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Vänsterpartiet Lidingö

Staden som bygger broar
- En vision om ett Lidingö med lika möjligheter
och jämlika villkor
Vänsterpartiets förslag till budget för år 2021 och plan för 2022–2023 för
Lidingö stad
Sammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag:
• Bra, kommunalt drivna, skolor i varje stadsdel och goda uppväxtvillkor för barn och
unga; 5,5 Mnkr tillförs förskola och skola.
• Tryggare socialtjänst, vård och omsorg; 7,5 Mnkr satsas på god kvalitet inom
individ- och familjeomsorgen och omsorgen om äldre personer och personer med
funktionsnedsättningar.
• En ö rik på kultur och aktiviteter för alla åldrar, Kultur och fritidsnämnden och
Utbildningsnämnden tillförs 2,25 Mnkr
• En tillgänglig och trafiksäker ö, Tekniska nämnden tillförs 2 Mnkr
För att finansiera dessa satsningar om totalt 18,5 Mnkr föreslås en skattesats om
18,05 kronor, 6 öre högre än majoriteten.
Vänsterpartiets förslag innebär 6 öre mer än 2020, 24 öre lägre skattesats än 2019,
59 öre lägre än 2017 och1,32 kr lägre än vad skattesatsen var 2005.
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Gemensamma lösningar
Vänsterpartiet Lidingö arbetar för:
Solidaritet. Vänsterpartiet vill ha ett Lidingö som präglas av ekonomisk, ekologisk
och mellanmänsklig solidaritet på såväl ett lokalt plan i vår stad som på ett globalt
plan. Tillsammans tar vi ansvar för kommande generationer, för att de ska växa upp i
ett tryggt samhälle där vi bryr oss om varandra och ger varandra goda förutsättningar
att utvecklas. De kommande generationerna kommer att behöva ta vid i arbetet mot
klimatkrisen där vi slutat men de ska veta att vi gjort allt vi kan för att bromsa
klimatförändringarna. På Lidingö ska vi ha en bra förskola och skola. Vi ska ha ett
öppet och inkluderande samhälle där alla välkomnas, oavsett etnicitet, sexuell
läggning, funktionsvariationer eller ålder. Stadens verksamheter finansierar vi
solidariskt via kommunskatten och verksamheterna ska ges bra förutsättningar för att
göra ett gott arbete.
Demokrati. Varje kommuninvånare ska ha möjlighet att påverka den demokratiska
processen. Det handlar inte bara om att gå till valurnan vart fjärde år och rösta på ett
parti utan också om att kunna påverka sin närmiljö och sin livssituation. Lidingö ska
vara en kommun där ledarskapet och förvaltningarna är lyhörda för medborgarnas
synpunkter. För att nå dit måste tröskeln mellan medborgarna och beslutsfattarna
slipas ned. Invånarnas synpunkter och stadens medarbetares erfarenheter och
kunskaper ska tas tillvara i verksamheterna.
Jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma villkor och samma skyldigheter i livet.
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det innebär att vi arbetar med utgångspunkten
att strukturella skillnader mellan könen ska motarbetas. Detta måste ske redan från
tidig ålder och är ett arbete som börjar redan i förskolan genom normkritiskt tänkande
som en självklar del av undervisningen. Vi vet att Lidingö inte är undantaget från hur
det ser ut i resten av Sverige och resten av världen. Även på Lidingö utsätts kvinnor
för förtryck, övergrepp och våld i nära relationer. Även här finns det hedersrelaterade
våldet och förtrycket. Även på Lidingö behandlas killar och tjejer olika i skolan och
även här tvingas människor in i ofrivilliga sociala mönster på grund av sitt biologiska
kön.
Nu formar vi vår framtid. Vänsterpartiet slår vakt om och vill utveckla den
gemensamma omsorg stadens verksamheter är ett uttryck för. Vi verkar för lösningar
som pekar fram mot ett samhälle där rättvisa, solidaritet och gemenskap är självklara
begrepp. I morgondagens Lidingö ska alla kunna utveckla sina unika möjligheter med
utgångspunkt i vetskapen att vi alla är olika och behöver olika typer av stöd och hjälp
för att uppnå vår fulla potential.
Utbyggnaden av den offentliga sektorn har varit förutsättningen för uppbyggnaden av
vårt välfärdssamhälle och för ett fungerande, välutvecklat näringsliv. Det har varit helt
avgörande för kvinnors möjlighet till politiskt, ekonomiskt och personligt oberoende.
Det är så vi byggt och ska fortsätta bygga ett jämställt och jämlikt samhälle. Vi är
stolta, men inte nöjda, speciellt inte när vi ser att vi går mot en utveckling där mycket
av de landvinningar som byggt ett bättre samhälle, för alla, nu successivt rullas
tillbaka av populism, främlingsfientlighet och politisk och religiös fundamentalism.
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Inriktningsmål:
1. Ett solidariskt Lidingö där människors välfärd går före ekonomisk vinst
På Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och kulturell
bakgrund välkomnas till en kreativ och hälsosam miljö att bo, arbeta och studera i.
Skola, vård och omsorg driver vi och finansierar gemensamt, utan vinstintressen.
2. Hållbar ekonomi för medborgarna och medarbetarna
En budget i balans skapar förutsättningar för god service. Det innebär i praktiken att
Lidingö ska ha en ekonomisk politik som bygger på ett skatteuttag som motsvarar de
behov som finns i välfärden. En enögd inriktning mot skattesänkningar som istället
tas ut i avgifter och dolda nedskärningar skapar en snedfördelning där de som är
mindre välbemedlade betalar en större del av sin inkomst för välfärdstjänster och
verksamheterna tvingas att spara på den personal som är förutsättningen för en bra
verksamhet. Det skapar en orättvis fördelning som i förlängningen leder åt fel håll.
Det skapar utarmade skolor och omsorg om äldre personer och personer med
funktionsvariationer. Därför ska Lidingö ta ett långsiktigt ansvar för att driva en
ekonomisk politik som gynnar så många Lidingöbor som möjligt och ger
medarbetarna i välfärdssektorn så goda arbetsvillkor som möjligt, vilket också är en
förutsättning för att behålla personal i bristyrken.
3. Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Lidingö
Lidingö ska vara en föregångare när det gäller energisparande och klimatsmart
uppvärmning och kommunikation. Lidingö ska handla ekologiskt och rättvist och
värna biologisk mångfald, natur och vattenområden.
4. Ett kreativt Lidingö där skapande och förnyelse stimuleras
I Lidingö ska finnas ett rikt kulturliv, goda rekreationsmöjligheter i orörd natur, vackra
parker och välvårdade kulturmiljöer. Lidingö ska vara en kommun där människors
skapande och kreativitet främjas och stöds. Alla ska ha möjlighet att utöva och
uppleva kultur, ha tillgång till mötesplatser och ha goda möjligheter till en aktiv fritid
och föreningsgemenskap. Staden ska underlätta företagande. Staden ska ta vara på
sin egen personals utvecklingsidéer och engagemang.
Personalen ska ha tid och förutsättningar att göra ett bra arbete, några ledord
är:
Trygghet skapar vi genom att lyssna på varandra och ta tillvara på varandras
olikheter som styrkor istället för att se dem som något som skiljer oss åt. Trygg är
den som vet att hon har en välfärd som går att lita på, en omgivning av familj,
grannar, vänner och civilsamhälle som finns där. Varje Lidingöbo ska kunna
utvecklas och våga ta nya steg i livet och veta att det finns ett skyddsnät som fångar
upp en om något skulle gå på tok.
Inkludering är att i stadens alla verksamheter ta vara på Lidingöbornas tankar och
åsikter och ge en starkare röst åt dem som ofta hörs mindre i debatten. Initiativ och
kreativitet ska uppmuntras i stadens alla verksamheter. Tillsammans ska vi forma ett
samhälle där ingen ställs utanför.
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Kunskap är grunden för samhällsutveckling. Genom att ta tillvara på de kunskaper
som finns inom stadens organisation, bland medarbetare och bland medborgare,
skapar vi ett bättre Lidingö för alla.

