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Välj Moderaterna för ett ännu bättre Danderyd 
 
Moderaternas verksamhetsidé är att du som invånare ska ges så stort inflytande som möjligt över din 
egen vardag, och att de politiska besluten ska begränsas till att endast omfatta sådant som måste 
skötas gemensamt. Vår vision är att Danderyd ska vara tryggare, grönare, starkare, friskare och 
friare.  
 
Fler poliser för ett tryggare Danderyd 
Danderyd är hårt drabbat av inbrott, vilket gör att otryggheten växer. Vi moderater har på riksplanet 
föreslagit flera åtgärder för att öka antalet poliser, såväl i Danderyd som i resten av Sverige. Vi vill 
dessutom satsa på domstolarna och tullen samt skärpa straffen för flera brott, bland annat 
sexualbrott och brott mot sk blåljuspersonal. Här i Danderyd vill vi införa kameraövervakning av 
särskilt otrygga platser och utveckla grannsamverkan.  
 
Välskötta parker för ett grönare Danderyd 
Danderyd ska vara en grön kommun. Våra naturreservat, parker och grönområden ska värnas och 
vara välskötta, liksom sjöar och stränder. Danderyds karaktär av villa- och trädgårdsstad ska bevaras. 
Nybyggnation ska huvudsakligen ske i kollektivtrafiknära lägen längs med E18-stråket och där marken 
redan är ianspråktagen. Vi moderater eftersträvar en förbättrad dialog och kommunikation med 
danderydsborna i samband med byggprojekt.. 
 
Ordning i ekonomin för ett starkare Danderyd 
Ordning i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna göra de satsningar som behövs inom 
exempelvis skola, förskola och omsorg om äldre och funktionshindrade. Danderyd har under många 
år, med moderat ledning, lyckats förena låg skatt med hög kvalitet inom dessa områden. Det har varit 
möjligt tack vare ett målmedvetet arbete och tydliga prioriteringar. Vi moderater är beredda att även 
fortsättningsvis ta ansvar för Danderyds ekonomi. 
 
Satsa på ungdomsidrotten för ett friskare Danderyd 
Ungdomarna i Danderyd är bland de mest idrottsaktiva i hela Sverige, tack vare det engagemang som 
finns inom föreningslivet. Kommunen ska stödja föreningarnas arbete med barn och ungdom 
ekonomiskt, skapa förutsättningar för att det finns idrottsanläggningar som svarar mot behovet. 
Danderyd ska också uppmuntra till verksamhet för barn och ungdomar inom musik, konst, dans och 
andra kulturformer. 
 
Fortsatt rätt att välja skola och omsorg för ett friare Danderyd 
Danderyd var en av de första kommunerna i Sverige som införde rätt att välja förskola, skola och 
hemtjänst. Sedan dess har valfriheten utvecklats till att omfatta än fler områden, bland annat vård- 
och omsorgsboenden och vuxenutbildning. Vi moderater menar att konkurrens och valfrihet i hög 
grad har bidragit till att vi i Danderyd har Sveriges bästa skolor – i såväl kommunal som privat drift. 
Men nu vill Socialdemokraterna försvåra och förhindra för de fristående verksamheter som finns i vår 
kommun. Den sk Reepalu-utredningen har föreslagit ny lagstiftning, vilken skulle strypa mångfald och 
valfrihet. Vi moderater säger nej till Socialdemokraternas förbudspolitik. 
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Skola och förskola 
 
Moderaterna arbetar för: 
- Fortsatt rätt att välja förskola och skola. Vi säger nej till Socialdemokraternas förslag att förhindra 
och försvåra för fristående utövare. 
- Individanpassad förskola och skola, där stöd och hjälp sätts in så tidigt som möjligt liksom extra 
stimulans där så behövs. 
- Fortsatt digitalisering. 
- Alla barn ska vara trygga i skolan och förskolan. 
- Andelen elever som lämnar skolan med icke godkända betyg ska minska ytterligare. 
- Bibehållet antal nationella prov. 
- Lärarnas administrativa börda ska minskas. 
- Mobbning och kränkningar ska motverkas, och alla verksamheter ska ha ett aktivt 
värdegrundsarbete. 
- Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolorna ska intensifieras. 
- Konkurrenskraftiga villkor för lärare och skolledare. 
- Kevingeskolan ska ersättas med en ny skola. 
- Hagaskolan ska ersättas med en ny skolbyggnad. 
- De tillfälliga paviljongerna vid Brageskolan ska ersättas med en permanent lösning 
- Fortsatt satsning på ”skolnärvaroteamet”. 
 
 
Förskolan och skolan i Danderyd ska kännetecknas av mångfald och valfrihet. Vi moderater 
välkomnar därför fristående utövare till vår kommun. Samtidigt arbetar vi för att de kommunala 
förskolorna och skolorna ska vara kvalitetsinriktade och konkurrenskraftiga alternativ. Ett brett utbud 
av pedagogiker och profiler ökar möjligheten för varje barn/elev att hitta den omsorg/utbildning som 
passar bäst. Vi vill ytterligare utveckla uppföljningen av både förskolor och skolor, så att vi 
säkerställer att alla verksamheter håller hög kvalitet. Resultatet av enkäter och kvalitetsmätningar 
ska finnas tillgängligt på exempelvis kommunwebben och presenteras så att jämförelse mellan olika 
enheter kan göras. Detta i syfte att underlätta för elever och föräldrar att välja just den verksamhet 
som passar bäst. 
 
Vi moderater anser att skolledarna och lärarna är de som bäst vet hur skolor ska drivas, och vi har 
förtroende för pedagogernas arbete i våra förskolor. Politikerna ska därför inte lägga sig i den dagliga 
verksamheten. Den politiska uppgiften är att sätta mål, följa upp och tillse att det finns tillräckliga 
ekonomiska resurser för att nå de uppsatta målen.  
 
En viktig uppgift för både förskolan och skolan är att se varje barn/elev och erbjuda individanpassad 
undervisning efter vars och ens behov och förutsättningar. Elever som har det lite svårare att lära sig 
ska ges extra stöd och hjälp. Elever som har lätt för sig i skolan ska erbjudas extra stimulans och nya 
utmaningar. Ju tidigare vi kan upptäcka varje enskilt barns behov, desto tidigare kan rätt resurser 
sättas in. 
 
