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Ditt Danderyd
Från underskott till överskott

- En robust ekonomi präglad av stabil välfärd i en osäker tid

Ekonomi
Danderyds kommun har på kort tid behövt förhålla sig till två
kriser av väsentligt olika karaktär - en lokal-ekonomisk kris
och en global, pågående pandemi. Trots att kriserna inneburit stora påfrestningar för Danderyd har vi lyckats vända
ett ekonomiskt underskott till överskott.
Vi moderater har tillsammans med Liberaler och Kristdemokrater vidtagit kraftfulla åtgärder sedan 2019 för att
stabilisera ekonomin. Utöver skattehöjningen från i år har vi
fattat en rad beslut för att reformera kommunens ekonomi. Vi
har infört ett överskottsmål som ger Danderyd möjlighet att
bygga en buffert för sämre tider och vi har nu en bättre
styrning och uppföljning av ekonomin i alla verksamheter.
Dessutom har vi amorterat på kommunens låneskuld, detta
för att inte belasta framtida generationers Danderydsbor.
Det har lett till att vi minskat kostnadsutvecklingen och ökat
kostnadseffektiviteten. Mer ”pang för pengarna” helt enkelt.
Därför kan vi nu sänka skatten med 20 öre till 18,75 kr.
Välfärd

Danderyds kommun betalar mest av alla kommuner till
det s.k. utjämningssystemet, cirka 20 000 kronor per
kommuninvånare och år. Totalt blir det ca 700 miljoner
kr, dvs. en fjärdedel av kommunens totala budget.
Risker och framtida utmaningar
Danderyd är en del av Sveriges största tillväxtregion. Det
är en utmaning att som liten genomfartskommun mellan
huvudstadens stadskärna och med kringkommuner i
kraftig tillväxtfas göra sin röst hörd.

Danderyds skola är den bästa i Stockholms län,
enligt Lärarförbundet.

Skatteintäkternas tillväxttakt dämpas i hela
Sverige.

Fler än nio av tio äldre i Danderyd är nöjda med sin
omsorg, enligt Socialstyrelsens enkät.

Demografi − färre ska försörja fler. I
Danderyd minskar dessutom antalet
kommuninvånare sedan en tid.

Danderyd ligger på plats 2 av 290, som mest
företagsvänlig kommun enligt Svenskt Näringsliv.

Tack till alla duktiga förskollärare,
lärare och rektorer som valt att
arbeta i Danderyd. Tack till alla hjältar
i vården som tar hand om våra äldre.
Och tack till alla företag som genom
sin verksamhet bidrar till vår välfärd!

Läs mer på
www.danderydsmoderaterna.se
E-post: danderyd@moderaterna.se.
Facebook: @moderaternaidanderyd
Redaktör: Ulla Hurtig Nielsen och ansvarig utgivare: Christian Hoas
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För ett ännu bättre
Danderyd

I Danderyd utför privata företag all hemtjänst
Snart har vi nått halvtid i mandatperioden.
Det prekära ekonomiska läget i början av
perioden ledde till att socialnämnden redan
på våren 2019 fattade en del beslut som
naturligtvis inte var lätta, men nödvändiga. Den
kommunala hemtjänsten orsakade huvudbry och
stora kostnader när den de senaste tio åren gått back med
60 miljoner kronor.
Hemtjänsten utfördes både av kommunen och ett antal
privata utförare, med samma ersättning per timme, s.k.
hemtjänstcheck. Den enskilde betalade samma taxa oavsett utförare. Socialnämnden och andra mäter regelbundet
hemtjänstens kvalitet och kundernas nöjdhet, inget visade på
att de med kommunal hemtjänst skulle vara mera nöjda än
de med privat.
- Att avveckla den kommunala hemtjänsten skulle kunna
skapa oro hos de äldre och det gällde att avvecklingen skulle
göras klokt och med kunderna i fokus. De privata utförare
som fanns i kommunen involverades tidigt för att de skulle ha
beredskap att ta emot nya kunder. De äldre som valt

