
  Socialdemokraternas förslag till budget 2008  
 
 
ETT LIDINGÖ FÖR ALLA 
 
Lidingö är en delad stad, vi är en av landets rikaste och mest välmående, samtidigt som det 
finns människor som har det svårt även här.  
 
Vårt förslag till budget präglas av insatser som bidrar till att minska klyftorna och ge de med 
minst resurser bättre förutsättningar till ett gott liv. 
  
Den goda ekonomi som Lidingö nu befinner sig i beror till stor del på den framgångsrika 
socialdemokratiska politiken som förts de senaste 10 åren i landet. Det är i tider som dessa 
som det är nödvändigt med satsningar på de med de knappaste resurserna i samhället. 
 
Ekonomisk inriktning 
Behov och kvalitetshöjningar är de viktigaste kriterierna i vårt budgetarbete. En 
sammanvägning av dessa faktorer leder fram till oförändrad skattesats för 2008. 
 
Att finansiera kommunal verksamhet med avgifter är ur fördelningssynpunkt ingen bra 
lösning. Avgifter som ska sänkas är de för Musikskolan, SAGA-teatern, simundervisning, 
familjerådgivning, bad- och idrottsanläggningar, kontaktfamiljer samt adoptionsutbildning. 
 
Formerna för intern hyressättning är inte bra. En förändring av internhyressättningen måste 
ske. Målet för ett sådant förändringsarbete ska vara hyror som för verksamhetsutövaren är 
förutsebara, påverkbara och ligger under marknadshyror i nivå. 
 
Personalen är viktigaste resursen 
Den viktigaste resursen i kommunens arbete för ökad kvalitet i verksamheterna är personalen. 
Kommunen ska föregå med gott exempel som arbetsgivare. Personalens erfarenheter och 
kunnande ska tas tillvara i större utsträckning. Som arbetsgivare ska kommunen arbeta mer 
aktivt med personalfrågor, jämställdhet, arbetsmiljöfrågor samt hälsa och friskvård. 
Deltidsarbeten bör så långt möjligt omvandlas till heltid. Projektet ”Jobbpusslet” som 
genomförs i Högsätra sjukhem är viktigt att följa. Det bör prövas på andra verksamheter. 
 
De kommunalanställda med sämst löner har äntligen fått ett ordentligt lönelyft. Det vore oss 
främmande att ålägga äldre- och handikappnämnden effektiviserings- och besparingskrav 
motsvarande den del av löneökningen som ligger utanför budgetramarna. Därför tillför vi 
medel så att de klarar den avtalade löneökningen för kommunalanställda. Äldre- och 
handikappnämnden har under flera år minskat resurserna till verksamheterna och det går inte 
att begära att ytterligare ca 13 mkr ska kunna sparas eller vinnas på effektiviseringar. 
 
En viktig del i personalpolitiken är att kunna rekrytera personal till kommunens verksamheter. 
En avgörande faktor är möjligheten att få en bostad nära sitt arbete. Bostadsbyggandet i 
Lidingö är alltså viktigt även ur denna synpunkt. Vi vill därför att arbetet med överdäckningen 
i Torsvik initieras under 2008, exempelvis med en idétävling. 



 
Stärk det sociala förtroendekapitalet 
I ett samhälle där fritiden blir en privat angelägenhet, och där det gemensamma inte skapar 
förutsättningar för möten, där bygger man inte gemenskap. Det är viktigt att kommunen 
medverkar till att våra barn och ungdomars fritid blir så meningsfull och stimulerande som 
möjligt. För detta krävs bland annat att det finns naturliga kontakter mellan barn/ungdomar 
och vuxna. 
 
Vi måste skapa mötesplatser, där barn, ungdomar och vuxna kan mötas och umgås 
gemensamt. Det är i mötet mellan människor som förtroende, respekt och tillit kan skapas. 
Utan sådana mötesplatser minskar det sociala förtroendekapitalet i ett samhälle. 
 
Vi vill därför öppna stadshuset kvällstid, främst på fredagar och lördagar. Gör då stadshuset 
till ett kulturhus, med möjlighet till aktiviteter och umgänge av olika slag. Fritidsgårdarna 
behöver ha öppet mer, de behöver ges resurser så att till exempel fler gårdar kan ha öppet 
fredagar och lördagar. 
 
Det behövs dessutom fältassistenter som rör sig ute bland ungdomarna, främst på fredags- och 
lördagskvällar. Bland annat situationen vid Statoil i Torsvik visar på behovet av fler vuxna. 
Nattvandrande föräldrar måste ges ett stöd som gör att verksamheten kan fortsätta. Att Statoil 
har dygnet runt-öppet kan ifrågasättas. 
 
