
                                                                                          

VALMANIFEST 2022 
för Miljöpar6et de gröna i Lidingö 

8 vägar 6ll e? bä?re Lidingö 

Lidingö ska vara en kommun där alla kan känna sig hemma, oavse? bakgrund och 

situa6on i livet. Här bygger vi en levande stad med rikt kulturliv och starkt 

näringsliv. Lidingös kännetecken ska vara det livskraLiga och hållbara 

lokalsamhället med gröna, trygga och a?rak6va miljöer. Här har öns olika delar 

länkats samman med grönska och gång- och cykelvägar, och klimatskadliga 

transporter minimerats. Lidingö ska gå i täten för a? möta vår 6ds största 

utmaning: omställningen 6ll e? fossilfri? samhälle som lever inom naturens 

ramar. Vi ska 6llgodose dagens behov utan a? beröva fram6da genera6oner 

deras möjligheter 6ll e? go? liv.  
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1. Fram6dens miljösmarta kommun 
Jordens klimat förändras i en omfa4ning och takt som saknar motstycke i människans 
historia. Den globala temperaturen s=ger. Extremväder med utdragna värmeböljor, 
skogsbränder och stormar blir allt vanligare.  

Men utvecklingen kan vändas - lösningar på klimatkrisen finns. Det kräver e4 ak=vt arbete på 
alla nivåer, inte minst i våra kommuner.  Utsläppen av växthusgaser i Sverige måste minska 
från dagens ca 8 ton per person och år =ll 1 ton för a4 farliga klimaJörändringar ska kunna 
undvikas. Lidingö stad =llhör landets sämre kommuner när det gäller både klimat- och 
miljöarbetet. Trots a4 det varken finns stora industrier, motorvägar eller jordbruk på Lidingö 
så är våra utsläpp minst lika höga som i kommuner där sådant finns. Där=ll är Lidingös utsläpp 
från konsum=on näst högst i landet. 

Det är hög =d a4 Lidingö tar verkligt ansvar för klimaJrågan och blir en posi=v kraM i arbetet 
med a4 göra Stockholm =ll världens första klimatneutrala storstadsregion 2035. 

Miljöpar6et vill:  

● A4 en koldioxidbudget och en klimaJärdplan för e4 klimatneutralt Lidingö 2035 tas 
fram,  vilket även ska hantera utsläppen från vår konsum=on. 

● A4 Lidingö stad använder 100 procent förnybar energi i verksamheter, inköp och 
entreprenader. 

● A4 kommunen ökar den egenproducerade energin kraMigt genom satsningar på 
solpaneler, smarta elnät och lagring av el. 

● A4 minst 500 publika laddsta=oner för elbilar är på plats på Lidingös gator och 
parkeringsplatser senast 2030. 

● A4 en biogasmack byggs på ön, där gasen kommer från vårt lokala Käppalaverk. 

● A4 möjligheten =ll lokal odling lokalt byggs ut, genom a4 bland annat  kommunalt 
ägda Elfviks gård blir e4 centrum för ekologisk odling och matproduk=on.  

● A4 en samverkansyta för Lidingös företag, organisa=oner och kommun skapas för a4 
ge skjuts åt klimatarbetet,  en så kallad Klimatarena. 

2. Levande natur och giLfri vardag 
A4 leva på Lidingö är a4 bo nära naturen. För många är det e4 av de främsta skälen =ll a4 bo 
här. Skogarna, sjöarna och våra grönområden är vik=ga källor =ll rekrea=on, livskvalitet och 
biologisk mångfald. Men va4net som omger Lidingö behöver bli renare och skyddas från 
plaster och giMer.  Och fler områden med höga naturvärden måste värnas som naturreservat. 
Lidingö stad ska underlä4a för en smartare resursanvändning och minskat avfall, u=från den 
cirkulära ekonomins principer. 
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Miljöpar6et vill:  

● A4 e4 grundligt arbete inleds för en hållbar och effek=v användning av naturresurser 
på Lidingö, med mer återvinning och återbruk och mindre avfall. 

● A4 Lidingö stad antar en kemikalieplan som fasar ut skadliga ämnen, mikroplaster 
och bekämpningsmedel. 

● A4 mer värdefull natur skyddas genom nya naturreservat. 

● A4 va4net runt Lidingö renas, inte minst i Kyrkviken och Lilla Värtan.  

● A4 den biologiska mångfalden stärks, med mer grönska och träd i stadsmiljön, på 
väggar och tak. 

● A4 minska luMföroreningar och buller från trafiken och verka för tysta stadsmiljöer. 

3. En välfärd a? lita på 
Välfärden ger oss frihet och trygghet. Vi ska kunna få vård och omsorg när vi behöver det. 
Trygghetssystemen för den som är sjuk eller utan arbete ska vara =llräckliga. E4 jämlikt 
samhälle är tryggare för alla invånare. En rik och välmående kommun som Lidingö har goda 
förutsä4ningar för en stark välfärd. Men idag satsar staden mindre än många andra 
kommuner på skola, omsorg och sociala verksamheter. Miljöpar=et vill se en starkare välfärd 
på Lidingö.  

