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Sy@e	  
Den	  här	  årsredovisningen	  riktar	  sig	  Dll	  Lidingöbor	  och	  andra	  
intresserade	  som	  vill	  veta	  vad	  Carl-‐Johan	  Schiller,	  er	  lokale	  
företrädare	  på	  Lidingö,	  lyckas	  åstadkomma	  under	  eI	  år.	  

Då	  2015	  är	  det	  första	  året	  under	  mandatperioden	  2015-‐2018	  	  
har	  mycket	  Dd	  ägnats	  åt	  aI	  starta	  olika	  utredningar	  och	  liknande.	  	  

En	  stor	  utmaning	  under	  2016	  blir	  således	  aI	  använda	  den	  
informaDon	  vi	  införskaffat	  under	  2015	  för	  aI	  åstadkomma	  reella	  
förändringar.	  	  
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Några	  av	  Carl-‐Johans	  vallö@en:	  

•  EffekDvisera	  Lidingös	  administraDon	  och	  satsa	  på	  
de	  kommunala	  kärnuppgi@erna	  

•  Utveckla	  Lidingövallen	  samt	  öka	  Dllgången	  på	  
ändamålsenliga	  lokaler	  för	  öns	  föreningsliv	  

•  Tillskapa	  fler	  båtplatser	  
•  Utveckla	  Lidingö	  försikDgt	  och	  bevara	  våra	  
grönområden	  

•  Säkerställa	  aI	  Lidingöhems	  kassa	  på	  600	  mkr	  
kommer	  Dll	  nyIa	  för	  invånarna	  

•  Stärka	  det	  kommunala	  pensionärsrådet	  
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Carl-‐Johans	  uppdrag	  i	  beståndsdelar	  

Kultur-‐	  och	  
friDdsnämnden	   Stadsledning	  

Gruppledare	  Kommunala	  
pensionärsrådet	  	  
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Kultur-‐	  och	  friDdsnämnden	  
•  FortsaI	  planering	  kring	  utveckling	  av	  Lidingövallen	  
•  Utredning	  kring	  nyI	  idroIsområde	  i	  Högsätra	  
•  Påbörjat	  arbete	  för	  bäIre	  skidbacke	  i	  Ekholmsnäs	  

•  Tre	  nya	  konstgräsplaner	  färdigställda	  
•  Framtagande	  av	  en	  skulpturplan	  

•  Träffat	  drygt	  20	  av	  Lidingös	  föreningar	  
•  Infört	  en	  ”ungdomskulturpeng”	  
•  Har	  Dllsammans	  med	  båtlivet	  Dllskapat	  ca.	  90	  nya	  båtplatser	  

•  Prioriterat	  upprustning	  av	  öns	  strandbad	  
•  NyI	  MTB-‐spår	  på	  Elfvik	  	  
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Stadsledning	  

•  Arbetat	  för	  effekDvisering	  av	  stadens	  administraDon	  	  
•  Drivit	  en	  Lidingömässig	  utveckling	  av	  Centrum	  –	  
bevarade	  grönområden	  

•  Vill	  se	  nyI/utvecklat	  badhus	  på	  Lidingö	  
•  TillsaI	  Lidingöhemsutredning	  –	  bäIre	  förvaltning	  av	  
medborgarnas	  resurser	  

•  Varit	  med	  och	  tagit	  iniDaDv	  Dll	  Sverigeförhandlingen	  
•  Motverka	  de	  nya	  reglerna	  kring	  biltullarna	  –	  
uppvaktat	  regeringen	  samt	  arbetar	  internt	  i	  KD	  mot	  
dessa	  förslag	  
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Gruppledare	  

•  LeI	  Kristdemokraternas	  	  arbete	  i	  staden	  genom	  
bland	  annat	  gruppmöten,	  deltagande	  i	  olika	  
projektgrupper	  och	  ansvar	  för	  mediakontakter	  

•  FöreträI	  KD	  i	  kommunfullmäkDges	  debaIer	  med	  
särskilt	  ansvar	  för	  övergripande	  frågor	  som	  t.ex.	  
budgetdebaIen	  

•  Ansvarat	  för	  övergripande	  förhandlingar	  med	  andra	  
parDer	  kring	  frågor	  som	  t.ex.	  majoritetsbildning,	  
budget,	  Lidingöhem,	  effekDviseringsuppdraget	  och	  
Lidingöhem	  	  	  
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Kommunala	  pensionärsrådet	  

•  Pensionärsrådet	  är	  sedan	  2015	  placerat	  under	  
kommunstyrelsen	  

•  Har	  Dllsammans	  med	  PRO	  och	  SPF	  utvecklat	  
rådets	  arbete	  och	  skapat	  en	  bra	  grogrund	  för	  eI	  
goI	  samarbete	  mellan	  staden	  och	  
pensionärsorganisaDonerna	  
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Carl-‐Johans	  övriga	  poliDska	  uppdrag	  

Förbundsstyrelseledamot	  
KDU	  

LandsDngspoliDker	  

DistriktsstyrelseersäIare	  
KD	  sthlm	  län	  
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Varför	  vikDgt	  med	  fler	  poliDska	  
uppdrag?	  

•  Tidig	  informaDon	  om	  frågor	  som	  rör	  Lidingö	  –	  
t.ex.	  infrastruktursatsningar	  och	  placeringar	  av	  
vårdinräIningar	  

•  Möjlighet	  aI	  påverka	  KristdemokraDska	  
företrädare	  regionalt	  och	  naDonellt	  i	  frågor	  
som	  rör	  Lidingö	  

•  Påverka	  Kristdemokraternas	  poliDska	  
utveckling	  –	  t.ex.	  medverkat	  Dll	  aI	  fälla	  
Decemberöverrenskommelsen,	  (DÖ)	  
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Carl-‐Johan	  i	  media	  



Kommande	  vikDga	  frågor	  för	  Carl-‐Johan	  

•  Implementera	  effekDviseringsuppdraget	  
•  Höja	  Lidingölärarnas	  löner	  
•  Höja	  hemtjänstpengen	  
•  Höja	  ersäIningen	  i	  daglig	  verksamhet	  inom	  LSS	  
•  Utöka	  det	  drogförebyggande	  arbetet	  
•  Införa	  en	  ”kulturmiljon”	  
•  Stoppa	  regeringens	  Lidingöfientliga	  poliDk	  
•  Arbeta	  mot	  LandsDnget	  för	  bäIre	  busstrafik	  
•  Öka	  Dllgången	  Dll	  idroIshallar	  på	  Lidingö	  	  
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Kontakta	  Carl-‐Johan: 	  	  
•  Mail:	  Carl-‐johan.schiller@lidingo.se	  
•  Telefon:	  0761	  87	  83	  30	  
•  Facebook:	  Kristdemokraterna	  Lidingö	  
•  TwiIer:	  cjschillerkd	  
•  Linkedin:	  Carl-‐Johan	  Schiller	  

Hör	  gärna	  av	  dig	  om	  du	  har	  tankar	  kring	  hur	  vi	  2llsammans	  kan	  göra	  Lidingö	  
2ll	  en	  bä8re	  plats	  a8	  leva	  och	  bo	  på!	  
/Carl-‐Johan	  Schiller,	  KD	  
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