Budgetförslag
Utveckling av Lidingö
Lidingö ska vara en levande stad med en egen identitet. Lidingö ska utvecklas i takt
med regionen. Lidingö centrum ska vara en mötesplats med butiker, restauranger,
kaféer och plats för kultur och upplevelser. Lidingö centrum måste få chans att klara
konkurrensen med E-handel och andra centrum i regionen. Det ska finnas
anledningar att söka sig hit – därför måste Lidingö centrum få växa. Därför behövs
det ett betydande bostadstillskott i öns centrala delar för att ge än mer liv i centrum.
Med fördel kan ytan kring det gamla tidningshuset och upp mot gamla Café Tindra
användas. En tät, stadsmässig bebyggelse kan här förstärka känslan av stad. Det
kan också ge ekonomiskt underlag för att överdäcka ”diket” i Torsvik och motivera att
landstinget finansierar en dragning av spårvägen genom centrum.
Lidingö har flera områden som kan utvecklas för att bli än mer attraktiva. I närtid
Högsätra, där det krävs en helt ny plan med fler bostäder för att få en levande
stadsdel. Under mandatperioden bör det också tas fram planer för att bygga runt
Larsbergs hållplats, och bygga ihop Larsberg, Högsätra, delar av Hersby och
Dalénum. Stad i stället för dött utrymme längs Södra Kungsvägen och spårvägen.
Stadens fastigheter ska utvecklas för att passa Lidingöbornas eller stadens behov
istället för att säljas. På så vis behåller staden rådighet över Lidingös stadsplanering.
Missionsskolan är ett annat område där det finns byggherrar som länge velat komma
igång. Här anger den gamla missionsskolebyggnaden från 1908 skalan. Det
förhållandevis stora området möjliggör en sammanhållen och trivsam flerbostadshusbebyggelse med småstadskaraktär. Stadsdelarnas närservice är hotad. Ett sätt
att värna den är att möjliggöra kompletteringsbebyggelse.
I en levande stad måste alla kunna bo, även de som inte har höga löner. Rätten till
en bostad måste gälla alla. Det kvarvarande hyreshusbestånd som Lidingö stad äger
måste behållas i stadens ägo och ingå i ett återskapat allmännyttigt fastighetsbolag.
Dess uppgift ska vara att förvärva och bygga hyreshus. Där staden äger byggbar
mark ska den upplåtas med tomträtt till stadens nybildade allmännyttiga fastighetsbolag. I dess ägardirektiv ska ingå att bygga så energisnålt och samtidigt billigt som
möjligt, så att vi bygger för alla, och för framtiden!
Kommunstyrelsen tillförs resurser för att miljö- och stadsbyggnadskontoret ska
kunna arbeta för att revidera och utveckla nya planområden för att inrymma fler
bostäder.

