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Inledning 

Vänsterpartiet Lidingö är Lidingös lokala förening av Vänsterpartiet. Vi arbetar 

för ett Lidingö som präglas av solidaritet, demokrati och jämställdhet.  

 
Solidaritet. För oss betyder det ett Lidingö där människor hjälper och stöttar 

varandra och där ingen människa hamnar i utanförskap eller blir utsatt för 

någon typ av kränkningar utan att samhället ingriper. Vi visar solidaritet med 

varandra och hjälps åt att ta ansvar. Tillsammans som kommun tar vi ansvar för 

våra sjuka och äldre, för ensamkommande flyktingbarn och andra som söker en 

fristad på ön, och med nästkommande generation genom att arbeta för en bra 

förskola och skola och en ekologiskt hållbar utveckling.   

 
Demokrati. För oss innebär det att alla kommuninvånare ska på olika sätt 

kunna delta i den demokratiska processen. Det innebär inte bara att vi 

lidingöbor kan gå och rösta vart fjärde år utan även att alla ska kunna bilda sig 

en uppfattning om vad som händer i kommunen och ha möjlighet att säga vad 

man tycker, och uttrycka en åsikt i de lokalpolitiska frågorna. Lidingöborna ska 

ha full insyn i stadens verksamhet. Invånarnas synpunkter och stadens 

medarbetares erfarenhet och kunskap ska tas tillvara i verksamheten. 

Kommunfullmäktige ska representera kommunens invånare och måste således 

utgöra en blandning av människor med olika bakgrund, unga och äldre, kvinnor 

och män osv.   

 
Jämställdhet. För oss betyder det att kvinnor och män tas på lika allvar, har lika 

mycket att säga till om och värderas lika, och att ingen ska tvingas vara på ett 

visst sätt eller bli utsatt för vissa typer av kränkningar eller övergrepp på grund 

av sitt kön. Vi vet att Lidingö inte är undantaget från hur det ser ut i resten av 

Sverige och världen; även på Lidingö utsätts kvinnor för förtryck och övergrepp, 

även här behandlas killar och tjejer olika i skolan, och även här tvingas 

människor in i ofrivilliga sociala mönster på grund av sitt kön. Även i Lidingö 

har traditionella kvinnojobb lägre lönenivåer än de jobb som domineras av män. 

Detta ska, och måste, vi förändra.  
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(V)åra ställningstaganden för ett mer 
solidariskt, demokratiskt och jämställt 
Lidingö: 

Alla gynnas av gemensamma lösningar 
Utbyggnaden av den offentliga sektorn har varit förutsättningen för 

uppbyggnaden av vårt välfärdssamhälle och för ett fungerande, välutvecklat 

näringsliv. Den har varit helt avgörande för kvinnornas möjligheter att försörja 

sig själva och betytt mycket för både jämställdhet och jämlikhet i samhället!  

 

Vårt land saknar inte resurser – varken finansiella eller mänskliga. Däremot är 

det obalans i fördelningen av dem. Vänsterpartiet slår vakt om och vill utveckla 

den gemensamma omsorg stadens verksamheter är uttryck för. Besparingar och 

privatiseringar får inte bli det som dominerar stadens liv. I dagens 

kommunalpolitiska frågor verkar vi tvärtom för lösningar som pekar fram mot 

ett samhälle där rättvisa, omsorg och gemenskap är självklara begrepp!  

 

Marknadslösningar är inga lösningar. Vår lösning är att satsa på rättvis 

fördelning och en offentlig sektor som alla medborgare har tillgång till. 

Utförsäljning av våra gemensamma tillgångar och bostadsallmännyttan är 

förskingring av skattebetalarnas pengar och innebär att vi gemensamt bekostar 

vinsten för de privata aktörer eller privatpersoner som investerar i de objekt som 

för tillfället är till salu. Offentligt ägande gynnar istället alla och är en tillgång 

för alla kommuninvånare den dag vi eller våra barn och barnbarn t ex behöver en 

egen bostad.    