Den ökande digitaliseringen öppnar nya möjligheter för lärande och undervisning. Såväl förskolor 
som skolor ska ges möjlighet att delta i den digitala utvecklingen. 
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Alla barn har rätt att känna sig trygga i förskolan, och ska erbjudas en god, hälsosam och kreativ 
miljö. I det arbetet är givetvis personalen en avgörande resurs. Vi moderater arbetar för att andelen 
personal med pedagogisk högskoleutbildning ska öka. Upprustningen av våra förskolor ska fortsätta 
och vi ska bygga flexibelt och miljövänligt. I samband med nybyggnation i kommunen är det viktigt 
att planera för nya förskolor i närområdet.  
 
I skolan ska kunskap stå i centrum. Eleverna är i skolan för att lära, så att de är väl rustade för 
vuxenlivet den dag de lämnar skolan. Skolorna i Danderyd är bland de bästa i Sverige. Vi arbetar för 
att andelen elever som lämnar skolan med icke godkända betyg ska minska ytterligare. Vi betonar 
vikten av de nationella proven och vill inte att de minskar i antal. Vi vill att lärarnas administrativa 
arbete ska minska, och ett initiativ vi har tagit för att åstadkomma det är den försöksverksamhet med 
central rättning som nyligen har införts. När samma norm används för rättning ger det bättre 
förutsättningar för att skolornas betyg blir mer rättvisa. 
 
Trygghet och arbetsro ska känneteckna skoldagen. Mobbning och kränkningar ska med kraft 
motverkas och det inkluderar även nätmobbning. Skolornas värdegrundsarbete är därför mycket 
viktigt, och i det arbetet har lärarna och övrig skolpersonal en helt central roll. Vi vill att de 
kommunala skolorna ska förbättra samverkan då det gäller mobbning och kränkningar, och utveckla 
gemensamma förhållningssätt. Likaså måste det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolorna 
intensifieras. Även här behövs ökad samverkan med andra aktörer, exempelvis kultur- och 
fritidsförvaltningen med fritidsgårdarna och föreningslivet, Polisen, socialtjänsten och givetvis 
föräldrarna. 
 
Vi vill göra det än mer attraktivt att arbeta i Danderyds skolor, så att de bästa lärarna och skolledarna 
väljer att arbeta i vår kommun. Det är därför viktigt att skolorna kan erbjuda konkurrenskraftiga 
villkor och att den kommunala egenregin är en attraktiv arbetsgivare. 
 
Våra gymnasieskolor ska fortsatt vara de bästa i Stockholms län. Vi moderater slår vakt om 
valfriheten och den gemensamma gymnasieregionen, som gör det möjligt att välja skola fritt i länet.  
 
Det är viktigt att eleverna rör på sig för att orka med skoldagen. Vi vill därför öka antalet 
idrottslektioner i skolan. Skolmaten är viktig för att barnen ska kunna orka, må bra och prestera väl. 
Maten ska vara god, allsidig, vällagad och näringsrik.  
 
Samarbete mellan skolorna och det lokala näringslivet ska främjas, för att ge eleverna möjlighet att 
lära om företagande och entreprenörskap. 
 
Skollokalerna ska vara ändamålsenliga och anpassade så att modern undervisning kan bedrivas. Vi vill 
att den nuvarande Kevingeskolan ersätts med en ny skola, och i anslutning till den ska det byggas en 
fullstor sporthall som kan nyttjas av föreningslivet. Vidare ska en översyn av skolorna i Enebyberg 
göras, för att säkerställa att kapaciteten är tillräcklig. Hagaskolan i Enebyberg ska ersättas med ny 
skolbyggnad, och de tillfälliga paviljongerna vid Brageskolan ersättas med en permanent lösning. 
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Arbetet för säkra skolvägar fortsätter och föräldrar ska motiveras till att inte skjutsa barnen med bil 
till skolan. 
 
Vi vill fortsätta utveckla Specialpedagogiskt centrum, dit personal kan vända sig med exempelvis 
frågor om barn och elever i behov av extra stöd, inkluderande verksamhet och tillgängliga lärmiljöer. 
Varje elev ska ha tillgång till god skolhälsovård såsom skolsköterska och kurator, samt personal med 
specialpedagogisk kompetens. ”Skolnärvaroteamet”, som drivs i samarbete med socialtjänsten, är 
viktigt för att stödja elever som av olika anledningar inte är närvarande i skolan. 
 
Danderyd samarbetar om vuxenutbildning med nio andra stockholmskommuner. Det ger ett brett 
utbud av möjligheter och utbildningsvägar som gynnar alla, inte minst de nya svenskarna. Det är 
viktigt att säkerställa kvaliteten i vuxenutbildningen genom regelbundna uppföljningar, samt arbeta 
för fortsatt valfrihet. 
 

 

Äldreomsorg och social omsorg 

Moderaterna arbetar för: 
- Nytt vård- och omsorgsboende samt korttids-/växelvårdsboende i Djursholm. 
- Nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby-området, vid fd Solgården. 
- Individuell uppföljning inom hemtjänst och boenden. 
- Bättre samverkan mellan kommun och landsting. 
- Fortsatt geriatrisk vård vid Danderyds sjukhus. 
- Fortsatt rätt att välja hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi säger nej till Socialdemokraternas 
förslag att förhindra och försvåra för fristående utövare. 
- Danderyds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om den bästa vård- 
och omsorgspersonalen. 
- Seniorträffar där de äldre ges möjlighet till inflytande över utbud och program. 
- Fortsatt digitalisering. 
- Nya LSS-boenden på Valevägen och Stationsvägen i Djursholm. 
- Fler seniorlägenheter, där behov av service och social samvaro vägs in. 
- Arbetslinjen ska gälla också för nyanlända. 
 

Vi lever allt längre och håller oss allt friskare längre upp i åren. I Danderyd lever såväl kvinnor som 
män länge, vi blir faktiskt äldst i Sverige. Det ställer krav på kommunens utbud av stöd och omsorg 
för äldre. Exempelvis är det viktigt att det finns väl fungerande hemtjänst och vård- och 
omsorgsboenden av hög kvalitet. I Danderyd har beslut fattats om att bygga ett nytt modernt vård- 
och omsorgsboende i Djursholm. Även ett nytt korttids-/växelvårdsboende kommer att byggas på 
angränsande fastighet. Platserna på korttidsboendet kommer i första hand att erbjudas 
danderydsbor, eftersom vi vet att många känner trygghet i att ha sina anhöriga på nära håll. 
Moderaterna vill även bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby-området, där det tidigare 
äldreboendet Solgården låg. 

