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 FRAMTIDSTRO & POLITISK VILJA 
Lidingö ska vara en modern skärgårdsstad som bevarar 
och utvecklar vår värdefulla skärgårdsmiljö. En klimat-
kommun i Sveriges framkant med ett starkt välfärds-      
utbud. Så skapar vi trygghet och framtidstro för alla 
generationer som bor och verkar på Lidingö. 
 

LIDINGÖ HAR RÅD - VI KAN BÄTTRE 

Socialdemokraterna på Lidingö går till val på en solidarisk, trygg 
och klimatsmart politik. Vi prioriterar välfärd, trygghet och grön 
omställning före skattesänkningar. Ett livskraftigt och hållbart 
Lidingö med ett uppskattat handels- och serviceutbud, högklassig 
vård, skola och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl 
lärare och vårdpersonal som företagare och kulturarbetare. 
 
Vi ska ha bra kommunikationer, ett blandat bostadsutbud och ett 
attraktivt kultur- och fritidsutbud på vår ö. Det kan vi uppnå 
genom att på ett ansvarstagande sätt investera och använda 
stadens ekonomiska resurser på ett hållbart och klokt sätt som 
stärker vår gemensamma välfärd. 

Socialdemokraterna Lidingö vill införa en kulturskola för alla barn 
och säkerställa en barnomsorg, skola, omsorg och service som du 
kan vara nöjd med och stolt över. Vi vill stärka demokratin och öka 
inflytandet för alla Lidingöbor. Det är dags för en politisk ledning 
som på allvar värnar det unika och utvecklar Lidingö för framtiden. 
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TRYGGARE TILLSAMMANS

Så här vill vi forma framtiden på Lidingö under den 
kommande mandatperioden 2022 - 2026.

ETT HÅLLBART & TRYGGT LIDINGÖ
 
Omställningen till ett socialt, ekonomiskt  och ekologiskt hållbart 
samhälle går alldeles för långsamt på Lidingö. Vi vill prioritera 
hållbart byggande och möjliggöra utbyggd laddinfrastruktur och 
samtidigt medverka till att fler väljer kollektivtrafik eller cykel 
framför bilen. 

• Vi vill satsa på solenergi. Lidingö stad bör installera solpaneler 
på alla kommunala byggnader. 

• Tydliga miljökrav ska ställas i alla upphandlingar av varor och  
tjänster inom Lidingö stad.

• Andelen ekologisk och närproducerad mat som serveras i våra 
kommunala verksamheter ska öka. Matsvinnet ska minska.  
 

En klimatomställning där alla kan delta och ställa om efter förmåga, 
och som säkrar och ger arbetstillfällen, är grunden för den breda 
uppslutning som gör att omställningen är demokratisk och socialt 
hållbar. Klimatomställningen är ett gemensamt samhällsbygge. 
I ett hållbart och tryggt Lidingö värnar vi Socialdemokrater att alla 
individer oavsett bakgrund har rätt till ett tryggt liv. Lidingö ska vara 
en trygg plats att bo på. I livets alla skeenden ska varje Lidingöbo 
känna att man får den hjälp och det stöd som just då behövs. 
Vi vill att nyanlända ges möjlighet till såväl språkstudier som arbete 
eller praktikplats. Barn ska inte tvingas ryckas upp i en redan skör 
livssituation och människor ska känna sig välkomna till Lidingö. 
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Alla har rätt till en trygg uppväxt. En jämlik förskola och skola ger 
barn en god start i livet. Barn och unga ska bli lyssnade på och ges 
stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Vi verkar för 
förskola och skola med mindre barngrupper, fler pedagoger, med 
en trygg, meningsfull och utvecklande fritidshems- och fritidsklubb-
verksamhet med återinförd öppen eftermiddagsverksamhet. 
 
Vi vill öppna fler fritidsgårdar. Alla barn och unga på Lidingö ska ha 
rätt till en trygg och meningsfull fritid såväl som en trygg och väl 
fungerande skola, skolbarnsomsorg och barnomsorg.  
 
Arbetsro i klassrummet och att lärarna hinner se varje elev är en 
förutsättning för att alla barn på Lidingö ska klara skolan. 

RÄTT TILL EN TRYGG UPPVÄXT 
- BARN & UNGA ÄR VÅR FRAMTID
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Vi vill införa en kulturskola där alla barn och ungdomar kan delta 
och få utlopp för sina mångsidiga och kreativa intressen. 

Sagateatern och Musikskolan blir två vitala delar i Lidingös nya  
kulturskola utan köer, med sänkta avgifter och med en maxtaxa. 