Klimatsmart kommun
Lidingö ska vara en föregångare när det gäller energisparande och klimatsmart
uppvärmning och kommunikation. Lidingö ska handla ekologiskt och rättvist och
värna biologisk mångfald, natur och vattenområden. Staden ska vara föregångare
vad gäller inköp av miljövänliga och energisnåla produkter och maskiner. Stadens
egna fordon ska drivas på ur miljösynpunkt bästa sätt, och kvarvarande fossildrivna

5

fordon snabbt fasas ut. På de områden där kommunen kan omvärdera sitt praktiska
arbete för att gynna klimatet ska detta göras.
Klimatförändringarna måste vi möta med verkningsfulla åtgärder för att ge
kommande generationer möjlighet att leva ett bra liv. Därför vill vi främja
kollektivtrafiken i kommunen och underlätta att ta cykeln istället för bilen.
Energiåtgången i de fastigheter kommunen äger ska minimeras och andra
fastighetsägare stimuleras att fortsätta med energibesparande åtgärder och anlägga
solceller där så är lämpligt. Bostadsbebyggelse ska i första hand ske i
kollektivtrafiknära lägen.
Staden ska verka för att allt avfall från såväl hushåll som industri och kontor ska
källsorteras för återvinning, utvinning av biogas i Käppalaverket eller nyttiggöras på
annat sätt.
Dessa mål ska genomsyra alla nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen har ett
övergripande ansvar. Teknik- och fastighetsnämnden har ett särskilt ansvar i
underhållsplanering och genomförande av renoveringar av stadens fastigheter liksom
i upphandlingar av entreprenader.

