensionärsorganisationer för arbete 
med friskvård, socialt aktiverande insatser etc för de äldre.  

+ 300 000 kronor 

 

 

Socialnämnden 

 
Förebyggande ungdomsarbete  
Det förebyggande arbetet bland ungdomar på Lidingö kan inte enbart bestå av frivilligt nattvandrande 
föräldrar. Dessa engagerade föräldrar behöver stöd av kompetent personal som finns ute bland 
ungdomarna på kvällar och helger. Största bristen i det förebyggande arbetet idag är frånvaron av 
professionella vuxna, socialsekreterare, fältassistenter eller fritidsledare. Vi avsätter medel för 
förebyggande arbetet på fältet, ute bland ungdomar på helger och kvällar. 
+ 665 000 kr 

 

Avgifter     
Vi socialdemokrater föredrar att solidariskt dela ökade kostnader framför att höja redan höga avgifter 
som drabbar de som redan är utsatta. Avgiften för familjerådgivning har höjts varje år de fram till i år, vi 
anser att den är för hög och vill sänka avgiften för ett samtal till 450 kr.  
Vi vill också ta bort avgiften för barn i kontaktfamilj. 
+ 75 000 kr 

 

Ekonomiskt stöd/bidrag till frivilligorganisationer  
Frivilligorganisationer gör ett viktigt arbete inom den sociala sektorn och ofta med små medel. 
Socialnämnden vill under året som kommer ytterligare utveckla och stödja det frivilliga arbetet, bland 
annat med kvinnojouren. Vi avsätter medel för att kunna ge detta stöd.   
+ 75 000 kr 

 

 

Kultur- och Fritidsnämnden 
 
Kreativa ungdomsprojekt 
Det är viktigt att ungdomarnas egen kreativitet tas till vara för skapa stimulerande och utvecklande 
fritidsaktiviteter. Vi använder 10 miljoner kronor av de återbetalade AFA-medlen till att inrätta en fond 
för kreativa ungdomsprojekt. Avkastningen ska användas så att ungdomar eller ideella föreningar kan 
söka projektbidrag till idéer, som sedan kanske kan utvecklas till mer regelbundna aktiviteter. 
Fondavkastning - 300 000 kr 
Projekt + 300 000 kr 

 

Nej till höjda lokalhyror 
Lokalhyror är en tung kostnad för många av de föreningar som bidrar till att ge våra ungdomar en 
meningsfull fritid. Att höja deras hyror i namnet av ”marknadsanpassning” är att motarbeta de mål vi 
satt upp för ungdomsverksamheten 
+ 100 000 kronor. 

 

Sänkta avgifter 
Möjligheten att lära sig simma är något som alla människor bör ha rätt till. Dagens ungdomar i svenska 
skolor får simundervisning redan som barn. De som inte fått denna möjlighet ska inte behöva betala 
för att tillägna sig en så viktig kunskap. Simning är en mycket bra form av motion. I linje med vår policy 
att hålla låga avgifter och stadens beslut om en hälsoprofil vill vi sänka inträdesavgiften till bad och 
idrottsanläggningar. Sagateatern är en unik tillgång för Lidingö stad. Ungdomar står i kö för att få spela 
amatörteater, en verksamhet som bidrar till att stärka deras självförtroende och utveckla deras 
kreativitet. Vi vill sänka avgiften till samma nivå som vi föreslår för Musikskolan, 850 kr/termin.  
+ 300 000 kronor 
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Studieförbunden 
Studieförbunden utför ett beundransvärt arbete för att erbjuda kortutbildade möjligheter till studier och 
allmänheten möjlighet att ta del av kultur och samhällsdebatt eller själva delta i skapande verksamhet. 
Liksom tidigare år fasthåller vi att kommunen bör ge bidrag till studieförbunden. 
+ 300 000 kronor 
 

Stockby motionsgård 
Motionsgården i Stockby var under många år en mycket uppskattad samlingspunkt för joggare, 
skidåkare m fl motionärer, som kunde byta om före, bada bastu efter och köpa något att dricka efter 
sina motionsrundor. Sedan gjordes flera försök att hyra ut gården till olika privata näringsidkare, som 
försökte driva den med lite olika inriktning – en med tyngdpunkt på lunchservering och en annan som 
gym. Ingen av dem lyckades. Nu står gården tom och riskerar att förfalla. Det vore skandal om de 
kommunalt förtroendevalda på ”hälsans ö” lät det ske. Det finns ett stort behov bland joggare, 
skidåkare och andra motionärer av ett ställe i omedelbar anslutning till löparspår och skidspår, där de 
kan byta om, duscha och bada bastu. Alla har inte tillgång till bastu hemma och alla bor inte så att de 
kan kliva i skidorna utanför porten. Det är inte trevligt att sätta sig i en kall bil svettig efter en 
ansträngande motionstur. Om Lidingö verkligen vill bli ”Hälsans ö” föreslår vi att kultur-och fritids-
förvaltningen utreder möjligheterna att åter öppna Stockby motionsgård i kommunal regi, som en 
service till motionerande medborgare och en stimulans för att locka flera att börja motionera. 
 