Det ska vara tryggt att åldras i Danderyd. När orken tryter eller sjukdom bryter ut ska det 
vara självklart att den vård och omsorg som erbjuds håller hög kvalitet. I Danderyd har 
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vi under de senaste åren skärpt kvalitetsarbetet och bland annat infört individuell uppföljning 
på alla boenden och inom hemtjänsten. Detta arbete vill vi moderater ytterligare 
utveckla. Samverkan mellan kommunen, sjukhusen/geriatriken och primärvården måste 
utvecklas och stärkas, för att vården och omsorgen om äldre ska fungera ännu bättre. Vi moderater 
har drivit på för att det även fortsättningsvis ska finnas tillgång till geriatrisk vård på Danderyds 
sjukhus, och våren 2018 blev det klart att Danderydsgeriatriken kommer att vara kvar vid sjukhuset. 
 
Mångfald, valfrihet och kvalitet är viktiga ledord för äldreomsorgen i Danderyd. Äldre har rätt att 
välja utförare inom hemtjänst, och den som behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende har 
möjlighet att välja ett sådant i Danderyd och några angränsande kommuner. Såväl hemtjänst som 
boenden följs regelbundet upp för att säkerställa att alla verksamheter håller hög kvalitet. Resultatet 
av enkäter och kvalitetsmätningar ska finnas tillgängligt på exempelvis kommunwebben och 
presenteras så att jämförelse mellan olika enheter kan göras. Detta i syfte att underlätta för äldre 
och anhöriga att välja just den verksamhet som passar bäst. 
 
Personalen inom hemtjänst och boenden har förstås en nyckelroll för att skapa en trygg och 
omvårdande miljö för varje enskild äldre. De ska erbjudas vidareutbildning så att de kan möta och 
bistå äldre med särskilda behov, som kan vara exempelvis demenssjukdom, hörsel- eller 
synnedsättning och andra funktionshinder. Konkurrensen om omsorgspersonalen ökar och det är 
därför viktigt att den kommunala egenregin är en attraktiv arbetsgivare, till exempel genom att ge 
möjlighet till egen utveckling och att skapa karriärvägar inom omsorgsyrken. Vi vill utreda 
möjligheten att ta in andra aktörer för att sköta tvätt, städning och inköp, så att hemtjänstpersonalen 
kan ägna så mycket tid som möjligt åt att ge omsorg och omvårdnad.  
 
Maten som serveras på våra boenden och inom hemtjänsten ska vara god och näringsrik och 
måltiden lustfylld.  
 
Seniorträffarna är viktiga för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering. De erbjuder ett varierat 
programutbud med inriktning på friskvård och såväl fysisk som psykisk hälsa. Föreläsningar, 
utbildningar, läsecirklar och gymnastik är några exempel på vad som kan finnas på programmet, som 
de äldre har möjlighet att vara med och utforma. Den gemensamma lunchen ger möjlighet till social 
samvaro och nya kontakter. 
 
Det är angeläget att digitaliseringens möjligheter tas tillvara inom vård och omsorg. Exempelvis skulle 
nattliga tillsynsbesök av vårdpersonal i vissa fall kunna ersättas genom ett digitalt system. 
 
Den sk fixartjänsten ska finnas kvar, som ger äldre möjlighet att få hjälp med exempelvis att byta en 
glödlampa och hänga upp gardiner. Genom denna kan fallskador undvikas. 
 
Den finns flera gruppboenden för personer med funktionsnedsättning i Danderyd, och även en 
träffpunkt som erbjuder aktiviteter. Den enskildes möjlighet till inflytande är avgörande för att vi ska 
kunna leva upp till de höga kvalitetsmål vi sätter för denna verksamhet. Trygghet och respekt är våra 
ledord. Vi moderater är positiva till att nya LSS-boenden etableras på Valevägen och Stationsvägen i 
Djursholm, och ytterligare sådana kommer att behövas framöver. 
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I takt med att allt fler håller sig friska allt längre kommer sannolikt fler att efterfråga seniorlägen-
heter, dvs bostäder för äldre utan behovsprövning. I Danderyd finns idag flera sådana områden, t ex 
Familjehotellet (Gandvik), Sikreno, Kevinge äldreboende och pensionärsbostäderna i Enebyberg, och 
vi moderater är positiva till att upplåta mark för fler seniorlägenheter. När det gäller byggande av 
sådana är det viktigt att väga in äldres behov av social service och samvaro. 

I framtiden kommer allt fler att bli allt äldre. Det gör kommunens tillsyn över förvaltare och gode 
män än viktigare. Dessa hjälper den som på grund av ålderdom, sjukdom eller annat skäl behöver 
hjälp med ekonomi, personliga angelägenheter och sociala kontakter. 
 
Alla Sveriges kommuner är enligt den sk anvisningslagen skyldiga att ta emot flyktingar. Då 
bostadsbristen är omfattande har Danderyd valt att anvisa de nyanlända smålägenheter i modulhus, 
som hyrs ut på korttidskontrakt. Vi moderater tycker att den sk anvisningslagen i grunden är fel. 
Flyktingmottagande bör basera sig på frivilliga överenskommelser mellan staten och enskilda 
kommuner, där hänsyn kan tas till exempelvis lokal bostads- och arbetsmarknad. 
 
Från dag ett erbjuder Danderyds kommun de nyanlända stöd i att söka egen bostad, så att de ska 
kunna lämna den tillfälliga bostaden när de har etablerat sig på arbetsmarknaden och i samhället. 
Arbetslinjen ska gälla för nyanlända, precis som för alla andra.  
 
SFI (Svenska för invandrare), samhällsorientering och vuxenutbildning är centralt för att de 
nyanlända ska komma in i det svenska samhället och bli självförsörjande. Kommunen har ett gott 
samarbete med såväl det lokala näringslivet som föreningar och organisationer, för att främja en 
framgångsrik integration. Arbetscoacherna har en viktig roll och kompletterar de insatser som 
Arbetsförmedlingen gör. 
 
I Danderyd lever ingen på bidrag utan motkrav. Vi ställer som krav att den enskilde själv måste agera 
för att göra sig anställningsbar, så att tiden i arbetslöshet blir så kort som möjligt. Vi vill göra det 
lättare för föräldralediga att komma in i det svenska samhället genom att kunna ta del av SFI och 
samhällsorientering, exempelvis genom samarbete med öppna förskolan. 
  
