
VÄNSTERPARTIET Lidingö

På vägen mot jämställdhet 
- I Vänsterpartiets budget för 2013 ser (v)i världen genom kvinnors ögon

Ännu har vi inte nått målet om ett jämställt samhälle, men på alla nivåer, i stat, landsting och 
kommun, måste vi ta vårt ansvar för att framtida generationer ska kunna leva i ett sådant 
samhälle, ett bättre samhälle. Vänsterpartiet Lidingö tar sin del av ansvaret genom att i vårt 
budgetförslag för 2013 presentera några steg på vägen mot ett jämställt Lidingö. 

Jämställd skola – jämställd barnomsorg
I skolan vistas barn och unga mycket av sin tid. Tiden i skolan ska vara bra, konstruktiv, lärorik 
och trygg. För att göra det arbetet lättare avsätter vi i vårt budgetförslag pengar för ett 
jämställdhetsprojekt i skolan i syfte att motverka och ifrågasätta könsroller samt destruktiva 
attityder kring makt. Vi vill också att staden ska verka för nolltolerans mot sexism i skolan 
genom projekt som alla skolor ska genomföra och planera tillsammans. Syftet är att skapa en 
bättre skolmiljö framförallt för unga tjejer. Sexism och sexuella trakasserier är ett problem i 
skolan som man endast kommer åt genom att i grunden förändra attityder. I vårt budgetförslag 
vill vi påbörja denna attitydförändring. När det gäller skolan och lärandemiljön vill vi också att 
staden ska satsa på kulturverksamheter som verkar könsrollsöverskridande och som har en viktig 
roll som fritidssysselsättning för många tjejer, i våra tankar härvidlag finns främst Sagateatern 
och Musikskolan.

Jämställd förvaltning
Jämställdhetsarbetet måste genomsyra hela Lidingö. Därför föreslår vi att det under 
budgetperioden 2013-2015 ska genomföras en personalutbildning i jämställdhet för alla 
pedagoger och andra som jobbar med unga och i socialtjänsten samt alla chefer inom Lidingö 
stad. Denna satsning vill vi understödja genom att staden anställer en genuspedagog. En annan 
del av jämställdhetsarbetet som är viktig för att uppnå jämställdhet inom den kommunala 
förvaltningen är att samtliga anställda i kommunen garanteras rätten att arbeta heltid. Ingen ska 
ofrivilligt behöva arbeta deltid. I avtal med de som driver vård och omsorg på uppdrag av staden 
eller inom ramen för kundval ska rätten till heltid säkerställas. Vidare anser vi det självklart att 
Lidingö stad genom sin arbetsgivarorganisation, SKL, verkar för full lön under föräldra-
ledigheten. Detta anser vi eftersom vi vet att detta vore ett steg på vägen mot ett jämställt uttag av 
föräldraledigheten. 

Jämställd fritid
Vänsterpartiet vill också att staden ska se över vilka som gagnas av dagens fritidssatsningar. Här 
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ser vi gärna inrättande av en tjejmottagning för ökad psykisk, social och sexuell hälsa hos unga 
kvinnor. Ungdomsmottagning, fritidsgårdar och socialtjänst har också på olika sätt viktiga roller 
för att stärka tjejernas situation. Därför vill vi ge dessa ökade resurser för att bemöta det behov 
som finns.

Jämställd barnomsorg
Vi ser det som en viktig del i jämställdhetsarbetet att alla föräldrar har möjlighet till barnomsorg. 
Idag är det inte så i Lidingö. Därför vill vi att staden ska kunna garantera bra och trygg 
nattomsorg för barn till föräldrar som arbetar natt. Vi vet också att barn mår bra av små 
barngrupper, en vetskap som måste få genomslag i praktiken. Därför fortsätter vi Vänsterpartiets 
satsning på mindre barngrupper inom skola och barnomsorg. 

En hjälpande hand när den behövs
En väldigt central del i jämställdhetsarbetet är också att se till att ta hand om alla de som fallit 
offer för de grövsta uttrycken för det patriarkala samhällssystemet. Därför anser vi att det är 
självklart att alla kvinnor som behöver skyddat boende ska kunna garanteras att få det.