Kommunstyrelsen 
Vi vill öppna stadshuset på kvällar och helger och göra det till en samlingspunkt för alla 
lidingöbor, unga som gamla. En plats där generationer, kulturer, intressen mm kan mötas och 
berika varandra. 
 
Vi är alla aktörer på en mängd olika marknader och måste dagligen fatta massor av beslut. Att 
ibland kunna rådfråga någon och få hjälp att orientera i denna ”djungel” är en rimlig service 
för våra kommuninvånare. Vi inrättar därför en konsumentvägledare. 
 
Vi återinrättar bostadsförmedlingen. En väl fungerande bostadsförmedling garanterar ett 
öppet och rättvist system för förmedling av bostäder. Idag är lidingöbor utlämnade till olika 
mer eller mindre seriösa webbförmedlingar. Med en kommunal bostadsförmedling bör 
bostadsförsörjningen kunna skötas mer effektivt. 
 
Det finansierar vi genom att inte utreda norra alternativet av Södra Kungsvägen och minska 
anslaget till näringslivsaktiviteter, Business Arena och internationell samordning med 700 000 
kronor jämfört med kommunstyrelsens förslag.  
 
Miljö-och stadsbyggnad 
 
Vi anser att det är mycket viktigt att staden skyndsamt anvisar fler platser för källsorterings-
stationer. Eftersom byggandet och driften åligger förpackningsinsamlingen bör arbete kunna 
rymmas inom den föreslagna budgeten för miljö-och stadsbyggnadskontoret.. 
 
Utbildningsnämnden 
 
Vi anser att kvaliteten i verksamheten är det absolut viktigaste målet - inte valfriheten som 
majoriteten föreslagit. 
 



Förskolan är en mycket viktig verksamhet, som måste ha en hög kvalitet, föräldrar måste 
känna sig trygga när de lämnat sina barn. Barngruppernas storlek måste minskas ytterligare. 
Vi finansierar detta genom att inte införa vårdnadsbidrag och inte öka pengbeloppet till 
familjedaghem. 
 
Musikskolan är viktig för många ungdomar, och de kunde vara fler. De höga avgifterna till 
musikskolan avskräcker många från att delta verksamheten. Vi vill sänka avgiften.  
Hur resurserna fördelas med pengsystemet behöver ses över. Socioekonomiska faktorer 
behöver vägas in. Andra kommuner har arbetat med olika resursfördelningssystem, vi vill 
studera och se om vi kan lära av andra för att få ett system som verkligen fördelar resurserna 
efter behov. Vidare är lokalkostnaderna problematiska, internhyressättningen fungerar inte 
optimalt. Möjligheten att dela upp skolpengen i pedagogiskpeng och lokalpeng behöver också 
prövas. 
 
Vi tillför dessutom 3 000 000 för att kunna kompensera för löneökningar i de 
kommunalanställda inom skolan. 
 
Äldre- och handikappnämnden 
 
Bristen på nya äldreboenden på Lidingö är stor och är ett sedan länge uppdämt behov. 
Socialdemokraterna har under 10 års tid motionerat om detta och i varje budget påpekat 
behovet av framförhållning. Idag tvingas staden köpa boendeplatser utanför ön, därför att 
majoriteten inte i tid skapat nya boenden. 
 
I denna förutsebara situation, där vi idag tvingas utlokalisera äldre med biståndsbeslut, skapar 
majoriteten nu ytterligare försening av nya boenden. Deras önskan om pengsystem, privat 
ägda äldreboenden och privat drift av nya boenden måste tydligen diskuteras internt - helt 
utanför offentligheten. Nu riskerar moderaternas och folkpartisternas långbänk att skjuta de 
nya boendena bortanför 2009 och 2010. Det duger inte att tala om frihet att välja på en 
marknad – om där ingenting finns att välja mellan. Valmöjligheten förutsätter lediga platser i 
boenden. Idag finns bara brist på platser. 
 
Vi socialdemokrater säger: bygg nu i egen regi - låt inte er politik gå före de äldres behov. 
Gärna valfrihet - men först ett gott boende till alla som behöver. 
 
Vi avsätter 5miljoner per år för projektering av och investeringar i nya äldreboenden i Brevik 
och Rudboda. Därutöver behöver ytterligare boenden projekteras för att ersätta delar av 
dagens äldreboenden som inte uppfyller lagen krav på goda boenden och goda arbetsmiljöer. 
 