 

Trygghet 
 
Moderaterna arbetar för: 
- Fler poliser till Danderyd. 
- Ökade resurser till polis, domstolar och tullen samt skärpta straff. 
- Fortsatt verksamhet med grannsamverkansbilen. 
- ”Nattstopp” på försök för tryggare bussresor. 
- Kameraövervakning av särskilt otrygga platser i Danderyd. 
- Förbättrad belysning och ökade insatser för att röja sly och buskage som skapar otrygghet. 
- Nationellt förbud mot tiggeri. 
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Danderyds kommun är hårt drabbad av inbrott, framför allt i bostäder och bilar. Det har bidragit till 
att allt fler danderydsbor känner sig otrygga. Vi moderater har på riksplanet lagt förslag om att 
antalet poliser ska ökas kraftigt, och vi vill ha en rejäl lönesatsning på poliser för att öka yrkets 
attraktivitet. Vi har vidare föreslagit satsningar på domstolarna och vi vill skärpa straffen för flera 
brott, exempelvis sexualbrott, vapenbrott och brott mot sk blåljuspersonal. Moderaterna vill även ge 
tullen ökade befogenheter, för att försvåra utförsel av stöldgods. 
 
Sedan några år tilllbaka finns en sk grannsamverkansbil i Danderyd. Den bemannas av frivilliga som 
dagtid kör omkring i kommunen för att förebygga inbrott. Vi moderater vill att denna verksamhet ska 
fortsätta. Vi är också beredda att pröva utökning av kommunens väktarrondering, vilket gjorts 
exempelvis under sportlovet 2018. Men mest angeläget är att vi får utökad polisiär närvaro i 
Danderyd. 
 
Alltfler känner sig otrygga utomhus sena kvällar och nätter. Det gäller inte minst många kvinnor, som 
känner obehag inför att gå ensamma hem från tunnelbana eller buss. Alliansen i Stockholms läns 
landsting har föreslagit att sk nattstopp ska införas på försök, vilket går ut på att en ensam 
bussresenär kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser. Chauffören släpper då av resenären 
genom framdörrarna på ett sätt som är trafiksäkert. För den som vill bli avsläppt på detta sätt blir 
resan tryggare genom att vägen hem blir kortare och ingen annan på bussen släpps av samtidigt. Om 
försöket blir framgångsrikt ser vi gärna att det permanentas och införs på fler platser, till exempel här 
i Danderyd. 
 
Vi moderater vill även ha kameraövervakning av platser i Danderyd som upplevs otrygga eller där 
exempelvis bilinbrott förekommer. Exempel på sådana platser är den stora parkeringsplatsen vid 
Mörbybadet-Mörbyskolan och området runt Mörby centrum. Vi vill också förbättra belysningen på 
otrygga platser samt se till att buskage och sly hålls efter.  
 
De senaste åren har tiggeriet brett ut sig allt mer. Studier visar att brottslighet ofta följer i tiggeriets 
spår, exempelvis prostitution, hot och våld. Danderyds kommun har på moderat initiativ tillskrivit 
regeringen med begäran om att ordningslagen ska ändras, så att kommunerna ges möjlighet att 
själva reglera frågan om tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna. En sådan lagändring skulle vara ett 
välkommet steg på vägen, men det löser inte hela problemet eftersom tiggeriet skulle riskera att 
flytta till kommuner som väljer att inte införa förbud. Vi moderater vill därför införa ett nationellt 
tiggeriförbud. 
 
 

Kultur och fritid 
 
Moderaterna arbetar för: 
- Kommunala satsningar inom kultur-fritid ska i huvudsak komma barn och ungdomar till del. 
- Föreningsstöd till idrotts- och kulturföreningar som engagerar barn och unga. 
- Policy för hur föreningarna arbetar alkohol- och drogförebyggande ska krävas för att få ekonomiskt 
bidrag från kommunen. 
- De överbyggda isrinkarna i Enebyberg och på Stockhagen ska rustas upp. 
- Nytt badhus norr om Mörbyleden som ska ersätta det uttjänta Mörbybadet. 
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- Fullstor sporthall i anslutning till den nya Kevingeskolan. 
- Fullstor sporthall i Enebyberg, men exakt plats måste först utredas. 
- Uppvärmd fotbollshall för spel och träning vintertid ska utredas. 
- Utveckla området vid Danderyds gymnasium till ett centrum för utbildning och ungdomsidrott. 
- Fler spontantidrottsytor av olika slag. 
- Goda förutsättningar för allmänidrott i alla åldrar. 
- De tre golfbanorna ska behållas. 
- Fortsatt verksamhet vid Danderyds kulturskola och fortsatt stöd till privata kultur- och musikskolor. 
- Fritidsgårdarna ska vara alkohol- och drogfria mötesplatser, där värdegrundsfrågor är en del i 
arbetet. 
- Det alkohol- och drogförebyggande arbetet ska stärkas. 
- Fyra kommundelsbibliotek i Danderyd även framöver. 
- Nya lokaler för biblioteket i Mörby centrum, som skapar bättre förutsättningar för utställningar, 
möten, föredrag och konserter. 
- Fortsatt stöd till föreningsdriven verksamhet. 
- Renovering av Enebybergs gård. 
 
 
Danderyd erbjuder ett varierat och omfattande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för barn och 
ungdom. Vi moderater vill prioritera satsningarna inom detta område till barn och ungdomar. Vuxna 
ska i huvudsak själva bekosta sina fritidssysselsättningar. 
 
Föreningslivet har en avgörande betydelse för att våra barn ges en meningsfull fritidssysselsättning, 
stimuleras till fysisk och kulturell aktivitet och utvecklas i den sociala samvaron. Särskilt viktigt är att 
bra verksamhet erbjuds ungdomar i övre tonåren, då mycket annat konkurrerar om deras intresse. 
Danderyd har ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. Vi vill fortsätta stödja idrottsföreningar 
och föreningar som bedriver kulturverksamhet för unga. Det vill vi göra genom föreningsstöd som 
stimulerar till aktivitet.  
 
Föreningslivet har en viktig roll också då det gäller att ge barn och ungdomar goda förebilder och 
värderingar. Vi vill ställa krav på att föreningar som uppbär ekonomiskt stöd från kommunen har en 
tydlig policy för hur de arbetar alkohol- och drogförebyggande och att värdegrundsfrågor lyfts.  
 
Vi moderater vill fortsätta utveckla och förbättra våra fina idrottsanläggningar i samarbete med 
berörda föreningar. Vi är alltid beredda att lyssna på idéer och önskemål som föreningarna har, i 
syfte att få en än bredare verksamhet som attraherar ännu fler ungdomar. Ungdomarna i Danderyd 
är bland de mest idrottsaktiva i Sverige, sett till de aktivitetstillfällen som föreningarna redovisar. 
 