Företagsvänlig kommun
Lidingö har många småföretagare och egenföretagare. Det är en tillgång för staden.
Staden har tillsammans med näringsljvet utarbetat en näringslivspolicy. Nu måste
staden leva upp till sina åtaganden. Det ska vara enkelt att få kontakt med stadens
handläggare. Företag som vill utvecklas ska få stöd, och mark behöver planläggas
för att kunna erbjuda expanderande verksamheter en chans att vara kvar på ön.
Staden ska stödja och underlätta olika former av klusterbildningar som företagare vill
göra. Staden ska fortsätta att stödja Nyföretagarcentrum.
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för detta politikområde.

Förskola, skola, gymnasium, KomVux och SFI
Alla barn ska ha rätt till en bra och utvecklande förskola, skola och fritidshem/fritidsklubb, i grupper med rimlig storlek, pedagogisk mångfald och väl utbildad personal.
Varje barn måste få det stöd och den trygghet hen behöver. Förskola och skola ska
stimulera barn och unga att vara självständiga, kreativa och ansvarstagande. Fler
lärare, bättre arbetsvillkor och mindre barn- och elevgrupper är viktiga mål.
Förskolan ska ge alla barn lika möjlighet till en meningsfull, rolig, utvecklande och
upplevelserik vardag. Den ska vara så attraktiv att fler förskollärare vill söka sig till
Lidingös barnomsorg. Andelen som är förskollärare är låg i Lidingö, och
personaltätheten har sjunkit under läsåret 2018/19, utvecklingen går åt fel håll och
måste brytas för barnens skull.
Alla elever ska kunna gå ut grundskolan med behörighet att läsa vidare i gymnasiet.
Flertalet gör det, men inte alla, elever med större behov av stöd måste få det.
Alla som vill ha en gymnasieplats i Lidingö ska garanteras att få det. Ingen elev med
låga betyg ska tvingas åka flera mil för att få gå i gymnasium. Utbyggnaden av
Hersby gymnasium ska prioriteras framför att luta sig mot privata aktörer.
Gymnasieskolan är pga. den kortsynta nedläggningen av Gångsätra gymnasium
underdimensionerad, och det krävs snabba åtgärder så att de Lidingöelever som
önskar gå på Lidingö ska kunna göra det. Projektering och upphandling av ny
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skolbyggnad måste ske snabbt för att under året kunna påbörja bygget av ny
skolbyggnad för att rymma ytterligare 300 elever. Detta är en viktig prioritering oaktat
det faktum att en ny privat aktör planerar etablera gymnasieverksamhet i kommunen.
Den kommunala vuxenutbildningen ska behållas i kommunal regi och utvecklas i
samverkan med SFI som även framgent ska förbli i kommunal regi. Det är viktigt att
kommunen tar ansvar för att tillgodose att nyanlända får en god utbildning och
kommer ut i arbetslivet. Här kan ett nära samarbete med Komvux vara en bra väg till
praktik. Lidingö bör se till att det finns goda möjligheter att utbilda sig inom bristyrken.
KomVux och SFI bör under året återuppta arbete som tidigare bedrivits med
arbetsplatsförlagd yrkes- och språkutveckling tillsammans med Omsorgs- och
socialförvaltningen.
Målet, från förskola, via grundskola och gymnasium bör vara att elever ska lära för
livet och för fortsatta studier. Skolan ska forma goda samhällsmedborgare.
Ungas psykiska ohälsa bör uppmärksammas mer och en satsning på
elevhälsovården inom gymnasieskolan är därför viktig tillsammans med en satsning
på drogprevention. Många unga riskerat att självmedicinera sin psykiska ohälsa med
narkotika vilket kan få ödesdigra effekter. Det ska vara lätt att söka hjälp och man ska
som ungdom i dessa sammanhang känna ett förtroende och stöd från vuxenvärlden.
Därför föreslår Vänsterpartiet en ökad ram för Utbildningsnämnden.
Kultur, fritid, föreningsliv
Kultur är en del av vår livsluft, och en viktig del av stadens hälsoprofil. Den växer
fram i mötet mellan människor. Kultur kan inte och får inte styras av politiska beslut,
däremot kan vi genom politiska beslut på olika sätt skapa förutsättningar för ett rikt
kulturliv. Det behövs ett fritt kulturklimat på Lidingö där det är lätt att arrangera olika
spännande aktiviteter. Lidingö ska vara en kommun där människors skapande och
kreativitet främjas och stöds. Det ska finnas plats för möten och skapande.
Musikskolan, Sagateatern, biblioteket, öns kulturverksamhet, studieförbund och
föreningsliv är viktiga delar i detta. Avgifterna i Musikskolan och Sagateatern ska
sänkas, inte höjas.
Staden ska underlätta för medborgarna att vara fysiskt aktiva, att mötas och att
kunna utöva och uppleva olika fritids- och kulturaktiviteter. Det ska finnas ett varierat
utbud av fritidsaktiviteter såväl för unga som vuxna, och flickor ska få samma
förutsättningar som pojkar.
Fritidsgårdarna har en viktig roll i det förebyggande arbetet, fritidsgårdar ska finnas i
alla stadsdelar. Fritidsgårdarna behöver få möjlighet till ökat öppethållande och
utvecklas också i Larsberg-Bodal-Baggebyområdet.
Idrottsföreningarna ska genom fortsatt utbyggnad av bollplaner och gymnastikhallar
ges bra förutsättningar. Den planerade simhallen ska utformas för träning, motion,
rekreation och samvaro för alla åldrar. Staden ska tillgodose behovet av lokaler för
föreningsliv och aktiviteter såsom utövande av konst, musik och teater, samt att
föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga, för äldre och för personer
med funktionsvariationer har subventionerade eller inga lokalkostnader.
Biblioteket har genom flytten till Stadshuset fått en stärkt roll som förmedlare av kultur
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och samhällsinformation och som mötesplats. Biblioteket ska ha generösa öppettider
och goda möjligheter till uppsökande verksamhet och närvaro i stadsdelarna.
Därför föreslår Vänsterpartiet en ökad ram för Kultur- och fritidsnämnden och
Utbildningsnämnden.