Vi vill behålla avgifterna i verksamheterna på oförändrad nivå. I tider när ekonomin går på 
högvarv och många får det allt bättre så har våra äldre det ganska knappt. Att låta bli att höja 
avgifterna för de olika delarna av äldre- och handikappnämndens verksamhet är ett sätt att ge 
de äldre lite bättre egen ekonomi. Avgifterna för boendestöd är stötande och ska avskaffas.  
Vi vill återinföra att avlösning i hemmet upp till 12 tim/mån ska vara avgiftsfritt 
 
Vi vill satsa på ytterligare dagverksamhet, en ny enhet förslagsvis i servicehuset i Högsätra. 
 
Vi vill införa kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH). Människor med 
funktionshinder har generellt en sämre ekonomi än övriga och dessutom är behoven av bostad 
sådana att de ibland behöver ett större boende än friska människor. KBH inrättas för att 
utjämna en orättvisa. 
 



Socialnämnden 
En viktig del i det förebyggande arbetet bland ungdomar är kommunens verksamhet med 
sommarjobb för ungdomar. Vi vill fortsätta med att kommunen ansvarar för att ta fram 
sommarjobb för vissa ungdomar. 
 
Avgiften för familjerådgivning förslås sänkas till 380 kr/tillfälle och avgift för barn i 
kontaktfamilj avskaffas. 
 
De mest utsatta barnen i Lidingö lever i familjer som erhåller socialbidrag. Det är rimligt att 
barn har möjlighet att delta i en fritidsaktivitet per vecka. Vi ökar anslaget för socialbidrag för 
att det ska kunna ske. 
 
Det förebyggande arbetet bland ungdomar kan inte enbart läggas på föräldrarna. Aktiv 
förälder och Nattvandrande föräldrar är jättebra verksamheter men de kan inte vara det enda 
som ska finnas på Lidingö. Nattvandrande föräldrarna måste ha kompetent personal att 
samarbeta med, fritidsledare och fältassistenter och polis. Den största bristen idag är 
frånvaron av fältassistent. Vi inrättar en ny tjänst som fältassistent med inriktning på 
förebyggande arbete på fältet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nattvandrande föräldrar är en mycket viktig verksamhet som bygger på föräldrars 
engagemang och fritidsledares kompetens. Verksamheten måste finnas kvar, 
områdesgrupperna spelar en viktig roll i det fortsatta arbetet, och måste också finnas kvar. 
 
Avgiften för Saga-teatern sänks. Avgifterna för simundervisning tas bort, och 
inträdesavgifterna till bad- och idrottsanläggningar sänkas.  
 
Att främja ungdomars egna aktiviteter är den bästa formen av förebyggande ungdomsarbete.  
Nya resurser som kan användas flexibelt för ungdomsverksamhet bör tillskapas. 
  
Nedläggningen av biblioteksfilialerna under 90-talet har utarmat kulturutbudet i stadsdelarna. 
Vi vill skaffa en modern variant av biblioteksfilial, som också är mobil. En biblioteksbuss 
som har fasta tider i stadsdelarna.  
 
Vi vill stimulera mångkulturella verksamheter och avsätter 200 tkr i projektmedel för detta. 
 
Stödet till studieförbunden återinförs. Studieförbunden bedriver en viktig verksamhet och är 
värdefulla för det civila samhällets utveckling. 
 
Tekniska nämnden 
För att minska slitaget av vägarna på Lidingö, och därmed minska underhållsbehovet, kan 
olika åtgärder vidtas. Tekniska nämnden bör därför ta fram en åtgärdsplan för minskat slitage. 
När det gäller gatubeläggning bör gång- och cykelbanor prioriteras, särskilt de som ingår i det 
regionala cykelnätet. 
 
Arbetet med att iordningställa lekplatser enligt moderna normer görs klart under 2009.  
 
Anslaget för skötsel av lekplatser ökar, de lekplatser som väntar på åtgärd förfaller och sköts 
inte alls under tiden. 
 
Behovet av att åtgärda Kottlasjön kvarstår. Vi vill genomföra en utredning av fler metoder för 
att återställa Kottlasjön. 



 
Det förekommer mycket trafikfarlig parkering på Lidingö. Vi ökar parkeringsövervakningens 
omfattning. 
 
Satsningen på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder fullföljer vi, med en jämn fördelning över de 
tre åren. Det finns dock mycket att arbeta med ännu. Det är skrämmande att en så ny 
anläggning som Willys har kunnat få alla nödvändiga tillstånd utan att det är möjligt för 
människor med rörelsesvårigheter att ta sig dit på ett säkert sätt om man inte är bilburen. 
 