Djursholms ridhus har nyligen byggts om till en modern anläggning, som fyller de krav som numera 
ställs på till exempel tillgänglighet. Vi planerar nu för att rusta upp de överbyggda isrinkarna i 
Enebyberg och på Stockhagen. Vi vill bygga ett nytt badhus i området norr om Mörbyleden, och när 
det finns på plats så kan vi riva det nuvarande Mörbybadet som har tjänat ut sin tekniska livslängd. 
Moderaterna vill bygga en fullstor sporthall nära Mörby centrum, i samband med att Kevingeskolan 
ersätts med en ny skola. Vi är också positiva till att en fullstor sporthall byggs i Enebyberg, men där 
måste först utredas var en sådan bör placeras. 
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Högt upp på fotbollsföreningarnas önskelista står en fullstor uppvärmd fotbollshall för spel och 
träning vintertid. Vi moderater är positiva till uppförandet av en sådan fotbollshall, och vi vill 
tillsammans med föreningarna utreda möjligheten till placering och finansiering. 
 
Området vid Danderyds gymnasium har de senaste åren utvecklats till att bli ett centrum för 
ungdomsidrott. Här bedrivs en omfattande fotbollsverksamhet, friidrott, tennis och curling, och 
dessutom nyttjar föreningslivet gymnastiksalarna i Danderyds gymnasium. I området ligger också 
Good to Greats tennisakademi, ridverksamheten vid Ekeby gård och dessutom en del av British 
International School. Vi moderater är positiva till att områdets framtida användning nu utreds, och vi 
ser gärna att det utvecklas än mer till att bli en knutpunkt för idrott och utbildning.  
 
Det är också viktigt att det finns goda förutsättningar att bedriva idrott utanför föreningslivet, sk 
spontanidrott. För något år sedan invigdes en skatepark vid Mörbyskolan, och vi vill gå vidare och 
hitta ytor för etablering av planer för exempelvis basket, beachvolley och boulespel. Sådan 
verksamhet kan med fördel förläggas i anslutning till idrottsplatser, skolgårdar och badplatser.  
 
I Danderyd ska det finnas goda möjligheter för allmänidrott i alla åldrar, för att stimulera motion som 
bidrar till ökad folkhälsa. På vintrarna görs skidspår bland annat på golfbanorna och i Rinkebyskogen, 
och på Edsviken plogas för skridskoåkarna. Våra uppskattade motionsspår ska vara välskötta och väl 
skyltade liksom ridspåren. Sjö- och strandbaden ska vara tillgängliga och kommunen ska där 
regelbundet mäta vattenkvaliteten. Moderaterna vill behålla kommunens tre golfbanor och är 
positiva till fortsatt verksamhet vid Golfcenter. 
 
Danderyds kulturskola bedriver en mycket uppskattad verksamhet med Danderydsgården som nav, 
som vi moderater värnar. Fristående kultur- och musikskolor ska även fortsättningsvis få ekonomiskt 
stöd av kommunen. 
 
Fritidsgårdarna ska vara alkohol- och drogfria mötesplatser för våra ungdomar. De ska ha ett brett 
utbud av aktiviteter för ungdomarna och även vara en bas i arbetet med föräldraengagemang, till 
exempel som startpunkt för föräldravandringar. Fritidsgårdarna ska även arbeta aktivt med 
värdegrundsfrågor, där Djursholms fritidsgårds hbtq-certifierng för några år sedan är ett gott 
exempel. 
 
Det alkohol- och drogförebyggande arbetet måste stärkas. Samverkan mellan skolor, fritidsgårdar, 
socialtjänst, Polisen och andra berörda aktörer behöver förbättras, och nya sätt att nå såväl 
ungdomar som föräldrar måste utvecklas. I det pågående projektet ”Danderyd lyssnar” prövas nya 
vägar att kommunicera direkt med ungdomarna om dessa viktiga frågor. 
 
Kulturföreningarna och biblioteken är kärnan i Danderyds kulturliv. Vi moderater vill ha kvar de fyra 
kommundelsbiblioteken och göra dem än mer tillgängliga, till exempel genom att införa sk MerÖppet 
på fler bibliotek och genom att tillvarata de möjligheter som följer av den ökade digitaliseringen. 
Biblioteket i Mörby centrum kommer att flytta till nya lokaler i samband med att centrum byggs ut. 
De nya lokalerna kommer att vara mer flexibla, vilket skapar bättre förutsättningar för att ha 
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utställningar, möten, föredrag och konserter. Det nya biblioteket kan även inrymma fler studieplatser 
och bättre barnavdelning. 
 
Moderaterna är positiva till att fortsatt stödja föreningsdriven verksamhet. Som exempel kan nämnas 
de Valborgs- och midsommarfiranden som anordnas med kommunalt stöd, liksom föreningen 
Kvarnparksbadets vänners verksamhet. Vi vill också fortsätta stödja Kulturbiennalen och 
Konstrundan. 
 
De kulturhistoriskt intressanta fastigheter som kommunen, och det kommunala bolaget Djursholms 
AB, äger ska förvaltas väl. Under 2018 startar renoveringen av Enebybergs gård, på initiativ av oss 
moderater. 
 
 
Parker och grönområden samt vägar 
 
Moderaterna arbetar för: 
- Den fastighet i Rinkebyskogen som Danderyds kommun förvärvat av Sveaskog, ska om möjligt 
inkluderas i det blivande naturreservatet. 
- Naturreservat, parker och grönområden ska skötas väl. 
- Fortsatt upprustning av kajer och strandskoningar. 
- Fler båtplatser, i samarbete med båtklubbarna. 
- Säkra skolvägar och fler hastighetskontroller vid förskolor och skolor. 
- Väl utbyggt cykelvägnät och fler väderskyddade cykelparkeringar. 
- Snabbcykelväg från Täby via Danderyd in till Roslagstull, samma sträckning som E18. 
- Separat gång- och cykelbro över Stocksundet. 
- Försvåra inte i onödan för danderydsbilisterna. 
- Bättre busstrafik i kommunen, särskilt i västra Danderyd. 
- Bättre pendelbåttrafik till och från Tranholmen. 
- Tunnelbanan ska byggas ut till Täby, gärna i form av den gula linjen västerut mot Solna via 
Danderyd. 
- Fler infartsparkeringar för danderydsbor. 
- ”Nattstopp” på försök för tryggare bussresor. 
- Returpark vid Enebybergsvägen, med fokus på återbruk och återvinning. 
- Nybyggnation av kommunala fastigheter ska genomföras som sk nära nollenergihus. 
 