En god miljö – en god framtid 

Klimathotet och energiproblemen kommer inte att lösas av sig själva. Inte heller 

genom att vi snällt ber företag och enskilda att anamma mer miljövänliga 

lösningar, att bara förlita sig till ideellt engagemang. Tvärtom kräver 

klimathotet en radikal omställning av hela världspolitiken och den globala 

ekonomin, att både resurser och konsumtion fördelas mera jämt; mellan rika och 

fattiga länder och mellan kvinnor och män. För att få till en förändring krävs att 

makthavarna fattar beslut i rätt riktning. Det innebär bl.a. hårdare regleringar 

av energianvändning och utsläpp, och sanktioner mot miljöbrott.  Men också på 

individnivå förändringar, som samhället måste stötta med utbildning i 

miljöfrågor. Här måste även Lidingö ta sitt ansvar:   

 

- Staden ska regelbundet följa miljö- och hälsoutvecklingen genom en miljö- 

och hälsoredovisning. 

 

- Staden ska satsa på bra gång- och cykelvägar och verka för att det blir 

lättare att cykla eller ta spårvagnen eller bussen och låta bilen stå, då 

bilismen är den största miljöförorenaren i Stockholmsområdet.  

 

- Staden ska i samverkan med landstinget verka för en god kollektivtrafik. 
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- Staden ska skapa förutsättningar för att allt avfall, även matavfall, från 

såväl hushåll som industri och kontor ska källsorteras för återvinning, 

utvinning av biogas i Käppalaverket eller nyttiggöras på annat sätt. Detta 

förutsätter småskaliga, bostadsnära miljöstationer, där hushållen enkelt 

kan lämna sitt sorterade avfall. 

 

- Staden ska verka för att den hittills bristfälligt utnyttjade värmekällan 

avloppsvattnet vid Käppalaverket via värmepump tas tillvara, eftersom 

den kan ge ett betydande tillskott till fjärrvärmenätet. 

 

- Staden ska ansvara för att alla offentliga lokaler, inte minst förskolor och 

skolor, ska ha en god inomhusmiljö så att allergier och astmaproblem 

motverkas. Lokaler och bostäder ska uppfylla kraven på såväl god 

energihushållning som god ventilation. 

 

- Staden ska vara föregångare vad gäller inköp av miljövänliga och 

energisnåla produkter och maskiner. 

 

- Stadens egna fordon ska drivas på ur miljösynpunkt bästa sätt. 

 

- Staden ska i sina upphandlingar också ta sociala och etiska hänsyn och 

exempelvis där så är möjligt välja produkter som är rättvisemärkta. 

 

- Lidingö ska diplomeras som en s.k. Fair Trade City. 

Rätten till ett värdigt liv 

Vänsterpartiet vill ha en socialpolitik som ser individen och som strävar 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.  

 

- Staden ska hjälpa utsatta barn och ungdomar så tidigt som möjligt då det 

ökar förutsättningarna för att de ska få ett bra liv.  

 

- Stadens arbete med barn och ungdomar ska ske på ett flexibelt sätt i nära 

samverkan mellan olika förvaltningar, föreningar och föräldrarna själva. 

 

- Staden ska fortsätta utveckla insatserna för att informera och ge 

tonårsföräldrar mer kunskap om alkohol och narkotika.   

 

- Staden ska verka för att en ideell kvinnojour med boende kan öppna och 

finnas kvar på ön för att kvinnor som drabbas av övergrepp, mäns våld 

eller våld i nära relationer och inte vill journalföras ska kunna söka hjälp 

och få en fristad. 

 

- Staden ska erbjuda en väl fungerande socialtjänst som når även de mest 

utsatta personerna i vårt samhälle. 

 

- Staden ska avsätta tillräckliga resurser för arbetet med att stödja 
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människor att bryta missbruk.  

 

- Staden ska se till att ingen kommunmedborgare blir hemlös eller står 

utan värdigt boende.  