Vi har nu fått höra att det ska finnas en intressent som är villig att öppna motionsgården igen. Vi har 
emellertid inte kunnat få tillräcklig information om verksamheten, då avtalet med kommunen befinner 
sig i ett förhandlingsläge. Vi gläder oss åt att det finns någon som vill satsa på att öppna 
motionsgården igen och avvaktar därför med att lägga ett eget förslag i år. 
 

 

Tekniska nämnden 
 
Kottlasjön 
En tidigare undersökning av Kottlasjöns status visade att den genom gick en mycket långsam 
förbättring på grund av åtgärder som vidtagits för att minska utsläpp av föroreningar i sjön. På 
ca 40 års sikt skulle den kunna återställas till sin naturliga nivå. Redan det tyckte vi var för långsamt. 
Nu har det kommit en utredning som visar att föroreningsnivån är statisk. Det innebär att 
algblomningarna fortsätter. Vi anser inte att detta är tillfredställande. Ytterligare insatser bör göras för 
att säkerställa Kottlasjöns vattenkvalitet. Vi avsätter därför både utredningsresurser i driftbudgeten och 
ett belopp för rening i investeringsreserven. 
+ 300 000 kronor 

 

Skogsskötsel 
Skogen ska i nära samarbete med Skogsgruppen skötas så att man bevarar värdefull natur så 
speciellt barnen samt alla andra lidingöbor har en riktig skog att vandra i och därmed få riktiga 
naturupplevelser. Inte bara parkupplevelser. Skogsvården bör bli mer försiktig och mer 
hänsynstagande till friluftsliv och naturvärden och inte ha krav på att ge ekonomisk avkastning som  
täcker kostnaderna. Vi anser också att man så snart det är möjligt bör byta entreprenör mot en som är 
mera lyhörd för de krav som skötsel av rekreationsskog ställer. 
+ 400 000 kronor 
 

Avfall 
Vi vill att källsortering av avfall i närmiljö underlättas samt att städningen av återvinningsstationerna 
blir ännu bättre. Vi behöver fler papperskorgar på Lidingö. Det är lättare för allmänheten att hålla rent 
och snyggt om det finns papperskorgar på nära håll och det finns det inte. Hälsans ö får inte bara vara 
ett tomt ord. 
+ 100 000 kronor. 

 

Parkeringsövervakning 
Omfattningen av parkeringsövervakningen i Lidingö är betydligt mindre än behovet. Bilinnehavet är 
stort på Lidingö och bilar parkeras trafikfarligt och på handikapplatser i en omfattning som motiverar 
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en större parkeringsövervakning. Detta motiveras i första hand av trafiksäkerhetsskäl, men ger en 
nettointäkt.  
 -500 000 kronor 
 

Energirådgivning 
Många invånare i Lidingö anser inte den regionala energirådgivning som Lidingö stad är anslutna till 
fungerar tillfredställande. Vi vill därför föreslå att Lidingö inrättar en egen energirådgivning. En egen 
energirådgivare ska anställas så lidingöborna kan få sina frågor om energiplaneringar och 
energibesparingar snabbt besvarade. 

 

 

INVESTERINGAR 
 

Återvinningsstationer 
Antalet återvinningsstationer på Lidingö är allt för litet för att det ska vara möjligt att uppnå målen för 
källsortering av avfall. Det är inte rimligt att man ska behöva åka buss för att lämna sina förpackningar. 
Majoriteten föreslår ytterligare två stationer. Vi anslår medel för ytterligare två återvinningsstationer. 
+ 200 000 kronor 

 

Rening av Kottlasjön 
Som beskrivits under tekniska nämnden vill vi fortsätta arbetet för att garantera Kottlasjöns 
vattenkvalitet. Utöver de utredningsresurser som föreslagits under nämnden vill vi reservera 3 miljoner 
kronor i investeringsreserven för att inte försena möjliga åtgärder. 
+ 3 000 000 kronor 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