kommunens hemtjänst fick välja
om. De som önskade fick personlig kontakt för att valet och sedan
övergången till ny utförare skulle gå så
smidigt och friktionsfritt som möjligt.
- Naturligtvis är ett så stort beslut
inget som tas med en klackspark. Det var möten och ytterligare utredningar innan fullmäktige i oktober 2019 beslutade
om avveckling senast i maj 2020. I mitten av mars i år hade
samtliga kunder valt och de privata utförarna började arbeta
hos de äldre, säger Carina Erlandsson.
En positiv slutrapport med utgångspunkt i perspektiven
kund, medarbetare och ekonomi finns att läsa på
kommunens hemsida.
- Vi känner oss trygga med att de privata utförarna av
hemtjänst gör ett mycket bra arbete för de äldre och att
de äldre är nöjda med sin hemtjänst. I Socialstyrelsens
senaste mätning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”
svarar hela 99 % att de får bra eller mycket bra bemötande
från sin hemtjänstpersonal.

Carina Erlandsson, ordförande socialnämnden
carina.erlandsson@danderyd.

Skolorna i Danderyd ger en god start i livet
- Danderyd är en av landets mest framgångsrika skolkommuner. Det är ingen slump. Moderaterna har länge
varit ett bärande parti i kommunen och alltid prioriterat och satsat på skolor med hög kvalité. Moderaterna vill
att skolan ska ge alla barn och ungdomar i Danderyd en god start i livet, säger Lena Cronvall Morén
Kommunen har en kombination av fristående och kommunala
skolor. Föräldrar och barn väljer sin skola. De fristående, både
för- och grundskolor, drivs huvudsakligen av lokala entreprenörer.
Engagemanget är stort och den lokala anknytningen ger en extra
dimension. Att ge duktiga entreprenörer möjlighet att utveckla
sina idéer i egen verksamhet ligger nära den ursprungliga tanken
med friskolor.
- Danderyd skiljer sig från många andra kommuner genom vår
satsning på mindre och medelstora skolor. Att ha stora F-9 skolor
är billigare per skolplats men när man är liten är det extra viktigt
att ha nära till skolan och få känna den trygghet som en mindre
skola erbjuder. Det hänger ihop med vår moderata vision om en
modern trädgårdsstad i kombination med småskalighet, säger
Lena Cronvall Morén.

Lena Cronvall Morén, 1:e vice ordförande utbildningsnämnden
lena.cronvallmoren@danderyd.se

Visste du att:
Slutbetygen för årskurs 9 är de högsta i Sverige, även
betygen för årskurs 6 och gymnasierna återfinns bland
de tio främsta i Sverige.
Möjligheten att välja skola är stora. Samtliga elever fick
plats på något av sina val denna höst.
Skolpengen är god i jämförelse med närliggande
kommuner, framförallt för låg- och högstadierna.

Andelen behöriga lärare är den högsta i länet, nästan
85 %. Danderyd ligger i topp liksom förra året.
En skola med hög kvalité kräver skickliga
lärare. Danderyd erbjuder goda löner till alla
kategorier av skolpersonal i de kommunala
skolorna, aldrig sämre än plats 7 bland länets
26 kommuner.

En moderat budget för 2021
Första veckan i november beslutade kommunfullmäktige om
budgeten för 2021. Budgeten har vi arbetat fram tillsammans
med våra majoritetskollegor Kristdemokraterna och
Liberalerna. I budgeten prioriterar vi skola och omsorg,
samtidigt som vi sänker skatten med 20 öre.
Vi har arbetat hårt för att leva upp till Danderydsbornas
förväntningar och löftet om att snabbt få ordning på
kommunens ekonomi. Vårt arbete har lönat sig och ekonomin
är stabil. Det lägger en god grund för 2021 års
budget och skapar hopp för framtiden.