Tillgänglig kommun för alla
Personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett liv där funktionsnedsättningar
inte ska innebära ett handikapp.
Genom anpassning av bostäder, gemensamma lokaler och gatumiljö och en väl
fungerande kollektivtrafik och färdtjänst ska alla kunna bo var man vill och ta sig dit
man vill. De gemensamma miljöerna ska göras lättorienterade, både för personer
med synnedsättning och för personer som kan ha svårt att orientera sig av andra
skäl.
Den planerade upprustningen av gruppbostäder är angelägen och behöver påbörjas
under 2021.
Staden bör få bättre offentlig belysning, anpassad efter tid på dygnet och efter årstid.
Gatubelysning kan även vara en brottspreventiv åtgärd och skapar större trygghet i
samhället. Gatubelysning i exempelvis friluftsområden bör utformas på ett sådant sätt
att den inte stör naturen eller djurlivet.
Därför tillförs Teknik- och fastighetsnämnden utökade medel för anpassning av
utemiljöer och gemensamma lokaler. Omdisponering bör göras för att prioritera
gruppbostäder.
Den som behöver hjälp i sin vardag ska kunna få det på ett individuellt utformat sätt
och i tillräcklig utsträckning för att själv kunna forma sin vardag, oavsett om
insatserna ges som personlig assistans eller enligt socialtjänstlagen. Det ska finnas
möjlighet till meningsfull sysselsättning, hjälp att finna arbete, och sociala
träffpunkter.
Den dagliga verksamheten är viktig, och Ö-gruppen måste tillförsäkras bra
möjligheter att erbjuda individuellt anpassade arbetsuppgifter. De nedskärningar
majoriteten genomförde 2020 har försvårat det målet.
Därför tillförs Omsorgs- och socialnämnden en större resursram för daglig
verksamhet.