 

- Staden ska dimensionera individ- och familjeomsorgen så att den även 

kan sätta in förebyggande åtgärder. 

Rätten till bostad 

Rätten till en bostad måste gälla alla. Att få en bostad på ön ska inte vara 

beroende av att ha mycket pengar eller goda kontakter. Lidingö behöver fler 

allmännyttigt ägda hyreslägenheter och en väl fungerande bostadsförmedling 

med rätt att förmedla alla lediga lägenheter. Den mark som finns att bygga 

bostäder på ön är mycket begränsad, och måste därför tas tillvara på ett klokt 

sätt. 

 

- Staden ska, genom aktiv markpolitik, planläggning och kontakter med 

markägare och byggherrar skapa förutsättningar för att bygga cirka 150-

250 nya hyreslägenheter om året.  

 

- Staden ska verka för att Centrum-Torsvik får en större andel hyresrätter 

. Mark för hyresrätt bör upplåtas med tomträtt till stadens allmännyttiga 

bostadsföretag Lidingöhem, och staden ge Lidingöhem i ägardirektiv att 

bygga så energisnålt och samtidigt billigt som möjligt, så att vi bygger för 

alla, och för framtiden!  

 

- Staden ska verka för förtätning i de stora villaområdena där små 

flerbostadshus, ”flerfamiljsvillor”, kan byggas. 

 

- Staden ska underlätta för bostadssökande att få bostad genom en väl 

fungerande bostadsförmedling. 

 

- Staden ska behålla Lidingöhem som ett allmännyttigt fastighetsbolag och 

ge Lidingöhem ägardirektiv att använda sitt kapital till att utöka sitt 

bestånd och bygga nytt samt upphöra med utförsäljning av bostäder.   

Rätten till kultur och fritid 

Kultur är en del av vår livsluft, och en viktig del av stadens hälsoprofil, och 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. Staden ska ge förutsättningar för ett varierat utbud av 

fritids- och kulturaktiviteter, bland annat genom att 

 

- slå vakt om och utveckla Musikskolan och Sagateatern.  

 

- ytterligare sänka avgifterna i Musikskolan så att ingen ska behöva avstå 

pga. att familjen inte har råd.   
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- ge kulturen en given plats i förskola och skola.  

 

- särskilt se till tjejers och unga kvinnors behov av fritidsaktiviteter, och 

verka för att tjejer får samma förutsättningar som killar.   

 

- värna och utveckla vårt väl utrustade bibliotek med generösa öppettider i 

Lidingö centrum.  

 

- värna och utveckla bibliotekets uppsökande verksamhet bland barn och 

ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning.  

 

- ge biblioteket resurser för att ha en riklig tillgång på böcker och andra 

media anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

 

- utöka stödet till studieförbund och föreningar för att underlätta 

genomförandet av olika kulturarrangemang.  

 

- tillgodose behovet av lokaler för föreningsliv och aktiviteter såsom 

utövande av konst, musik och teater, samt garantera föreningar som 

bedriver verksamhet för barn och unga en ekonomisk grundtrygghet.  

Barn och ungas rätt till utveckling 

Alla barn ska ha rätt till en bra och utvecklande förskola, skola och skolbarns-

omsorg, i grupper med rimlig storlek, pedagogisk mångfald och väl utbildad 

personal. Varje barn måste få det stöd och den trygghet han eller hon behöver. 

Fler lärare, bättre arbetsvillkor, en ökad vuxentäthet och mindre barn- och 

elevgrupper är viktiga mål.  

 

- Staden ska svara för att det finns en kommunalt driven grundskola med 

hög kvalitet i varje stadsdel.  

 

- Skolorna måste få tillräckliga resurser för att kunna stödja elever som 

behöver mycket lärarstöd/vuxenstöd, och att elever med behov 

uppmärksammas tidigt.  

 

- Skolmaten bör produceras i lokala tillagningskök för att bli billigare, för 

att minska frekvensen av skolmat som slängs varje dag, för att öka 

kvaliteten och för att minska klimatpåverkan.  