Vision från vänster

1. Ett solidariskt Lidingö där människors välfärd går före ekonomisk vinst
På Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och geografisk bakgrund 
välkomnas till en kreativ och hälsosam miljö att bo, arbeta och studera i. Här ska man kunna 
finna rekreationsmöjligheter och kulturell stimulans i orörd natur, vackra parker och välvårdade 
kulturmiljöer. Här ska alla ha råd att bo och bebyggelsen ska vara varierad. Lidingö ska ha ett 
generöst flyktingmottagande med möjlighet till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 
ensamkommande flyktingbarn. Lidingö ska uppfylla FN:s barnkonvention och konvention för 
personer med funktionsnedsättning och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering med 
speciell inriktning på mäns våld mot kvinnor och förtryck av sexuella och etniska minoriteter.

2. Ett demokratiskt Lidingö, där alla är delaktiga i formandet av vår gemensamma välfärd
Alla kommunens medborgare har möjlighet att påverka sin vardag och den kommun de lever i. 
Kommunen intar en öppen och lyhörd attityd och tar hänsyn till folkopinionen såväl i 
beslutsfattande som i förvaltning. Ungdomarna får en utbildning som gör dem redo att ta ansvar 
och påverka samhället. Det finns ett varierat utbud av fritidsaktiviteter såväl för unga som vuxna. 
Arbetsmarknaden är redo att ta emot dem och bostäder byggs med rimliga hyror som gör att unga 
inte drivs från kommunen av orimliga hyror eller brist på bostäder. Kommunen ger medborgarna 
högsta möjliga kvalitet i alla sina verksamheter. Olika brukargrupper ges inflytande över samtliga 
verksamheter i deras intresseområden. Alla känner trygghet och samhälleligt stöd i livets olika 
skeden.

3. Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Lidingö
Lidingö har ett unikt läge som skärgårdsö i storstadsregion, men är också en del av Sverige, 
Norden, Europa och världen. Lidingö ska vara en föregångare när det gäller energisparande och 
klimatsmart uppvärmning och kommunikation. Lidingö handlar ekologiskt och rättvist och värnar 
biologisk mångfald, natur och vattenområden. Vår stad präglas av solidaritet – lokalt mellan 
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stadens medborgare, globalt med de exploaterade länderna och för framtiden med kommande 
generationer. Vid upphandling av tjänster tas hänsyn till kvaliteten på verksamheten och gällande 
kollektivavtal respekteras alltid. Lidingö är en föregångare när det gäller upprättandet av 
kontakter med de exploaterade länderna genom vänortssamarbeten som berikar både 
kommuninvånarna och invånarna på vänorten. 

Vänsterpartiets budgetförslag nämnd för nämnd

Kommunstyrelsen, summa ökad ram 6 350
Utbildningssatsning i jämställdhet 2 850
Genuspedagog 500
Buffert för att möjliggöra att erbjuda alla heltidstjänst 3 000

Jämställdhet ska vara ett övergripande mål för budgetperioden 2013-2015.

Utbildningsnämnden, summa ökad ram 16 000
Buffert för att ha skolkapacitet för framtiden, behålla Gångsätra 6 000
Mindre barngrupper 4 000
Förstärkta resurser för barnomsorg nattetid 2 000
Musikskolan, ökade resurser med särskild inriktning på och  
sänkta avgifter 2 000
Projekt jämställdhet 1 000
Ej vårdnadsbidrag -1 000
Höjning av skolmatens kvalitet 2 000

Skolan har en central roll för att främja jämställdhet och ge barn och unga goda förutsättningar att 
utvecklas till fria och skapande individer. Detta goda kommer inte av sig självt utan behöver ständigt 
stöttas och förnyas. Vänsterpartiet vill att budgetperioden 2013-2015 ska vara en satsning på barnen och 
jämställdheten.

Antalet grundskolelever ökar, och stadens skolor måste anpassas för att ta emot det ökande 
elevunderlaget. Om några år kommer antalet i gymnasieåldern att öka. Staden måste kunna garantera att 
alla som vill kan få gymnasieplats i Lidingö. Därför måste Gångsätra behållas som gymnasieskola, och 
komvux kan då vara kvar i de för sitt ändamål anpassade lokalerna i Hersby.