 
Danderyd är en grön kommun, och vi moderater bidrar gärna till att göra den ännu grönare. Därför 
har kommunen nyligen köpt Sveaskogs del av Rinkebyskogen, en fastighet som är 57 hektar stor och 
bland annat omfattar den tidigare jaktskyttebanan. Vi moderater har som ambition att denna del av 
skogen ska ingå i det blivande Rinkebyskogens naturreservat, och förutsättningarna för det utreds 
nu. 
 
Danderyd ska vara en kommun som lockar till  promenader, cykelturer och naturupplevelser. Våra 
naturreservat, parker och grönområden ska därför skötas väl. Det ska finnas gott om papperskorgar 
och parkbänkar. Vi ser gärna fler hundrastgårdar. 
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Våra kajer är hårt slitna och en omfattande upprustning har inletts. Kajerna vid Fyrstigen, 
Germaniaparken och Framnäsviken är åtgärdade, och nu pågår arbetet med kajen vid Samsöviken 
nära Djursholms torg. Vi moderater vill fortsätta renoveringen av kajer och strandskoningar. Vi vill 
också ha fler båtplatser, om intresse finns hos båtklubbarna. 
 
Kommunens gator och vägar ska skötas väl. Snöröjning, sandning och sandsopning ska genomföras 
effektivt. Trafiksäkerhetsarbetet är viktigt och skolvägarna ska vara säkra. Vid skolor och förskolor 
ska det vara hastighetsbegränsning till 30 km/h. Vi moderater ser gärna att Polisen utökar 
hastighetskontrollerna, speciellt vid just förskolor och skolor. 
 
Det ska vara lätt att cykla i Danderyd, såväl för dem som dagligen cyklar till arbete och skola som för 
dem som tar ut cykeln för att motionera eller bara vill njuta av vår vackra kommun. Cykelvägnätet 
ska fungera väl och vi vill ha fler väderskyddade cykelparkeringar. Vi arbetar för att Trafikverket ska 
anlägga en snabbcykelväg längs med E18, från Täby och vidare in mot Roslagstull. Vi ser också gärna 
att en separat gång- och cykelbro anläggs över Stocksundet, parallellt med bron för biltrafiken. 
 
Det ska också vara lätt att ta sig fram med bil i Danderyd. Bilen är till stor hjälp i det dagliga livet för 
många danderydsbor för att få ihop det så kallade livspusslet. Vi moderater anser därför att åtgärder 
för att främja ökat cyklande inte ska utformas så att de försvårar för danderydsbilister och 
kollektivtrafik att ta sig fram.  
 
Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken, men vi moderater i Danderyd driver på för utökad 
busstrafik.  Särskilt viktigt är att busstrafiken i västra Danderyd förbättras, eftersom vissa områden 
där fick försämrad tillgänglighet till kollektivtrafik i samband med en omläggning av busstrafiken för 
några år sedan. Vi värnar närtrafiken, som är ett tidtabellslagt transportmedel med fokus på äldre 
och drivs av Landstingets färdtjänst, och vi ser gärna en utökning av den. Vi vill att Roslagsbanans 
gren mot Roslags-Näsby ska stanna oftare vid stationerna i Danderyd och att pendelbåttrafiken till 
och från Tranholmen ska förbättras. Vi vill att tunnelbanan byggs ut mot Täby/Arninge, och skulle 
helst se att det görs i form av att den gula tunnelbanelinjen som ska byggas dras vidare från 
Arenastaden i Solna via Danderyd mot Täby. Det skulle ge en efterlängtad kapacitetsstark 
spårbunden förbindelse västerut, något som idag saknas. För att underlätta för fler att åka kollektivt 
behövs fler infartsparkeringar för danderydsbor i kollektivtrafiknära lägen.  
 
Alliansen i Stockholms läns landsting har föreslagit att sk nattstopp ska införas på försök, vilket går ut 
på att en ensam bussresenär kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser. Chauffören släpper då 
av resenären genom framdörrarna på ett sätt som är trafiksäkert. För den som vill bli avsläppt på 
detta sätt blir resan tryggare genom att vägen hem blir kortare och ingen annan på bussen släpps av 
samtidigt. Om försöket blir framgångsrikt ser vi gärna att det permanentas och införs på fler platser, 
till exempel här i Danderyd. 
 
I Danderyd ska det vara enkelt att leva miljövänligt, till exempel genom att sopsortera. Därför driver 
vi moderater att en returpark etableras vid Enebybergsvägen, ungefär vid den gamla stenkrossen. 
Returparken ska drivas av Sörab, som är de norra länskommunernas gemensamma avfallsbolag, och 
ha fokus på återbruk och återvinning. Vi verkar också för att fler återvinningsstationer anläggs. 
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Förpackningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna, måste dock sköta dem bättre än 
idag. Det ska vara rent och snyggt på återvinningsstationerna, och behållarna ska tömmas i tid så att 
de inte blir överfulla. 
 
Vi arbetar för förbättrad dagvattenhantering för att våra sjöar och vattendrag ska bli renare. Detta 
gäller inte minst för Edsviken, där vi samverkar med övriga berörda kommuner inom Edsvikens 
vattensamverkan. God kvalitet och säker leverans avseende dricksvatten är mycket viktigt, och här 
samarbetar vi tillsammans med flera andra kommuner inom Norrvatten. 
 
De fastigheter som behövs för kommunala åtaganden, t ex förskolor, skolor och pensionärsbostäder, 
ska vara ändamålsenliga och förvaltas väl. Fastigheter som inte behövs för kommunal 
kärnverksamhet ska avyttras. Nybyggnation av kommunala fastigheter ska genomföras som sk nära 
nollenergihus. Vi eftersträvar att nya lokaler och fastigheter ska ha ett gott inomhusklimat, för att 
säkerställa en god hälsa för dem som ska vistas där. 
 
 
Bostäder och byggande 

Moderaterna arbetar för: 
- Naturreservat, parker och grönområden ska bevaras och skötas väl. 
- Danderyds särpräglade arkitektur och kulturmiljö ska skyddas. 
- Vi vill bevara Danderyd som en villa- och trädgårdsstad. 
- Restriktivt förhållningssätt vid delning av fastigheter. 
- Nybyggnation ska ske med danderydsbornas behov i fokus. 
- Nybyggnation ska i huvudsak ske i kollektivtrafiknära längs med E18-stråket, och där marken redan 
är ianspråktagen. 
- Förbättrad dialog och kommunikation med danderydsborna i samband med planering av 
byggprojekt. 
- Om- och utbyggnaden av Mörby centrum ska fullföljas som planerat. 
- Nya bostäder på Golfbanevägen. 
- God tillgänglighet till rådgivning och service för danderydsbor som vill bygga om. 
 