Bygger buffert som skyddsvall i ekonomin
Budgeten ger ett positivt resultat på cirka 180 miljoner kronor.
Överskottet är nödvändigt för att hantera tidigare års underskott. Samtidigt behöver vi skapa buffert i ekonomin med
överskottsmål och resultatutjämningsreserv då det är en
ekonomiskt osäker tid med vikande skatteintäkter.

Stabil välfärd
Kommunens främsta uppgift är att ge våra
invånare god kvalitet i våra kärnverksamheter – skola och omsorg – till våra
invånare. Med en stark ekonomi är det
glädjande att vi i budgeten för nästa år kan
tillföra mer resurser till våra barn, ungdomar
och äldre. Skolpengen och äldrepengen höjs
samtidigt som nämnderna ges full kompensation för vissa
andra kostnadsökningar. Detta borgar för en stabil välfärd.

Miljö och kulturmiljö
Vår miljö påverkar alla och utmaningarna är
väl kända. Därför är det glädjande att Danderyd
rankas som en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner enligt
tidningen Aktuell Hållbarhet. Danderyds kommun är unik med
sina grönområden och karaktäristiska kommundelar med
säregen arkitektur. I budgeten för 2021 tillför vi resurser till
klimatarbetet med stärkt miljöövervakning samt för skydd av
vår unika kulturmiljö genom att digitalisera kulturmiljöprogrammet.

Spontanidrott
Som en konsekvens av Coronapandemin har
Danderydsborna ökade behov av rörelse
och utomhusvistelse. Vi satsar på folkhälsofrämjande anläggningar för spontanidrott i varje kommundel. Vi moderater värnar
skattebetalarnas pengar och förvaltar dem väl
och effektivt. Vi ser till att Danderyd har stark och robust
ekonomi med effektiva verksamheter som levererar hög kvalitet
till Danderydsborna. Det är vår uppgift, vår främsta prioritet och
vår skyldighet.

Johanna Hornberger
Johanna Hornberger
Gruppledare kommunfullmäktige,
ledamot kommunstyrelsen
johanna.hornberger@danderyd.se

Nu jobbar vi för att bryta trenden bland ungdomar i Danderyd
Ungdomars levnadsvanor och hälsa är stora och viktiga
frågor för alla som bor i Danderyds kommun. Moderaterna
fortsätter att skapa goda förutsättningar för att främja ungas
situation och förebygga ohälsa bland ungdomar. Danderyd
har under de senaste åren visat på en negativ trend kring
ungdomars användning av droger och en ökning av psykisk
ohälsa.
- Vi moderater ser med oro på denna utveckling och
har därför skapat verksamheten Ungt Fokus, säger
Robert Nibelius, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Ungt fokus är Danderyds nya namn för kommunens barnoch ungdomsstrategi, som består av fritidsgårdsverksamhet

och uppsökande verksamhet (tidigare kallad
fält). Ungt fokus har ungdomskoordinatorer
med en arbetsgrupp om sex personer som
arbetar uppsökande i miljöer där ungdomar
befinner sig. Ungdomskoordinatorerna arbetar
både främjande och förebyggande.
- Ungdomskoordinatorerna rör sig ute på skolorna under
dagtid och på t ex idrottsplatser och i Mörby centrum
under kvällar/helger. Med Ungt Fokus kommer ungdomskoordinatorerna i kontakt med betydligt fler
ungdomar än tidigare, säger Robert Nibelius.
Robert Nibelius, ordförande kultur -och fritidsnämnden
robert.nibelius@danderyd.se

Visste du att:
25 ungdomsföreningar, med över 10 000 aktiva
ungdomar. Högst barnaktivitet i Stockholmsregionen.
Kulturskola som erbjuder, dans, bild, teater och
musik, med över 1200 elever i verksamheterna.
Fler än 24 olika sporter att delta i.
28 anläggningar - fotbollsplaner, ispister, skidspår,

motionsspår, 6 olika utomhusbad, Mörbybadet, tennishallar,
paddelbanor, utegym, segelanläggning, curlinghallar, golfbanor och ridhus med 1000 uppsittningar i veckan.
Ny isanläggning på Danderydsvallen, drygt
10 miljoner kronor investeras. Nu både en stor och
en liten isyta på platsen.