Äldrevänlig kommun
Lidingö ska vara en äldrevänlig kommun. Tillsammans med Lidingös äldre befolkning
genom dess pensionärsorganisationer ska staden identifiera vad som är bra och var
det brister. Detta ska resultera i en bred handlingsplan för förbättringar.
Servicehusen ska utvecklas, inte avvecklas. Utredningen om boendekedjan för
äldreomsorgen bör i första hand fokusera på hur servicehusen kan utvecklad och
förbättras. Vänsterpartiet står inte bakom det utredningsdirektiv som tagits fram av
kommunfullmäktiges övriga partier.
Under kommande år ska staden påbörja planeringen för att i egen regi bygga ett
seniorboende i Lidingö centrum, i anslutning till det nuvarande seniorboendet Tor
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som bör omvandlas till ett trygghetsboende, med möteslokal och personal som finns
till hands för att stödja.
Huvudansvaret för att genomföra detta vilar på Kommunstyrelsen, i nära dialog
med pensionärsorganisationerna.
Var och en ska garanteras den hjälp hen behöver för att tryggt kunna välja att bo
kvar i sin egen bostad så länge man själv önskar. När man behöver hemtjänst ska
den utformas så att den stärker ens möjlighet att trots hjälpbehov fortsätta att styra
sin vardag. Den äldre personen ska ges möjlighet att tillsammans med hemtjänstens
professionella personal utforma insatserna. Ett nära samarbete med primärvården är
önskvärd och teamarbete över professionsgränserna är nödvändigt för t.ex. personer
som bor hemma med en demenssjukdom och när man kommer hem som
”utskrivningsklar”.
När omsorgsbehovet blir stort ska den som så önskar snabbt få plats i särskilt
boende. Det ska finnas olika typer av särskilt boende, anpassat t.ex. för vård i livets
slut, för personer med demenssjukdom, personer med somatiska sjukdomar och
stora funktionsnedsättningar. Den som önskar få flytta till servicehus ska kunna få
göra det.
Corona-pandemin har visat på vikten av att förstärka sjuksköterskebemanningen.
Anhöriga ska garanteras individuellt utformat stöd. Insatser som dagverksamhet och
växelvård ska ha en låg avgift så att ingen tvingas avstå pga. kostnaden.
Lidingös peng för hemtjänst ligger under rikssnittet och klart under Stockholms stad.
Avgiften för mat inom alla boendeformer överstiger vida Konsumentverkets
hushållsbudget, avgifterna för dagverksamhet och korttidsboende är anmärkningsvärt
höga. Vänsterpartiet vill sänka dessa avgifter enligt bilaga 3.
Därför föreslår Vänsterpartiet en ökad ram för Omsorgs- och socialnämnden.

Sociala insatser
Lidingös individ- och familjeomsorg ska se individen och sträva efter att hitta
lösningar i samråd med de personer som söker hjälp. Alla insatser ska ske med
respekt för den enskildes rätt att själv bestämma över sitt liv. Den enskildes förmåga
och vilja till rehabilitering ska tas tillvara. Det förebyggande arbetet måste ges
tillräckliga resurser, särskilt för att nå ungdomar i riskzon, barnfamiljer med problem,
personer med ett riskbruk av droger och alkohol, spelberoende, personer med risk att
bli hemlösa.
Stadens arbete med barn och ungdomar ska ske på ett flexibelt sätt i nära
samverkan mellan olika förvaltningar, föreningar och föräldrarna själva.
Det ska alltid finnas stöd och boende för kvinnor som drabbas av mäns våld eller våld
i nära relationer, även om de inte vill journalföras. Ett fortsatt och långsiktigt stöd till
Kvinnojouren Kerstin är därför angeläget.