 
Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Vi moderater anser därför att vi ska vara 
rädda om naturreservat, parker och grönområden, och att kommunens särpräglade arkitektur och 
kulturmiljö ska skyddas. Vi vill bevara Danderyds karaktär av villa- och trädgårdsstad. På vårt initiativ 
har kommunen beslutat ha ett mer restriktivt förhållningssätt när det gäller delning av fastigheter, 
och det vill vi ska fortsätta gälla. 
 
Samtidigt är det viktigt att det byggs bostäder i kommunen, så att det finns ett brett utbud av olika 
boenden för livets alla skeenden. Särskilt viktigt är att tillgodose behovet av anpassade bostäder för 
äldre och personer i behov av LSS-boende. Vi vill även verka för att mark upplåts för byggande av 
seniorlägenheter, dvs bostäder för äldre utan behovsprövning. Genom att bygga för äldre kan vi 
skapa flyttkedjor, där äldre danderydsbor ges möjlighet att flytta från stora villor till moderna mindre 
lägenheter. Nybyggnation ska i huvudsak ske i kollektivtrafiknära längs med E18-stråket, och där 
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marken redan är ianspråktagen. Vi moderater eftersträvar en förbättrad dialog och kommunikation 
med danderydsborna i samband med byggprojekt. Vi vill ha informationsmöten redan i inledningen 
av projekten, så att sakägare och andra intresserade ges möjlighet att komma med synpunkter och 
påverka i tidigt skede. Vid denna typ av informationsmöten kan med fördel ett bredare perspektiv 
anläggas, så att även konsekvenser avseende trafik och parkering samt utbudet av förskolor och 
skolor i det aktuella området kan belysas. 
 
Utvecklingen av Mörby centrum med omgivningar är i full gång. Vi moderater har redan från början 
drivit på för en om- och tillbyggnad av Mörby centrum med lokaler för handel, kontor, 
samhällsservice samt parkering. Ägaren Skandiafastigheter AB bygger om det befintliga 
köpcentrumet invändigt och ska bygga ut det norrut över Mörbyleden in på den stora 
parkeringsplatsen. Vid det södra torget har ett nytt kontorshus uppförts med nya restauranger i 
markplan. Öster om E18 har ett parkeringshus byggts, vilket längre fram kommer att förbindas med 
centrumbyggnaden med en gångbro över E18. Kommunen ansvarar för  upprustning av torg, park, 
gator och vägar samt parkeringar. Projektet innehåller även ett hundratal nya bostäder i parken 
mellan köpcentrum och Golfbanevägen. Hela ombyggnaden av Mörby centrum beräknas vara klar vid 
årsskiftet 2021-22. Moderaterna vill fullfölja projektet som planerat. 
 
Vi moderater vill att det ska vara enkelt för danderydsborna att bygga om och bygga ut. Därför måste 
tillgängligheten till rådgivning och service vara god. Vi vill utveckla fler e-tjänster, samtidigt som den 
personliga bygglovservicen ska behållas.  
 
 

Infrastruktur, miljö och region 
 
Moderaterna arbetar för: 
- Fullfölj utredningen om E18:s framtida sträckning genom kommunen som planerat. Vi vill avvakta 
resultatet av den sk strukturplanen, innan vi kan ta ställning till om vägen ska läggas i tunnel eller gå 
kvar i ytläge. 
- Bytespunkt vid Danderyds sjukhus, för att underlätta omstigning mellan buss, tunnelbana och 
Roslagsbanan. 
- Förlängning av Tvärbanan från Solna till Danderyds sjukhus. 
- Bullerdämpande åtgärder längs med E18 och andra utsatta platser, exempelvis broarna över 
Stocksundet. 
- Minska genomfartstrafiken, exempelvis på Enebybergsvägen. 
- Riktvärden för buller längs med Roslagsbanan ska följas. 
- Planskild korsning för Roslagsbanan vid Portvägen i Enebyberg. 
- Planskild korsning för Roslagsbanan vid Ekebyskolan i Djursholm. 
- Utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda. 
- Tunnelbanan ska byggas ut till Täby, gärna i form av den gula linjen västerut mot Solna via 
Danderyd. 
- Bättre pendelbåtttrafik till och från Tranholmen. 
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E18 är Danderyds största miljöproblem med cirka 75 000 fordonspassager varje dygn. Stora delar av 
kommunen är kraftigt bullerstörd och partikelhalterna längs med vägen är höga, särskilt under 
dubbdäckssäsong. För att komma till rätta med problemen pågår sedan några år tillbaka en utredning 
som Danderyds kommun driver i samverkan med statliga väghållaren Trafikverket och Stockholms 
läns landstings trafikförvaltning. I den första utredningsfasen föreslogs fyra möjliga alternativ; ”lång 
tunnel”, ”kort tunnel”, ”partiell överdäckning vid Danderyds sjukhus” och ”ingen tunnel”. Därefter 
har kommunfullmäktige beslutat att gå vidare med två av dessa alternativ, ”lång tunnel” och ”ingen 
tunnel”, och en sk strukturplan ska nu arbetas fram. För alternativet ”lång tunnel” ska en 
kvartersstruktur ritas fram, för att tydligt visa hur den bebyggelse som kan tillkomma ovanpå en lång 
tunnel kan se ut. För alternativet ”ingen tunnel” ska redovisas var nya passager över och under E18 
kan tillkomma, för att bättre binda ihop kommunens delar på ömse sidor, samt var ny bebyggelse 
kan uppföras i syfte att avskärma buller. Vi moderater har ännu inte tagit ställning till något av dessa 
alternativ. Vi vill avvakta resultatet av det fortsatta utredningsarbetet, vilket väntas ta cirka fem år. 
Det är dock synnerligen viktigt att såväl de tekniska och ekonomiska som de stadsmiljömässiga 
konsekvenserna för hela kommunen belyses i utredningsarbetet. 
 
Arbetet med att göra en ny översiktsplan för Danderyds kommun kommer att bedrivas parallellt med 
E18-utredningen, då de båda frågorna har nära samband med varandra. Vi moderater vill att dessa 
båda processer ska genomföras i aktiv dialog och kommunikation med danderydsborna. 
 
I utredningen om E18 genom Danderyd har även studerats möjligheten att etablera en bytespunkt 
vid Danderyds sjukhus, där bussterminalen byggs om så att det blir lättare att byta mellan buss, 
tunnelbana och Roslagsbanan. Vi moderater är positiva till detta. Vidare ser vi gärna en framtida 
utbyggnad av Tvärbanan från Solna till Danderyds sjukhus. 
 