 

- Skola och förskola ska utveckla sitt pedagogiska tänkande och ha ett 

ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter. 

 

- Övergången till gymnasieskolan måste fungera väl. Oroande många 

elever i grundskolan når inte upp till de mål som ställs. Därför krävs 

samordnade insatser av grundskola och gymnasieskola tillsammans med 

respektive elev.  

 

- Många unga tjejer känner sig diskriminerade i skolan och på fritidsgårdar 

och känner sig otrygga utomhus. Vi vill stärka tjejernas självkänsla. Det 

kan ske bl.a. genom att erbjuda feministiskt självförsvar under skoltid. 
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Samtidigt ska pojkarna få möjlighet att träffas i killgrupper och diskutera 

hur man behandlar varandra med respekt och hur man behandlar 

tjejerna i klassen, varför man gör som man gör och vad man kan göra 

annorlunda. 

 

- I skolan ska det vara nolltolerans mot rasism, trakasserier och 

kränkningar.  

 

- Vuxenutbildningen är en del av ett ständigt lärande. Vuxenutbildningen 

på Lidingö drivs på ett engagerat och bra sätt, och måste garanteras 

tillräckliga resurser såväl via statliga som kommunala medel.  

 

- Elevinflytande och samverkan är viktiga medel för att utveckla eleverna 

till demokratiska, ansvarstagande och solidariska medborgare. Skolan 

ska stärka elevernas självkänsla och tilltro till sina möjligheter att klara 

uppställda mål. Utvecklingssamtal ger mer information än betyg. 

Äldres rätt till en trygg och värdig äldreomsorg 

Var och en ska garanteras den hjälp hon eller han behöver för att tryggt kunna 

välja att bo kvar i sin egen bostad så länge man själv önskar. När omsorgs-

behovet blir stort ska den som så önskar snabbt få plats i särskilt boende. 

Anhöriga ska garanteras individuellt utformat stöd.  

 

- All hemtjänst ska utformas i nära och förtroendefull samverkan mellan 

omsorgstagaren och givaren. Omsorgen ska ges med hög 

personkontinuitet. Personalen ska ha frihet att vara lyhörd mot den 

äldres egna önskemål och ha den tid som krävs för att ge den hjälp 

omsorgstagaren önskar.  

 

- Maten ska så långt möjligt lagas i den äldres hem. Maten är en viktig del 

av livet även på ålderns höst och bör hålla god kvalité.  

 

- Staden ska tillsammans med landstinget skapa ett team med vårdbiträde, 

sjuksköterska, läkare och rehabiliteringspersonal, som kan ge äldre med 

omfattande vård- och omsorgsbehov en sammanhållen och kvalificerad 

vård och omsorg i hemmet.  

 

- Om hälsa och ork gör att man vill flytta till ett tryggare boende med 

personal dygnet runt ska det finnas olika former av särskilt boende 

anpassade för individuella behov.  

 

- Staden ska kunna erbjuda personer med demenssjukdom bra grupp-

bostäder med kunnig personal så att omsorgen fullt ut lever upp till 

Socialstyrelsens riktlinjer.  

 

- Anhöriga måste garanteras stöd och hjälp på ett flexibelt sätt. Ett av 

stadens korttidsboenden ska omgående kunna tillhandahålla plats för att 

lösa av den anhörige, när den anhörige och den äldre själv bedömer att de 

har behov av det.  
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- Rehabilitering och ADL-träning ska ge förutsättningar för ett så själv-

ständigt och värdigt liv som möjligt. 

 

- Äldreomsorgstaxan ska vara låg och insatser som syftar till avlösning för 

anhöriga ska vara gratis. 

 

- Föreningar, pensionärsorganisationer och olika verksamheter som bidrar 

till att göra tillvaron aktiv och meningsfull för äldre ska ges stöd med 

ekonomi och lokaler. 

Funktionsnedsättning får inte bli ett handikapp 

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv där funktions-

nedsättningen 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.  