Räddningstjänsten 
Grundbemanningen i räddningstjänsten är idag 6 personer. Vi vill öka den till 7 för att ha en 
bättre beredskap vid allvarliga incidenter. 
 
 
 
 
Socialdemokraterna 



Budget 2008

Nämnd Budget 2007
Nämndens
förslag

M + fp:s
förslag S förslag

S förslag   
totalt

Kommunstyrelsen 68500 80100 69300 0 69300
Central politisk organisation/stadsledning 37600 43600 43600 43600
Konsult- och servicekontoret (interndebiteras) 8800 10700 0 0
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 14800 16800 16800 16800
Fastighetsförvaltningen 7300 9000 8900 8900
IT-kontoret 0 0 0
Konsumentvägledare 250 250
Bostadsförmedling 250 250
Öppet stadshus 500 500
Stoppa utredning av ny väg -300 -300
Ej ökning näringslivschef/aktiviteter, Business Alliance -700 -700

Utbildningsnämnden 895700 949690 950700 4000 954700
Pengbudget 821434 821434 821434
Förvaltningsbudget 128256 128256 128256
Ej införa vårdnadsbidrag 1000 -1000 -1000
Sänkt avgift musikskolan 1000 1000
Ej ökad familjedaghemspeng -1750 -1750
Höjd förskolepeng för att minska barngrupperna 3750 3750
Kompensation för löneökningar 2000 2000

Äldre- och handikappnämnden 588000 637300 637200 17200 654400
Inga avgiftshöjningar 500 500
Avlösning och boendestöd 500 500
Kommunalt bostadstillägg för handikappade 700 700
Ny dagverksamhet för boende servicelägenhet 2000 2000
Anhörigstöd 500 500
Kompensation för löneökningar 13000 13000

Socialnämnden 49300 51100 51100 1354 52454
Sommarjobb 300 300
Sänkta avgifter famlijerådgivning, kontaktfamilj 54 54
Socialbidrag ur barnperspektiv 500 500
Fältassistent 500 500

Kultur- och fritidsförvaltningen 66500 71300 71300 1440 72740
Ungdomsverksamhet, projektstöd 515 515
Nattvandring, områdesgrupper 140 140
Bidrag till studieförbund 300 300
Sänkta avgifter, badet & simundervisning, Sagateatern 285 285
Kulturprojekt, mångkulturellt 200 200
Drift biblioteksbuss 500 500
Ej ny administrativ tjänst för upphandling -500 -500

Tekniska nämnden 0
Gator och natur 65000 78300 78300 -5400 72900
 - Mer asfalt    /-Mindre extra asfalt (prioritera cykelnbanor) 6400 12900 12900 -5000 7900
Lekplatser 100 100
Mopedbanor, cykelbanor 0
Ökad parkeringsövervakning -500 -500
Vatten och avlopp (Avgiftsfinansieras) 44000 44100 0 0
Avfall (Avgiftsfinansieras) 23100 22000 0 0
Jord- och stentipp (Avgiftsfinansieras) 1100 1600 0 0
Elfviks gård 900 1100 1100 0 1100

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 500 500 500 2500 3000

Räddningstjänsten 23500 23900 23900 2500 26400
Personal för att kunna ha både stegbil och rökdykare 2500 2500

Övrigt 36900 0 36900
Centrala pensions- och omställningskostnader 33200 33200
Till kommunstyrelsens förfogande 2700 2700
Övrigt 1000 1000
Sämre resultat än majoriteten -13000 -13000

Summa 1757900 1893290 1920300 10594 1930894
18,86 0,10 18,96



Investeringsbudget 2008 Plan 2009 - 2010 (Tkr)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Nytt webbpubliceringsverktyg 500 500
IT-strategiska investeringar 2 000 2000
Investering i centrala It-system 600 600 600 600 600 600
Förvärv av div. fastigheter 250 250 250 250 250 250
S:a kommunstyrelsens kontor 3 350 850 850 3 350 850 850 0 0 0

Rudboda kyrka
Verksamhetsanpassningar 3000 inv. reserv
S:a förskolor 3000 0 0 0 0 0 0 0 0