Vi kan dock inte avvakta resultatet av en utredning som inte är klar förrän om flera år, och där 
resultatet ännu är ovisst. Det är därför mycket angeläget att redan nu vidta åtgärder för att dämpa 
bullret från E18. Arbetet med att sätta upp nya bullerskydd på vissa utsatta platser längs med E18, 
bland annat vid Kyrkskolan och Mörbyskolan, påbörjas under 2018, och vi vill gå vidare med andra 
utsatta delar längs med vägen. Vi anser vidare att Trafikverket bör genomföra försök med tyst asfalt 
på E18, och åtgärder måste vidtas för att minska bullret från broarna över Stocksundet. 
 
Det är också angläget att arbeta med att förbättra miljön och minska genomfartstrafiken på andra 
utsatta vägar i kommunen, till exempel Enebybergsvägen. 
 
Kapacitetshöjningen av Roslagsbanan pågår sedan några år tillbaka och beslut har, inom ramen för 
den sk Sverigeförhandlingen, fattats om att banan ska dras om till Odenplan och/eller T-Centralen. SL 
genomför en utbyggnad av Roslagsbanan till dubbelspår i kommunerna norr om Danderyd, vilket 
möjliggör tätare trafikering i framtiden. Vi moderater är i grunden positiva till Roslagsbanan, men det 
är viktigt att utbyggnadens konsekvenser blir acceptabla för danderydsborna. De av SL utlovade 
riktvärdena för buller (max 70 dB maximal ljudnivå vid fasad nattetid och på uteplats) ska uppnås, 
och vi är beredda att säkerställa att riktvärdena följs genom att låta kommunen göra egna 
bullermätningar. Vidare måste tågen på Roslagsbanan trafikera även hållplatserna i Danderyd i 
tillfredsställande utsträckning. För att förbättra säkerheten har beslut fattats om att ersätta den 
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olycksdrabbade plankorsningen med Roslagsbanan vid Enebybergs station med en planskild korsning. 
Vi moderater vill även att nuvarande korsning vid Ekebyskolan byggs om till en planskild korsning. 
 
Vi moderater vill se en utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda, så att danderydsborna ges en rimlig 
möjlighet att åka kollektivt till flygplatsen. En sådan förbindelse skulle även koppla ihop Danderyd 
och nordöstra länsdelen med det framväxande Airport City Stockholm och Uppsalastråket, vilket 
skulle kunna främja näringslivsutvecklingen i vår del av länet. Vidare vill vi att tunnelbanan byggs ut 
mot Täby/Arninge, helst i form av den gula linjen västerut mot Solna och Odenplan. 
 
För att lösa de stora utmaningar hela regionen står inför då det gäller utbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik, är samverkan mellan olika aktörer helt nödvändig. Moderaterna är därför mycket 
positiva till samarbetet mellan de sex nordostkommunerna (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker) inom ramen för Stockholm Nordost (StoNo). Vi är också positiva till 
exempelvis samarbete med Täby kommun för att minska genomfartstrafiken genom Enebyberg. 
 
Under många år har frågan om att bygga en gång- och cykelbro från fastlandet till ön Tranholmen 
diskuterats. Vi moderater är beredda att verka för en bro, om tranholmsborna själva vill det. Vi är 
positiva till att förskoleverksamhet även fortsatt bedrivs på ön, förutsatt att denna drivs av annan 
aktör än kommunen. Vi driver på för att Landstinget ska utöka pendelbåttrafiken till och från 
Tranholmen. 
 
 

Ekonomi, styrning och organisation 
 
Moderaterna arbetar för: 
- Fortsatt låg kommunalskatt. 
- Sund balanserad ekonomi. 
- Kontroll på låneskulden. 
- Utjämningsskatten ska avskaffas till förmån för en utjämning som sker via den statliga skatten. 
- Effektiv kommunal organisation. 
- Fortsatt digitalisering. 
- Kontakter med kommunen ska präglas av god tillgänglighet och gott bemötande. 
- Nytt Kontaktcenter i Mörby centrum för att förenkla danderydsbornas kontakter med kommunen. 
- Hög service till företagare och gott näringslivsklimat. 
 
Vi moderater anser att Danderyds kommun inte ska ta ut mer i skatt än vad som behövs för att driva 
kommunal kärnverksamhet med hög kvalitet. I Danderyd har vi lyckats förena hög kvalitet i skola och 
omsorg med låg skatt under lång tid, och så vill vi fortsätta arbeta. Danderyd har idag Sveriges näst 
lägsta kommunalskatt, 17:35 kr. Kommunens ekonomi ska vara sund och balanserad och vi ska ha 
kontroll på låneskulden. 
 
Danderyd drabbas hårt av den statliga skatteutjämningen mellan Sveriges kommuner. Vi betalar 
årligen runt en halv miljard kronor netto till andra kommuner, vilket är så mycket som runt en 
fjärdedel av våra årliga intäkter. Majoriteten av mottagarkommunerna ligger i Skåne och Västra 
Götaland, och alltså inte i Norrland vilket många tror. Moderaterna i Danderyd anser att en 
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utjämning mellan Sveriges kommuner är nödvändig, eftersom förutsättningarna att bedriva 
verksamhet är så olika. Men utjämningen bör ske via den statliga skatten - som danderydsborna i 
mycket hög utsträckning är med och betalar – och inte som nu, genom att ett fåtal kommuner 
betalar till andra. 
 
Vi vill ha en effektiv och väl fungerande kommunal administration, byråkrati ska motverkas. 
Kostnaderna för den politiska administrationen ska hållas tillbaka. Kommunen ska ta tillvara på de 
möjligheter till effektivisering som följer med den ökade digitaliseringen. 
 
Det ska vara lätt att kontakta kommunen via e-post, webb, sociala medier, telefon och genom 
personligt besök. Bemötandet gentemot invånare som kontaktar kommunen ska präglas av 
kundfokus och serviceanda. Det nya Kontaktcenter, som kommer att etableras i anslutning till de nya 
lokalerna i Mörby centrum som biblioteket ska flytta till, kommer att förenkla för danderydsborna att 
komma i kontakt med kommunen och få hjälp och vägledning av olika slag. 
 
Danderyd ska erbjuda hög service till företag och företagare verksamma i Danderyd och 
företagsklimatet ska vara gott. Det ska vara enkelt och smidigt att komma i kontakt med kommunen 
och dess förvaltningar, tillståndsprövning ska ske snabbt och med professionell handläggning. Vi ser 
gärna ökat samarbete mellan skolorna och det lokala näringslivet. 