Moderata seniorer i Danderyd
Moderata seniorer är ett nätverk för Danderydsmoderaternas seniora medlemmar.
Första onsdagen i varje månad välkomnas till träff på Djursholms slott. Aktuella politiska
frågor, lokala eller nationella, diskuteras tillsammans med intresseväckande föreläsare.
Bland våra gäster kan nämnas Olof Ehrenkrona, Hans Wallmark och Maria Malmer Stenergard
liksom kommunpolitiker i Stockholmsregionen och inte minst våra lokala nämndföreträdare med
Hanna Bocander i spetsen. Under hösten medverkar Pål Jonson, Moderaternas försvarspolitiska talesman samt Kjell Jansson, förbundsordförande och riksdagsledamot från Norrtälje.
Moderata seniorer lämnar vidare sina förslag, som sedan blir en del i politikutvecklingen i Danderyd.
Välkomna till våra möten!
Erik Hafström, ordförande Moderata seniorer Danderyd
erik.hafstrom@danderyd.se

Trygghet

Hemtjänsten

Trygghetssatsningarna fortsätter
även i budget 2021. Danderyd har
flest inbrott i landet per capita.
Ungdomars användning av
narkotika och alkohol är oroande
hög. Förra året satsades för
minskade brott och ökad trygghet
genom fler ungdomskoordinatorer
och väktare, kamerabevakning av
brottsutsatta platser samt grannsamverkansbil.

- Socialnämnden arbetar med att utveckla hemtjänsten. Vi vet att de allra flesta
vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi måste göra det valet möjligt. Vill
man inte flytta till vård- och omsorgsboende ska man självklart kunna bo kvar i
sin hemvana miljö. Att flytta till vård- och omsorgsboende ska inte vara
en förutsättning för omfattande stöd och hjälp, säger Carina Erlandsson,
ordförande i socialnämnden.
Både den enskilde själv och anhöriga ska känna sig trygga med hemtjänsten.
Då måste den organiseras och utvecklas mot ett arbetssätt runt omkring
individen med ett välorganiserat team som ett nät av samarbetspartner. Det kan
exempelvis vara rehabilitering med hjälp av fysio- och/eller arbetsterapeuter och
sjukvård.

Ditt medlemskap gör skillnad. Stöd vårt arbete för ett ännu bättre Sverige!

Bli medlem för att:

Medlemmar kan välja att vara passiv stödmedlem eller aktiv deltagare.
Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. För den som
blir medlem efter första oktober gäller medlemskapet även nästföljande år. Därefter en årsavgift på 200 kr. Om du är under 30 år kan
du gå med som MUF-medlem, då kostar medlemskapet 40 kr.
Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka. Alla medlemmar
behövs för att vända utvecklingen i Sverige. Du gör skillnad!

Stödja våra idéer och
visioner.
Hjälpa fram Moderaterna
till bättre valresultat.
Påverka vår politik i
olika sakfrågor.
Träffa och diskutera
med andra Moderater.
Delta i utbildningar,
politikutveckling och
kampanjer.

Christian Hoas,
ordförande Moderaterna i Danderyd
christian.hoas@danderyd.se

Moderat politik
gör skillnad

Möta politiker från riksdag, region och kommun.
Lära mer om partiets
idéer och politik.

Bli medlem via Swish
Swisha till 1233360070, uppge namn,
personnummer, e-postadress, telefonnummer
eller skanna QR-koden i appen.

Bli medlem via kort, SMS eller
utlandsbetalning
Skanna QR-koden i appen.

Bli medlem via bankgiro
5040-0365, uppge namn, personnummer,
e-postadress och telefonnummer.

Är du under 30 år och vill bli medlem i MUF?
Gå in på : https://muf.se/medlem/