Miljöpar6et vill:  

● A4 mer vård tas =llbaka =ll Lidingö, däribland Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och 
läkarjour. 

● A4 den medicinska kompetensen i omsorgen stärks och fler undersköterskor och 
sjuksköterskor anställs. 

● A4 hemtjänsten får =d a4 jobba med människors verkliga dagsbehov och inte tvingas 
följa pressade =dsscheman, och a4 fler mötesplatser för de äldre inrä4as för a4 öka 
livskvaliteten och motverka ensamheten. 

● A4 Lidingös skolor får mer resurser för elevhälsa och förebyggande arbete för a4 
minska skolstressen och ungas psykiska ohälsa. 

● A4 fler lärarassistenter anställs för a4 avlasta lärarna, och a4 stödet för en mer jämlik 
skola stärks. Den socioekonomiska pengen ska öka =ll de skolor som har större behov. 

● A4 200 nya gymnasieplatser skapas så a4 fler lidingöungdomar kan gå i gymnasiet 
där de bor. 

● A4  fler bostäder för äldre och personer med funk=onsvaria=on byggs. 

● A4 Lidingö stärker samverkan med de lokala områdespoliserna och a4 stadsmiljön 
görs tryggare, inte minst för kvinnor. 

● A4 integra=onen stärks med tydligare lotsning =ll studier och jobb. Den skarpa 
tvåårsregeln för boende ska slopas och ersä4as med individuella planer och skydd för 
barnfamiljer, för a4 nyanlända ska få möjlighet a4 etablera sig och integreras i 
samhället. 
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4. E? levande, livskraLigt och hållbart Lidingö 

På Lidingö ska vi kunna göra det mesta av sådant vi behöver i vardagen, som a4 få service, 
vård och omsorg, handla och ta del av kultur- och fri=dsak=viteter. Vi ska inte vara hänvisade 
=ll a4 åka in =ll stan. Men Lidingö har idag e4 magert utbud av handel och service. 
Arbets=llfällen och bostadsbyggande ligger i bo4en av länet. På drygt 10 år har över 3000 
hyresrä4er försvunnit. Det har blivit allt svårare för unga a4 bo kvar, näringslivet hämmas =ll 
följd av en passiv kommunpoli=k och vård har fly4at från ön.  

Lidingös karaktär av småstad med värdefulla grönområden behöver utvecklas med mer 
levande stadsdelar och bä4re =llgång på bostäder i olika storlekar, handel, och service. 
Kommunen behöver ta en mer ak=v roll för a4 främja förutsä4ningarna för det lokala 
näringslivet.  

Miljöpar6et vill:  

● A4 stadsplaneringen på Lidingö skapar kvarter och stadsdelar där det mesta 
invånarna behöver i vardagen bara ligger inom en kort promenad, cykel- eller busstur 
bort, den så kallade 15-minutersstaden. 

● A4 trafikdiket i Torsvik däckas över och ger plats åt en grönare och mer levande 
stadsdel. 

● A4 området kring Bodals spårsta=on utvecklas med bostäder, företagslokaler, 
universitetslokaler, studentbostäder, ny4 torg och en ny sta=on för Lidingöbanan. 

● A4 staden inleder e4 samarbete med universitet och näringsliv för a4 fler nya 
verksamheter ska kunna komma plats på Lidingö.  

● A4 en företagsinkubator inrä4as för hjälpa nystartade företag med rådgivning och 
lokaler, och med uppdrag a4 öka intresset för entreprenörskap. 

● A4 hyresrä4er i olika storlekar prioriteras vid nybyggna=on,  inte minst för unga och 
människor med mindre tjocka plånböcker. 

● A4 en stads- och ak=vitetspark skapas vid Kyrkviken med bland annat kulturscen, 
utegym, va4enpark och träffpunkter. 

5. Hållbara resor från dörr 6ll dörr 
E4 väl fungerande transportsystem är nödvändigt för a4 människor ska kunna förfly4a sig och 
gods transporteras på e4 smidigt, säkert och miljöanpassat sä4. Transporter är e4 av de 
vik=gaste områdena för a4 bromsa klimaJörändringen. De orsakar omkring en tredjedel av 
Sveriges klimatutsläpp och försämrar luMkvaliteten i städer och längs trafikleder.  

Lidingö behöver ställa om =ll klimatsmarta transporter med liten miljöpåverkan. Genom a4 
planera samhället smartare kan vi även minska behovet av transporter. Med tät och pålitlig 
kollek=vtrafik och moderna och säkra cykelbanor bygger vi e4 både klimatsmart och mer 
jämlikt samhälle. 
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Miljöpar6et vill:  

● A4 Lidingöbanan dras via Lidingö centrum och kopplas ihop med Spårväg City i 
Ropsten. 