Skolor
Åtgärder skolkök enl kostutredningen 6 600 9800 10500 4400 7800 7900
Gångsätra skola
Åtgärder skolkök, kostutredningen 400
Hersby skola
Åtgärder skolkök, kostutredningen 4700
Bo skola
Åtgärder skolkök, kostutredningen 2400
Källängens skola
Åtgärder skolkök, kostutredningen 9800 5800
Ljungbackens skola
Åtgärder skolkök, kostutredningen 3800
Bodals skola
Fortsatt ombyggnad 2000 2000
Larsbergs skola
Personalrum ombyggnad köksinredning 60 60
Gångsätra skola
Mörkläggningsgardiner i aula 400 400
Bo skola, hus C inv. ren 3500 3500
Bo skola, hus A inv. ren 4500 4500
Alla skolor
Utredning och projektering ombyggnad skolor 3750 4750 1000 1000
Källängens skola
Fasta solskydd på fasad (mot hus B2) hus A2 300 inv. reserv
Rudboda skola
Ljudisolerad dörr till konferensrum hus B 50 0
Sticklinge skola
Hus D-E ny entrédörr mot gård, tak trappa 500 0

Nämndernas förslag Kommunstyrelsens förslag (s) förslag utöver KS



Nytt lusthus på skolgård 100 0
Käppala skola
Trafikutredning, åtgärder 800 800
Torsviks skola
Nya parkeringsplatser 3200 0
Förbättring av belysning på skolgårdar
Bodals skola 400 400
Bo skola 200 200
Rudboda skola 300 300
Torsviks skola 400 400
Tillgänglighet (lagen om enkelt avhjälpta hinder) 1000 2000 2000 1000 2000 2000
Övrigt skollokaler
Hyrs tom 20080731 därefter ev köp:
Gåshaga skola paviljong 3250 3250 -3250
Sticklingegården paviljong 3250 3250
Hersbyhallen utbyte av gymnastikgolv 1200 0
S:a skolor 26 760 21 050 17 000 16 160 14 300 15 700 -3 250 0 0

Lidingö sjukhus
Entréplan förädling 500 500
Parkeringsåtgärder 500 500
Åtgärder inom park, GC-vägnät 150 150 150 150
Högsätra äldreboende
Verksamhetsanpassningar o källsortering 1500 1500 1650 1500 1500 1650
Högsätra skola
Källsortering, verksamhetsanpassningar 300 300 330 300 300 330
Gårdsupprustningsåtgärder 300 300 350 300 300 350
Fyrvaktaren
Bostadsanpassning äldreboende 500 500 600 500 500 600
Stadshuset
Verksamhetsanpassningar kontor 1000 1000 1100 1000 1000 1100
Säkerhet, nytt passagesystem, reception 3000 5000 3000 5000 -3000
Inredning och utrustning 200 200 200 200 200 200
S:a Lö sjukhus, Högsätra, Fyrvaktaren, Stadshuset 7450 9450 4230 6950 9450 4730 -3000 0 0

VVS - investeringar 5350 4950 4800 5350 4950 4800 0 0 0

Långängens Gård
Tillbyggnad för sopor, bakning, kyla mm 3000 3000
Elfviks Gård
Ekotempel Elfviks udde / upprustning 150 150



Hustegaholm
Verksamhetsanpassning OSS / Röda villan 200 200
Dahlénhallen
Utbyte sarg & plexi, målning btg 500 500
Lidingövallen
Fotbollsplan, konstgräs 5000 -5000
Ombyggnad kylmaskiner 1500 1500
Utbyte beläggning på friidrottsbanorna 1200 0
Högsätrarinken
Utbyte sarg & plexi, målning btg mm 0 550 550 -550
S:a kultur- och idrottsanläggningar 4850 1700 550 9850 500 550 -5550 0 0

Utredning äldre- och handikapp 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gruppbostäder LSS och äldreboende
Lokaler för daglig verksamhet, LSS
Byggnadsinvesteringar ÄHO-boende 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Gruppbostäder LSS och äldreboende
Lokaler för daglig verksamhet, LSS
Korttidsvistelse (inom OSS), ny anläggning 10000 10000
Projektering av nya äldreboenden 5000 5000 5000
S:a äldreboende 16000 6000 6000 16000 6000 6000 5000 5000 5000

S:a fastighetsförvaltning 63410 43150 32580 54310 35200 31780 -6 800 5000 5000

Verks.förändr o arb.miljö i förskolor 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Inredning och utrustning i förskolor 500 500 500 500 500 500
Verks.förändr o arb.miljö i skolor 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Inredning och utrustning i skolor 250 250 250 250 250 250
S:a utbildningsnämnden 3450 3450 3450 3450 3450 3450 0 0 0