Mottagande av nyanlända och arbete med att stödja
integrationen
Lidingö ska ha ett generöst flyktingmottagande med ett tryggt boende och ett väl
fungerande integrationsarbete.
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Lidingö har varit bra på att ta emot personer som sökt en fristad från krig och våld.
Lidingö ska fortsätta att vara en öppen och human kommun. Nyanlända som i
enlighet med bostadsanvisningslagen hänvisas till Lidingö ska ges möjlighet att bo
kvar i Lidingö, fullgöra utbildning och yrkesintroduktion, fortsätta att etablera
kontakter med andra Lidingöbor. Ingen barnfamilj ska vräkas från sin bostad bara för
att det gått två år från det de flyttade in i sin tillfälliga bostad. I enlighet med
Barnkonventionen, som blev lag 2020, ska barns rätt till bostad prioriteras. Inga barn
mår bra av att behövas flytta från en invand miljö med förskola/skola och kamrater –
särskilt inte barn som kommit till Sverige efter att ha behövt lämna ett krigsdrabbat
land. Det ska alltid göras individuella avvägningar. Ensamkommande flyktingbarn
som fyller 18 år ska ha möjlighet att bo kvar i Lidingö och här göra klart sin
skolutbildning.
Staden ska stödja nyanlända att etablera sig i Sverige, genom utbildning, hjälp att få
bostad och stöd i att söka arbete. Staden ska samarbeta med civilsamhället för att
underlätta nyanländas integration, och stödja trossamfund, föreningar och enskilda
som på olika sätt skapar kontakter mellan nya i Sverige och de som bott här länge.

Trafik och säkerhet
Såväl miljö- som hälsoskäl talar för att prioritera gående och cyklister i all trafikplanering. Staden ska främja kollektivtrafiken i kommunen och underlätta att ta cykeln
istället för bilen. Staden ska stimulera skolbarn att gå eller cykla till skolan, och
underlätta att det sker under säkra former. De viktiga cykelstråken bör uppfylla
Trafikverkets förslag till utformning av snabba cykelstråk. Biltrafiken ska ske på de
oskyddade trafikanternas villkor. Arbetet med Södra Kungsvägen sträckan Skärsätra
till Mölna ska inriktas på att öka säkerheten för gående och cyklister.
Avgifter införs för parkering på stadens gator vilket ökar nämndens intäkter. Det är
rimligt att nyttjande av allmän mark som gator och anlagda parkeringsplatser
avgiftsbeläggs, att inte avgiftsbelägga är att subventionera de Lidingöbor som har bil.
Teknik- och fastighetsnämnden tillförs utökade medel för trafiksäkerhetsåtgärder.
Vid investeringar ska gång- och cykelbanor och framkomlighet för kollektivtrafiken
prioriteras före bilismen.

Grön ö
I Lidingö ska det finnas goda rekreationsmöjligheter i orörd natur, vackra parker och
välvårdade kulturmiljöer. De unika och natursköna områdena i kommunen måste
bevaras och vårdas. Lidingös grönområden är en ovärderlig resurs för rekreation och
allehanda friluftsaktiviteter. Det är viktigt att dessa hålls lättillgängliga sommar som
vinter. Skogarna är till för rekreation och friluftsliv. Detta syfte ska vara vägledande
för hur de sköts. Förslagen i stadens grön- och blåplan ska genomföras.

Staden ska vara en bra arbetsgivare
Den i särklass största arbetsgivaren i Lidingö är Lidingö stad. Staden ska vara ett
föredöme som arbetsgivare med ett gott samarbete med de fackliga organisationerna, ett bra arbetsklimat där förslag och kritik tas tillvara och inte tystas ned och att
personalen får fortbildning och kan vidareutvecklas. Genom ökat personalinflytande
över såväl verksamhet som arbetsplats kan vi både förbättra arbetsklimatet för de
anställda och höja kvalitén på verksamheten. Varje förvaltning ansvarar för att såväl
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egen personal som personal i upphandlade verksamheter mår bra, trivs och känner
sig säkra på sina arbetsplatser.
Kommunstyrelsen tillförs ökade medel för personalhälsovård och personalbefrämjande insatser.

Finansiering
Sammantaget föreslår Vänsterpartiet ökade satsningar med 18,5 Mnkr. För att täcka
denna ökade kostnad föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning med ett öre, alltså en
skattesats om 18,30 kronor, vilket är 31 öre högre än majoritetens budgetförslag.