● A4 en ringlinje för buss inrä4as, som går mellan öns stadsdelar, skolor, 
idro4sanläggningar samt omsorgs- och vårdinrä4ningar.  

● A4 stombusslinje 6 förlängs från Ropsten =ll centrum och Rudboda.  

● A4 va4envägarna =ll och från Lidingö utvecklas, med fler båtlinjer och tätare turer. 

● A4 två cykelstråk för arbetspendling och uJlykter skapas , en på norra och en på 
södra ön, som är säkra och framkomliga året runt.  

6. Med kulturen i centrum 
Kultur, krea=vitet och skapande är en grundläggande del av a4 vara människa. Konsten och 
kulturen bidrar =ll a4 skapa e4 rikare samhälle a4 leva i. Kulturen ger perspek=v på och 
förståelse för det egna livet och omvärlden. Den fria konsten bryter ny mark och utmanar 
invanda mönster och föreställningar. Därför är kulturlivet, de utövande konstnärerna, 
civilsamhället och kulturins=tu=onerna så vik=ga. Kultur är en del av vår välfärd. Därför ska vi 
ha en stark kulturpoli=k som gör det möjligt för alla a4 utöva och ta del av kultur.  

Miljöpar6et vill:  
● A4 Lidingö får e4 eget kulturhus med en stor scen för uppträdanden och 

föreställningar, som kan bli en samlingspunkt för öns kulturutövare. 

● A4 kulturlivet får starkare stöd och a4 antalet funk=onella lokaler för konstnärer och 
kulturutövare på Lidingö blir fler. 

● A4 kulturens roll i såväl skolan som omsorgen utvecklas och stärks. 

● A4 den kommunala musikskolan byggs ut =ll en samlad kulturskola, i likhet med hur 
det ser ut i många andra kommuner.  

● A4 e4 mål antas om a4 en procent av kostnaderna för byggande och renovering ska 
gå =ll konstnärlig utsmyckning. 

7. Trygghet och säkerhet i en turbulent värld 

Säkerhetsläget i vårt närområde är idag sämre än på mycket länge. Det kan inte uteslutas a4 
den ryska aggressionen i Ukraina utvecklas =ll e4 större krig. Lidingö måste stärka sin 
beredskap för e4 sådant scenario och även kunna hantera en omvärld där gränsen mellan 
krig och fred inte är lika tydlig som =digare. Våra högteknologiska, sammanlänkade samhällen 
blir känsligare för kriser, från cybera4acker och naturkatastrofer, =ll pandemier och störningar 
av energi- och livsmedelsförsörjningen. KlimaJörändringarna och det ohållbara utny4jandet 
av ekosystemen är i grunden säkerhetsfrågor som kommer a4 innebära större utmaningar för 
samhället. En modern säkerhetspoli=k måste kunna möta denna spännvidd av utmaningar, 
liksom komplexiteten i hur olika hot hänger samman.   
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Miljöpar6et vill:  

● A4 Lidingös civilförsvar och beredskapsförmåga stärks, med bä4re beredskapslager, 
utbyggd lokal energi- och livsmedelsförsörjning och starkare skydd av vik=ga 
samhällsfunk=oner. 

● A4 Lidingös förmåga a4 stå emot klimaJörändringarna stärks. 

● A4 det bro4sförebyggande och trygghetsskapande arbetet stärks, bl a genom a4 
Lidingö får fler områdespoliser. 

8. En kommun där din röst blir hörd 
Demokra=n behöver ständigt utvecklas och stärkas för a4 vara livskraMig. Utöver rösträ4en är 
det vik=gt a4 kommuninvånarna kan utöva inflytande mellan val och ha nära =ll dialog med 
beslutsfa4arna. Känslan a4 man kan påverka den egna vardagen stärker förtroendet för 
poli=ken. Detsamma gäller återhållsamhet för arvoden =ll poli=ker.  

Lidingöbornas förtroende för staden är lågt när det gäller möjligheten =ll inflytande. 
Möjligheten a4 påverka och stadens informa=on ses som o=llräckliga. På Lidingö förankras 
allt färre poli=ska beslut som påverkar medborgarna genom dialog och bredda remissrundor 
innan de fa4as. Demokra=n på Lidingö behöver stärkas. 

Miljöpar6et vill:  

● A4 kommuninvånarnas möjlighet =ll dialog och delak=ghet vid större poli=ska beslut 
utökas. 

● A4 kommuninvånarna ska kunna lägga förslag =ll kommunfullmäk=ge och a4 en 
allmänhetens frågestund införs. 

● A4 en årlig demokra=dag inrä4as där lidingöbor får möta poli=ker och tjänstemän i 
staden. 

● A4 rösträ4sålder från 16 år genomförs på prov i kommunalvalet. 

● A4 ungdomsfullmäk=ge ges rä4 a4 lägga förslag =ll kommunfullmäk=ge. 

● A4 de förtroendevalda i kommunen inte ska ha högre arvode än en riksdagsledamot. 
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