 

- Bostadsområdena från fyrtio- och femtiotalet behöver få fler hus som har 

hiss. All ny- och ombyggnation ska ske så att tillvaron underlättas för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

- Lidingöhem och de privata fastighetsägarna bör ”öronmärka” bra 

lägenheter så att de erbjuds personer som behöver en tillgänglig bostad. 

 

- Utemiljö och offentliga lokaler ska anpassas så att de är lätt tillgängliga 

för personer med olika slags funktionsnedsättning. 

 

- Genom personlig assistans och en väl fungerande hemtjänst ska man få 

det stöd man behöver i sitt vardagsliv. Hjälpen ska utformas så att man 

kan styra sitt liv själv. 

 

- Personer med utvecklingsstörning är enligt LSS garanterade daglig verk-

samhet. Även personer med andra former av funktionsnedsättning, 

särskilt personer med långvarig psykisk störning, måste, i den mån de 

inte har arbete på den öppna arbetsmarknaden, garanteras en 

meningsfull sysselsättning.  

 

- Den som så önskar ska kunna få ett särskilt anpassat boende, som drivs i 

kommunal regi.  

Solidaritet med flyktingar 

Lidingö har varit bra på att ta emot flyktingar och vara öppna mot människor 

med annan etnisk bakgrund än svensk. Det ska vi fortsätta att vara! En rik 

kommun som vår ska självklart ha en generös och human flyktingpolitik och 

bereda förföljda människor en fristad här.  

 

- Lidingö ska ha beredskap att ta emot det antal flyktingar som Migrations-

verket årligen föreslår. 
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- Lidingö måste ta ansvar för att det finns bostäder att förmedla till 

familjer och ensamkommande som fått uppehållstillstånd.  

 

- Lidingö ska se till att det finns möjlighet till kontaktfamiljer eller 

kontaktpersoner för alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till 

kommunen. Detta är ett viktigt sätt att ge dessa barn en kontakt med det 

svenska samhället som de annars har svårt att få.  

 

- Förskolebarn och skolelever ska garanteras en god undervisning både i 

modersmålet och i svenska.  

 

- Staden ska även genom stöd till och samverkan med frivillig-

organisationer verka för att våra mottagna flyktingar får hjälp att knyta 

nya kontakter i Lidingö. 

Miljövänlig och säker trafik 

- Säkerheten för gående och cyklister måste förbättras. Biltrafiken ska ske 

på de oskyddade trafikanternas villkor.  

 

- Staden ska fortsätta bygga ut, förbättra och underhålla gång- och cykel-

vägnätet, och de viktiga cykelstråken bör uppfylla Trafikverkets förslag 

till utformning av snabba cykelstråk.  

 

- I bostadsområdena bör hastigheten normalt sett vara 30 km/timmen. 

 

- Trafiksäkerheten för gående och cyklister längs Södra Huvudleden genom 

Skärsätra måste förbättras, enklast genom att krympa vägbanan för att 

ytterligare säkerställa att bilar inte kör snabbare än 30 km/timmen på 

denna sträcka. 

 

- Bullerproblemen för fastigheter längs öns genomfartsvägar måste 

åtgärdas.  

 

- Staden bör återta kontrollen av öns fjärrvärmenät bland annat för att 

kunna sänka kostnaderna för dem som bor i hus med fjärrvärme. Intill 

dess det blir möjligt måste staden övervaka effekterna av att fjärrvärme-

verket sålts till privata intressenter. 

Lidingö – en grön oas nära huvudstaden 

Lidingös grönområden är en ovärderlig resurs för rekreation och allehanda 

friluftsaktiviteter. Det är viktigt att dessa hålls lättillgängliga sommar som 

vinter. 

 

- Vi ska bibehålla de stora och sammanhängande grönområdena.  

 

- Skogarna är till för rekreation och friluftsliv. Detta syfte ska vara väg-

ledande för hur de sköts. Vid planering av skötsel av öns grönområden är 

det angeläget att ta tillvara den kunskap som finns hos öns frilufts- och 
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miljöorganisationer. 