INFLYTANDE & DELTAGANDE 
I LOKALSAMHÄLLET

Ett prioriterat samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, förenings-
liv och fastighetsägare gör vardagen tryggare för fler. Lidingö stad 
ska fortsätta stödja föräldrar och föreningslivet till att delta i natt-
vandringar. Vi vill se en utökad satsning på fler fältkuratorer, samt 
stärkt och långsiktigt stöd till kvinnojourer och organisationer som 
arbetar mot våld i nära relationer, hedersvåld och förtryck. 

 

LIDINGÖ SKA HA EN EGEN 
KULTURSKOLA 
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Alla Lidingös föreningar med kommunstöd ska erbjudas tillgång till 
lokaler. Biblioteket ska ges ett tydligt uppdrag och förutsättningar till att 
arbeta med källkritik, fungera som en öppen mötesplats för alla Lidingö-
bor, samt ha ett extra fokus på arbetet med barn och ungas läsande för 
att öka läslusten hos dem som idag inte deltar i bibliotekets verksamhet.  
 
Fler mötesplatser och gemensamhetslokaler behövs på Lidingö. 
Många äldre är aktiva upp i hög ålder och efterfrågar både gemenskap 
och aktiviteter, fysiska som sociala och kulturella. Vi avsätter medel till 
studieförbunden och föreningar som arbetar med demokratifrågor och 
folkbildning. Vi vill under mandatperioden även införa ett ekonomiskt 
stöd till de politiska ungdomsförbunden. 

 
TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN

Socialdemokrater i hela landet går till val på att ta tillbaka den demo-
kratiska kontrollen över välfärden. Skolpengen ska inte bli vinst och 
aktieutdelning i skolkoncerner. Skolpengen ska gå till en likvärdig skola 
för alla barn och unga. Vård och omsorg ska ges efter behov och inte 
efter plånbok! Vinstjakt hör inte hemma i en solidariskt skattefinansie-
rad välfärd där våra behov ska gå före vinstutdelningar.

LEVANDE MÖTESPLATSER & HÅLLBAR 
DEMOKRATI 
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Idrott är en viktig del i många ungas liv. Barn och unga ska ges 
möjlighet att prova och delta i just den idrott de själva väljer utan att 
det begränsas av familjens ekonomi. Vi vill att det byggs en flexibel 
multihall där många idrotter samsas. Det gynnar såväl större som 
mindre föreningar att samverka kring gemensamma ytor och utrym-
men. Vi vill utveckla Campus Högsätra och tillföra bostäder, lämpliga 
för unga vuxna, i området.

Unga måste ges fler möjligheter att komma in i arbetslivet. Lidingö 
stad ska i samverkan med öns förenings- och näringsliv erbjuda fler 
sommarjobb och praktikplatser. Unga som saknar gymnasieexamen 
ska ges ökat stöd till att slutföra sin gymnasieutbildning. 
Det förebyggande arbetet och tidiga insatser mot psykisk ohälsa 
måste stärkas. Unga med funktionsnedsättning ska ges särskilt stöd 
och vägledning. 

Vi socialdemokrater vill kraftfullt satsa på idrott, kultur och förenings-
liv på ön. Det bidrar till ökad gemenskap och stärker ungas delta-
gande i samhället. Alla barn ska ges jämlika förutsättningar att delta 
i den organiserade idrotten och kulturen. Inget barn ska lämnas 
utanför. Lidingö stad ska erbjuda alla sina invånare, även vuxna, 
möjligheten att lära sig simma.

SAMVERKA MED NÄRINGSLIVET
Vi vill ha ett näringslivsklimat med bättre stöd och utbyte mellan 
staden och öns företagare, även för de som vill starta företag. 
Det krävs en aktiv politik för att ge förutsättningar till positiva och 
hållbara företagsetableringar och för att våra befintliga företag ska 
kunna växa och nyanställa. Vi vill se en utbyggnad av yrkesutbild-
ningar växa fram i samverkan med Lidingös näringsliv. 

SATSA PÅ FÖRENINGSLIVET
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Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har rätt till 
en trygg ålderdom. För de flesta äldre väntar många aktiva år med mer 
fritid och tid för familjen. För oss socialdemokrater är det självklart att 
äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag. Alla pensionärer 
ska kunna leva på sin pension och ha råd att bo kvar på Lidingö.  

Pressade minutscheman där varje insats är tidsstyrd urholkar kvalitén. 
Det är inte värdigt. Lidingös äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och utgå 
från behov och rätt till självbestämmande. Vi ska ta tillbaka kontrollen 
över välfärden för äldre och vill avsluta valfrihetssystemet enligt LOV, 
Lagen om valfrihet, för hemtjänst. Vi vill i stället att ett mindre antal 
kvalitetssäkrade externa utförare upphandlas enligt LOU, Lagen om 
offentlig upphandling, där högre krav kan ställas på utförarna vilket 
minimerar risker för oegentligheter och fusk. Lidingö stads egen regi 
ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ. 

Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av samordnade 
insatser med en hög personlig kontinuitet, något som också är viktigt för 
alla anhöriga. På Lidingö ska alla kunna se fram emot en trygg och vär-
dig ålderdom. Tillitsbaserat ledarskap, schyssta arbetsvillkor, god arbets-
miljö och en väl fungerande samverkan mellan staden och regionen är 
avgörande för detta. Vi socialdemokrater vill att anställda inom välfärden 
på Lidingö ska ha rätt till en tillsvidareanställning på heltid. Deltid ska 
vara en möjlighet för de som önskar det. Det ökar tryggheten både för 
personal och Lidingös äldre invånare.

SVERIGES BÄSTA ÄLDREOMSORG
SKA FINNAS PÅ LIDINGÖ
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EN FÖRSIKTIG & HÅLLBAR 
FÖRTÄTNING - 

BYGG FLER BOSTÄDER PÅ LIDINGÖ 
 
Ett modernt bostadsutbud där alla utifrån egna behov och förut-
sättningar ska kunna välja mellan hyresrätter, bostadsrätter, radhus 
och villor. För att göra detta möjligt ska fler byggaktörer ges 
chansen att bygga bostäder som kan riktas till olika åldersgrupper. 

Vi prioriterar hyresrätter där fler har råd att bo. Dessa nytillskott 
behövs för att bygga bort bostadsbristen, skapa förutsättningar för 
förbättringar av infrastruktur och utökad kollektivtrafik, rekrytering 
av personal, arbete, service, kultur och välfärd. Vi vill se ett ökat 
byggande i modern träbyggnadsteknik på Lidingö. 

Som socialdemokrater vill vi att stadsdelsprogram ska utvecklas 
i samverkan och dialog med boende samt de som verkar i dessa 
områden. 
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LIDINGÖ STAD SKA VARA ETT 
FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE 

 

Lidingö stad ska som arbetsgivare visa ett gott ledarskap där delak-
tighet, engagemang, inflytande, jämställdhet och mångfald präglar 
arbetsgivarpolitiken. Staden ska stärka de anställda genom fort-
bildning och kompetensutveckling. En viktig insats för att utveckla 
personalen, samt höja kvaliteten i verksamheterna.  
 
Lidingö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Anställda 
inom välfärden på Lidingö ska ha rätt till en tillsvidareanställning 
på heltid. Det kräver fokus på friska arbetsplatser och underlättar 
Lidingö stads möjligheter att rekrytera personal nu och i framtiden. 

Staden ska säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö med 
satsningar för att öka trivseln och minska sjukskrivningarna.
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MILJÖ- & KLIMATARBETE MED 
HÖGRE AMBITIONER

Lidingö måste rustas bättre för att kunna möta klimatförändringarna. 
Den unika och känsliga skärgårdsmiljön ska värnas och därför ska 
hela Lidingö inbjudas till att delta i en omställning med höga 
ambitioner. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga.

Med klimatsmarta moderna kollektiva färdmedel och väl underhållna 
cykel- och gångvägar kan vi påverka vårt vardagliga klimatavtryck. 
Vi ska i förhandlingar med Region Stockholm verka för bättre 
tvärförbindelser och utökad båttrafik för SL-resenärer.  
 
Stränder, natur- och skogsområden tillhör Lidingös pärlor. Naturreser-
vaten ska skydda växter, djur och bevara den biologiska mångfalden. 
Vi socialdemokrater vill att en dagvattenplan för att förebygga över-
svämningar ska tas fram och att fler attraktiva naturmiljöer skapas 
samt att rent vatten i våra vattendrag, sjöar och grundvatten säkras. 
Ett förbättrat omhändertagande av dagvatten och plogad snö ska 
ha hög prioritet. Vi budgeterar för bottenstädning utmed Lidingös 
kust. En grön omställning kräver mod och politisk vilja.

Lidingö stad ska vara en framtidskommun som med självklarhet 
verkar utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Trygghet skapas av 
sammanhållning och tillit och den växer sig starkare med ökad 
jämlikhet och rättvisa. 



RÖSTA 
DEN 11  SEPTEMBER 

HÅLLER DU MED?

BLI MEDLEM!
Socialdemokraterna.se/bli-medlem 

Följ oss på Facebook:
Socialdemokraterna på Lidingö  
 
https://socialdemokraternailidingo.se/
 
kontakt@socialdemokraternailidingo.se

Några av våra kandidater till Kommunfullmäktige: 
Fr v: Marianne von Döbeln, Anna Fundin, Alaa Mahmmod, Ewa Lantz, Daniel Katebi, Daniel Larson, 
Kerstin Billinger, Annica Grimlund, George Gibul & Grace Larson.  