Plan 2022–2023
Nämnderna måste få rimliga förutsättningar för åren 2022 och 2023. Budgetramarna
ska utgå från en realistisk beräkning av löne- och kostnadsökningar, befolkningsutvecklingen och den budget Vänsterpartiet föreslår för 2021. Uppräkningen av
nämndernas budget ska ske enligt SKR:s prisindex för respektive år. Med ett något
lägre överskott per år än majoritetens budgetförslag kan detta ske med bibehållen
skatt som för 2021.
Ändringsyrkanden:
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
fastställa Vänsterpartiets förslag till budget 2021, avseende plan för verksamheten
och ekonomin 2021 inklusive taxor och avgifter, och en utdebitering om 18,05 kronor,
samt en plan för ekonomin för 2022 och 2023. Beslutet innebär att nämndernas
budgetförslag fastställs med de ändringar som följer av Vänsterpartiets budgetförslag
enligt bilaga 1.
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Bilaga 1, yrkanden om ökad ram,

belopp i Tkr

Kommunstyrelsen

1 250

ökade resurser för planarbete för utökat bostadsbyggande

1 000

ökade medel för personalhälsovård

250

Utbildningsnämnden

5 500

KomVux och SFI behålls i stadens regi

1 500

Ökad satsning elevhälsovården

1 000

Ökad socioekonomisk ram

2 000

Ökade resurser fritidsgårdarna

1 000

Omsorgs- och socialnämnden

7 500

Utbildningssatsning tillsammans med KomVux och SFI

2 000

Fler sjuksköterskor i de särskilda boendena

3 000

Höjning daglig verksamhet

1 500

Sänkta avgifter måltider, korttidsboende mm

1 000

Kultur- och fritidsförvaltningen

2 250

Minskning av avgifterna för Musikskolan och Sagateatern samt simhallen

1 000

Ökade resurser för biblioteket

250

Ökade medel för kulturaktiviteter, kulturbidrag, föreningsstöd och stöd till
studieförbunden

1 000

Tekniska nämnden

2 000

Tillgänglighetsfrämjande åtgärder

1 250

Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder

1 250

Parkeringsavgifter
Summa ökade kostnader och minskade intäkter

-500
18 500
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Bilaga 2 Resultaträkning
resultatbudget 2021–2023
Mnkr

verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
avskrivningar
verksamhetens nettokostnader
skatteintäkter
generella statsbidrag/utjämning
Verksamhetens resultat
utdelning från av staden ägda
bolag
finansnetto
årets resultat

majoriteten Vänsterterpartiet
år 2021
år 2021
585,1
583,1
-3 202,1
-3 218,6
-166,5
-166,5
-2 783,5
-2 802,0
3 075,3
3 085,6
-272,9
-272,9
18,8
10,7
0,0
16,0
34,8

0,0
16,0
26,7

år 2022
597,7
-3 299,1
-168,2
-2 869,6
3 178,5
-278,9
30,0

år 2023
612,7
-3 390,2
-146,6
-2 924,1
3 276,4
-327,5
24,8

0,0
13,8
43,8

0,0
10,9
35,7

Bilaga 3
Inriktning för ändringar avgifter för omsorgen om funktionsnedsatta och äldre
personer
Korttidsboende
Vid korttidsboende har den enskilde kvar sitt ordinära boende. Att debitera avgift för
boende i korttidsboende innebär dels att den som beviljats korttidsboende i praktiken
får dubbel hyra, dels en klar risk att den enskilde inte har sitt förbehållsbelopp kvar.
Därför ska ingen avgift tas ut för själva boendet.
Dagverksamhet
Dagverksamhet är en viktig insats för att underlätta kvarboende, och fungerar i
många fall som en oersättlig avlösning för anhöriga. Avgiften för dagverksamhet ska
därför inte överstiga hemtjänst i nivå 3. Ingen avgift ska tas ut för resa till/från
dagverksamhet.
Avgifter för mat
Avgifterna för mat i dagverksamhet, boenden med särskild service, LSS-boenden,
särskilt boende med heldygnsomsorg enligt SoL och korttidsboende ska inte
överstiga vad den enskilde skulle ha betalat om han/hon själv kunnat tillreda maten.
Avgifterna ska därför inte överstiga Konsumentverkets hushållsbudget.
Avgiften i den nivå den har i staden idag inkluderar avgift för tillredningen vilket ska
jämställas med vård- och omsorgsavgiften och reduceras så att den enskilde har
kvar sitt förbehållsbelopp, och inte tas ut alls när insatsen är beslutad enligt LSS.
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