 

- Staden ska utifrån sin hälsoprofil göra det attraktivt och enkelt att röra 

sig i skog och mark.  

 

- Lidingö har en rik flora av sällsynta och vackra naturmiljöer. Värdefulla 

biotoper ska skyddas från byggnation och exploatering.  

 

Handlingsplan för Lidingö 2014-2017  

I morgondagens Lidingö ska var och en kunna utveckla sina unika möjligheter. 

Vänsterpartiet verkar för ett samhälle som präglas av omtanke, solidaritet och 

demokrati. Ett samhälle där frihet inte heter pengar och jämställdhet mellan 

kvinnor och män är något vi upplever och inte något vi eftertraktar. Det här är 

våra sex punkter för ett bättre Lidingö:  
 

1. Vi ska leva så att vi inte förstör vårt jordklot för kommande generationer.  

Klimatförändringarna är verklighet och detta 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. Avfall 

ska återvinnas, och matrester bli biogas. 

 

2. All stadens verksamhet ska formas utifrån Lidingöbornas önskemål; 

barnomsorg, skola, kultur, miljövård, gator och bostadsbyggande. 

Barnomsorgen måste utformas så att alla barn har lika möjlighet till en 

meningsfull, rolig och upplevelserik vardag. Skolan måste se till varje barns 

behov och låta varje barn utvecklas i sin takt. Man måste se att varje barn har 

speciella behov och att alla inte har samma möjligheter till exempelvis 

läxläsning. Kultur är en viktig del i en meningsfull fritid både för barn, unga och 

vuxna. Det behövs ett friare kulturklimat på Lidingö där det är lätt att 

arrangera olika spännande aktiviteter. Samverkan måste bli större mellan unga 

och vuxna, och lyhördheten för vad unga vill större. De unika och natursköna 

områdena i kommunen måste bevaras och vårdas. Det måste gå att bo på Lidingö 

även om man inte har så mycket pengar. Därför måste vi bygga fler hyresrätter 

och se till att Lidingöhem AB inte säljer ut fler bostäder. 

 

3. Staden ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Både män och kvinnor har rätt att vara en del av både arbetslivet, det politiska 

livet och delta i hemarbetet samt ha frihet att forma sitt eget liv. Staden måste, 

såväl genom en väl utbyggd och högkvalitativ barnomsorg som genom att vara en 

ansvarstagande arbetsgivare och upphandlare, skapa förutsättningar för både 

män och kvinnor att dela både på ansvar och frihet i vardagen. Jämställdhet 

måste finnas med som ett självklart och naturligt perspektiv i alla typer av 

beslut och frågor inom staden.  

 

4. Glädjen att skapa och få uppleva vad andra skapar ska vara alla förunnat. 

Musikskolan, Sagateatern och andra verksamheter som gynnar kulturlivet på 

Lidingö ska vara billiga och tillgängliga. Alla människor ska ha råd att delta i 
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kulturlivet och oavsett storlek på plånboken!  

 

5. Inflytandet över verksamheterna och kommunens arbetsplatser ska öka 

Genom ökat inflytande över såväl verksamhet som arbetsplats kan vi både 

förbättra arbetsklimatet för de anställda och höja kvalitén på verksamheten, 

inom t ex äldrevården. Det är viktigt att alla människor som kommer i kontakt 

med verksamheten, både brukare och anställda, kan vara med och påverka hur 

verksamheten sköts, detta för att få bästa möjliga resultat.  
 

6. Stadens verksamheter ska finansieras solidariskt via kommunalskatten. 

Idag finns en vanföreställning om att det skulle vara bättre att var och en sörjer 

för sig själv. Vi tror inte att det stämmer. Därför vill vi att stadens verksamheter 

finansieras via skattesedeln, lika för alla, samma möjligheter och skyldigheter 

för alla. 

 



 

 12 

Vänsterpartiet Lidingös hemsida: 

www.lidingo.vansterpartiet.se  
 

 

http://www.lidingo.vansterpartiet.se/