Inventarier och utrustning 500 500 500 500 500 500
Rehabutrustning 100 100 100 100 100 100
Fyrvaktaren larmutrustning 300 300
Baggeby Gård, inventarier 500 0
Nytt boende Styrmannen, Fyrmästaren 200 200
S:a äldre- och handikappnämnden 1600 600 600 1100 600 600 0 0 0

Investeringar i hamnanläggningar 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Friidrottsanläggning Bosön 5000 -5000
Nytt datasystem stadsbiblioteket 2000 2000
Investeringar i skyddsåtgärder 500 500 500 500



Anläggningsmaskiner 500 500 500 500 500 500
Upprustning Lidingöloppsspåret 500 500 500 500 500 500
Konstnärlig utsmyckning 250 200 200 250 200
U-ramp till skateboardrampen i Högsätra 225 225
Belysning vid Högsätra grusplan 575
Spontanidrottsplatser m konstgräs 1000 1000 1000 1000 1000
Klättervägg i Högsätraområdet 300 300
Innebandysarg i Bodals bollhall 50 50
Grusbeläggning på 15 bollplaner 100 100 200 100 100 -100
S:a kultur- och fritidsnämnden 7350 4350 2800 10525 4400 3600 -3600 -100 0

Reparationer Lidingöbron 4500 12500 12500 4500 12500 12500
Reparationer Gamla Lidingöbron 3500 4000 5000 3500 4000 5000
Broar, gångtunnlar, stödmurar 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Gatu- och parkbelysning, förnyelse och komplettering 4000 6000 8000 4000 6000 8000
Trafiksignaler, ombyggnad, utbyte 500 500 500 500 500 500
Lekplatser och lekredskap, upprustning 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 -1000 -1000
Fordon och maskiner 2800 3000 3000 2800 3000 3000
Åtgärder handikappolitiskt program 2000 3000 5000 2000 3000 5000 1000 -1000
Bryggor, murar och strandskoningar 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Baggeby torg, upprustning 1000 1000
Rening av Kottlasjön, utredning av metod 500
Landtipp för snö 5000 5000
S:a tekniska nämnden, gator o natur, skattefinansierat 24300 35000 45000 24300 35000 45000 3500 -1000 -2000
Trafiksäkerhetsåtgärder enl. program 2200 2000 2700 2200 2000 2700
GC-väg Ekholmsnäsv, delen Ekebov-Båtsmansv 2200 2200
S:a dito statsbidragsfinansierat (50%) 2200 4200 2700 2200 2000 4900 0 0 0
Gåshaga
Dalénum
Styrmannen 1
Larsbergs centrum
Kv.Taljan och Lagern, äldreboenden
Bodals Gård
S:a exploateringar 2000 1500 1800 2000 1500 1800 0 0 0
Lokala ledningar och serviser 800 800 800 800 800 800
Förnyelse av avloppspumpstationer 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Förnyelse av huvudavloppsledning 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Förnyelse av huvudvattenledning 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Reservvattenledning för Lidingö 3300 3300
Reningsanläggningar för sjöar och dagvatten 700 700 700 700 700 700
Dalénum, va-arbeten i anslutning till exploatering 3000 4000 3000 4000



Utbyggnad av larmanläggningar för driftövervakning 500 500 500 500
S:a vatten och avlopp 8800 9000 10000 8800 9000 10000 0 0 0
Omlastningsstation för hushållsavfall 1000 1000
Ny återvinningscentral i Stockby, mindre arbeten 500 500
S:a avfall 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0
Utbyte lantbruksmaskiner 600 150 150 600 150 150
S.a Elfviks gård 600 150 150 600 150 150 0 0 0
S:a tekniska nämnden 39400 49850 59650 39400 47650 61850 3500 -1000 -2000

Investeringsreserv
Ombyggnad/Upprustning skolor
Klockargårdens skola 57000 13000 70300 13000
Källängens skola 2000 56000 2000 56000
Ny Förskola 10000
Reningsanläggning Gångsätra, solceller Breviksbadet 5500
Övrig reserv 15000 15000 15000
S:a Investeringsreserv 64500 69000 0 97300 84000 15000 0 0 0

S:a investeringar staden 183 060 171 250 99 930 209 435 176 150 117 130 -6 900 3 900 3 000



SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE MÅL - Bilaga 1 
 
1. Lidingö stad ska sträva efter jämställdhet och solidaritet, främja mänskliga fri- och rättigheter och respekt 

för demokratin som styrelseskick. Staden ska stimulera medborgarnas aktiva deltagande i den kommunala 
demokratin.  

 
2.    Alla medborgare ska ha samma rättigheter och samma tillgång till stadens service oberoende av kön, ålder,  
       härkomst eller eventuella funktionshinder. 
 