Musikskolan bör ges resurser för att kunna fungera som ett nav för skapande och kulturella 
verksamheter, med under 2013 särskild tonvikt på att tillsammans med bl.a. Sagateatern utveckla 
könsrollsöverskridande kulturaktiviteter.

Kvaliteten på skolmaten bör höjas. Nuvarande avtal med entreprenörerna går ut 2013, och inför detta 
bör en översyn göras för att se över möjligheten att skolmaten ska kunna lagas på plats 2014 på så 
många skolor som möjligt.  

Äldre- och handikappnämnden, summa ökad ram 10 000
Höjd hemtjänstpeng 5 000
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Höjd äldrepeng vård- och omsorgsboenden 3 000
Sänkta avgifter måltider, korttidsboende mm 2 000

Äldreomsorg är ofta att kvinnor – undersköterskor, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper, tar hand om 
äldre kvinnor. Värdiga arbetsvillkor är förutsättning för en värdig äldreomsorg. Värdig äldreomsorg 
förutsätter att personalen har tid. Vänsterpartiet budgeterar för det genom att tillföra medel för en bättre 
bemanning.

Den äldre ska så långt möjligt kunna välja vem som kommer hem till henne eller honom, och vad den 
personen ska göra – det är långt viktigare än kundvalets att få välja företag som är förvillande lika 
varandra.

Avgiften för mat överstiger vida Konsumentverkets hushållsbudget, avgifterna för dagverksamhet och 
korttidsboende anmärkningsvärt höga. Vänsterpartiet vill sänka dessa avgifter.

Socialnämnden, summa ökad ram 2 150
Förstärkta insatser utsatta kvinnor 1 400
Resurser för ungdomsmottagningen och förebyggande insatser 500
Planera för ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn 100
Sänkta avgifter familjerådgivning, kontaktfamilj 150

Stadens arbete för utsatta kvinnor behöver förstärkas. Förebyggande insatser för unga kvinnor tillförs 
ökade medel. Avgifterna för familjerådgivning och kontaktfamilj är höga och bör sänkas. 

Kultur- och fritidsförvaltningen, summa ökad ram 2 500
Ökad satsning på flickor i all ungdomsverksamhet 1 000
Ökat anslag Sagateatern som del i en kultur- och 
jämställdhetssatsning 1 000
Ökat föreningsstöd och sänkta avgifter simhall 500

Kultur- och fritidsnämnden svarar för många verksamheter som är viktiga för Lidingöborna, inte minst 
för öns unga flickor. Ökat anslag till Sagateatern, kulturaktiviteter, föreningsstöd och återinfört stöd till 
studieförbunden är exempel på satsningar Vänsterpartiet vill göra. Avgifter för Sagateatern, 
simundervisning och simhall ska sänkas. Planeringen för ny simhall bör återupptas. En översyn av 
behovet av fler fritidsgårdar ska ske under året som kommer. Sammantaget tillför Vänsterpartiet 2,5 
Mkr till nämnden.

Tekniska nämnden, summa ökad ram 2 000
Tillgänglighetsfrämjande åtgärder 1 000
Satsning på hushållsnära källsortering och möjlighet för alla  
hushåll att lämna matavfall o.dyl. för rötning 1 000

Summa 39 000
Skattesats 19,00
Innebär en ökning med 38 öre från stadens skattesats för 2012 om 18,62
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Ekonomiska förutsättningar

Lidingö stad har en betydligt bättre skattekraft än den genomsnittliga för riket. Genom 
skatteutjämningssystemet har Lidingö ändå liknande förutsättningar som andra kommuner, varför 
det inte är orimligt att utdebiteringen kan ligga kring snittet för riket. Stadens verksamheter skall i 
huvudsak finansieras solidariskt via kommunalskatten. Vänsterpartiets förslag till utdebitering 
innebär att Lidingö fortsätter att ligga under snittet för riket i utdebitering.

Plan 2014-2015
Nämnderna måste få rimliga förutsättningar för åren 2014 och 2015. Ramarna ska utgå från den 
budget Vänsterpartiet föreslår för 2013 och uppräkning ske så att löne- och lokalkostnads-
ökningarna täcks. Detta kommer troligen att innebära ett behov av viss skattehöjning även de 
åren. Avgifter ska vara låga för att inte utestänga dem som har en knapp ekonomi. 
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