3.    Målet för stadens verksamhet är att tillvarata lidingöbornas gemensamma intressen genom att tillgodose  
       deras behov av service både inom lagligt reglerade områden och inom andra områden, där det finns stora  
       behov. Servicen ska präglas av kvalitet och utföras med kompetens och kostnadsmedvetande.  
 
4.    I all stadens verksamhet ska en ekologisk, social och ekonomisk långsiktigt hållbar utveckling främjas. 
       Agenda 21-programmet ska löpande följas upp och utvecklas. Vid upphandling ska miljömärkta och 

rättvisemärkta varor prioriteras och vid köp av tjänster ska kollektivavtal ställas som krav.   
 
5.    Myndighetsutövning ska ske korrekt och effektivt och präglas av god serviceanda.  
 
6.   Stadens verksamheter skall finansieras i huvudsak med skatteintäkter, kompletterat med statsbidrag och  
      rättvisa avgifter. Ambitionen att hålla låg utdebitering får inte leda till att de ekonomiskt svagaste grupperna  
      drabbas av höga avgifter. 
 
FÖRSKOLA OCH SKOLA 
 
7.    Förskolan och skolan ska svara mot de mål som fastställts i FN:s barnkonvention, skollagen, läroplaner och  
       stadens skolplan. 
 
8.    Staden ska bereda plats i kommunal förskola för alla barn vars föräldrar önskar det och ge möjlighet till  
       skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år och plats i fritidsklubb för tioåringarna. För äldre barn  
       erbjuds fritidssysselsättning i fritidsgårdarnas öppna verksamhet. Kooperativa eller privata alternativ ska ges  
       samma ekonomiska villkor, uppfylla samma kvalitetskrav som de kommunala och ta emot barn ur stadens  
       kö. Alla förskolor måste vara religiöst neutrala. 
 
9.  Verksamheten ska präglas av små grupper, pedagogiskt kompetent personal och ändamålsenliga lokaler.  
 
10.   Förskolan ska erbjuda föräldrarna stöd i föräldrarollen och möjlighet till inflytande över verksamheten. I  
        samarbete med föräldrarna ska förskolan medverka till att ge barnen goda möjligheter till individuell  
        utveckling och social gemenskap. Olika pedagogiska inriktningar välkomnas. 
 
11.   Staden ska satsa på att utveckla de egna skolorna så att de alltid håller högsta kvalitet. De minsta barnen ska  

      ha rätt till kommunal skola inom gångavstånd. Villkoren för den kommunala och de privata skolorna ska      
      vara likvärdiga. Det finns ett värde i att barn och ungdomar från alla sociala och kulturella miljöer  
      kan mötas i samma skola.  

 
12.   Den enskilda eleven ska beredas möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Skolan ska medverka  
        till att öka förmågan och lusten att lära och stärka självförtroendet. Eleverna ska ha tillgång till läromedel av  
        hög kvalitet. Alla ska kunna gå ut med fullständigt betyg. Skolan ska skapa respekt för grundläggande  
        demokratiska värderingar och stå fri från religiösa värderingar. Mobbning, Främlingsfientlighet och  
        vandalisering måste förebyggas och bekämpas. 
 
13.   Elever med särskilda behov ska garanteras likvärdig utbildning som övriga elever. Särskilda resurser ska  
        avsättas för detta. 
 
14.   Lärarna ska ges goda  arbetsvillkor och kontinuerlig fortbildning. 
 
15.   Gratis skolmat av god kvalitet ska serveras på alla stadier. 
 
 
 



KULTUR OCH FRITID 
 
16.  Staden ska erbjuda ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar och i alla  
       delar av kommunen. 
 
17.   Ett väl utrustat huvudbibliotek och filialer i bostadsområdena ska finnas.  
 
18.   Staden ska stödja folkbildningsarbete, skapande aktiviteter, idrott och föreningsliv.  
       Flickor och pojkar ska ges förutsättningar att utöva idrott på jämlika villkor. Bredd ska  
       prioriteras framför elit och spontanidrott underlättas. 
 
19.  Drogmissbruk och kriminalitet bland ungdomar ska förebyggas genom att erbjuda meningsfulla  
       alternativ.  
 
20.  Staden ska erbjuda träffpunkter i för olika åldrar i alla bostadsområden. Fritidsgårdarna är en 
       form av sådana träffpunkter, filialbibliotek en annan. 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 
21.   Staden ska sätta in förebyggande åtgärder för utsatta grupper, och  ge hjälp till särskilt utsatta individer 
 
22.  Den sociala omsorgen ska stödja människor i deras egna ansträngningar, och när bistånd ges, i första hand  
       ge det i deras egen livsmiljö i form av hjälp till självhjälp. 
 
ÄLDREOMSORG 
 
23.  Staden ska ge förutsättningar för äldre att kunna bo kvar i sina bostäder så länge de önskar så långt det är  
       möjligt. När det inte längre är möjligt ska ändamålsenliga alternativa boendeformer erbjudas. 
 
24.   Staden ska – i första hand i kommunal regi - erbjuda erforderlig vård, omsorg och service av hög kvalitet  
       till alla som behöver det.  
 
25.  Staden ska ge stöd och avlastning för anhöriga som har en tung omvårdnadsuppgift. 
 
26.   Staden ska bidra till att göra tillvaron aktiv och meningsfull för äldre. Alla ska ha rätt till en regelbunden  
        utevistelse. 
 
FUNKTIONSHINDRADE 
 
27.  Staden måste leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet  
       och jämlikhet.  
 
28.  Staden ska ge förutsättningar för att funktionshindrade ska kunna bo i egna lägenheter så långt det är möjligt  
       och erbjuda gruppboenden när det inte är möjligt. 
 
29.  Staden ska erbjuda fritidsaktiviteter och korttidsvistelse för funktionshindrade. 
 
30.  De kommunala kommunikationerna ska vara tillgängliga för alla. 
 
BEBYGGELSE- OCH BYGGNADSVERKSAMHET 
 
31.  Bostadspolitiken ska främja jämlikhet och motverka segregation. Därför måste fler smålägenheter byggas  
       och fler tillkommande bostäder upplåtas med hyresrätt, för att skapa en blandad bebyggelse. 
 
32.   Genom förutseende markreservationer och planläggning ska förutsättningar skapas för att kunna genomföra  
        kompletteringsbebyggelse med en 10-årig framförhållning.  
 
33.  Bebyggelsen bör planeras så att levande stadsdelscentra bevaras eller skapas. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 



 
34.   Staden ska se till att lidingöborna har tillgång till infrastruktur i form av vatten, avlopp och energi. Vattnet  
        ska vara av god kvalitet och avloppsvattnet tas om hand på ett sätt som inte skadar miljön. Trygg  
        reservvattenförsörjning och reservenergi ska finnas. 
 
35.   Staden ska arbeta aktivt för energibesparing i stadens egen verksamhet och erbjuda energirådgivning till  
        allmänheten. 
 
36.   Avfall ska tas om hand på ett miljömässigt riktigt och för lidingöborna lätt tillgängligt sätt. Ökad satsning  
        bör ske på bostadsnära källsortering. 
 
37.   Vägnätet ska vara så utformat att trafiksäkerheten och miljön säkerställs. Vinterväghållningen ska ge  
        säkerhet och framkomlighet inom rimlig tid. 
 
38.   Trafikpolitiken bör utformas så de oskyddade trafikanterna ges maximalt skydd. 
 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 
 
39.   Det övergripande målet för stadens miljöpolitik ska vara en ekologiskt hållbar utveckling. 
 
40.   Föroreningar i mark, luft och vatten ska minimeras. 
 
41.   Sjukdom och ohälsa ska motverkas genom rådgivning, övervakning och en korrekt och serviceinriktad  
        myndighetsutövning. 
 
NATURVÅRD 
 

42.   Staden ska värna om och vårda natur- och kulturlandskapet på ett sådant sätt att ekologisk balans uppnås,  
        och så att det ger utrymme för såväl ett varierat växt- och djurliv som rekreationsmöjligheter för  
        människor.  
 

 43.   Tillräckligt stora grönområden bevaras som naturreservat för att garantera den biologiska mångfalden och  
             ge människor tillfälle att uppleva tystnad. 

 
44.   Våra parkområden ska vårdas så att de erbjuder en trivsam och vacker närmiljö för boende och besökande. 
 
45.   Öns stränder ska göras tillgängliga för allmänheten och skyddas från föroreningar. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
 

       46.   Räddningstjänsten ska förebygga brand och begränsa skador på människor och egendom vid brand  
               olycksfall och andra katastrofer, samt planera och förbereda skydd för befolkningen under  
               beredskap och krig. 
 

FINANSIELLA MÅL 
 
47.   Resultatet för respektive år ska motsvara 1 procent av bruttoomsättningen det aktuella året. 
 
48.   Förvalta stadens kapital på ett långsiktigt säkert sätt och genom etiska placeringar. 
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