
DITT DANDERYD
EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I DANDERYD   NUMMER 4 2021

Med ett modernt 
och professionellt 
ledarskap tar vi 
Danderyd in i 

framtiden!

Fokus på välfärd och trygghet i Moderaternas budget

Majoriteten, med Moderaterna i spetsen, har lagt en budget för 2022 som är bra för Danderyd 
och bra för oss som bor här. Både idag och imorgon. Kommunens ekonomi är robust och i balans 
och vi fortsätter att amortera på låneskulden.

Hemsida: 
www.danderydsmoderaterna.se 

Facebook:  
@moderaternaidanderyd

Mejl:
danderyd@moderaterna.se
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Vi lägger nu åren av underskott bakom oss. Vi tar ett 
helhetsansvar – bygger finansiell säkerhet för framtiden  
och satsar på det viktigaste – skolan och äldreomsorgen. 
 
• Vi satsar drygt 25 miljoner kronor ytterligare på våra barn 

och ungdomar. Satsningen på skolan baseras på en 
grundlig genomlysning av både skolornas ekonomi och 
elevpengen (skolpeng), som är den summa som skolorna 
får för varje elev. Denna nya konstruktion från årsskiftet 
medför en generell höjning av elevpengen.

 
• Psykisk ohälsa bland ungdomar ökar inte bara i Danderyd 

utan i hela landet. Vi bygger därför ut elevhälsan och 
sänker trösklarna att söka hjälp. Vi skapar digitala 
lösningar för att ligga i tiden med våra ungdomar.

• Vi värnar om valfriheten. Vi satsar 5 miljoner kronor 
för att säkerställa att den som önskar bo hemma trots 
omfattande omsorgsbehov också ska kunna göra 
det tryggt och säkert. Resurser tillförs även för ett 
trygghetsboende för äldre.

 
• Vi sänker skatten med 40 öre år 2022 och har fortfarande 

en buffert för en stabil ekonomi även kommande år.
 
Med en ekonomi i balans, lägre låneskuld och en robust 
finansiell struktur blickar vi nu framåt. Moderaterna har 
historiskt varit en garant för en klok, försiktig och balanserad 
avvägning mellan bevarande och utveckling, och en god 
ekonomi. Det fortsätter vi vara. 

Vi hoppas att du märker att det är mycket som är bra  
i Danderyd, och det är ingen slump. Det är resultatet  
av långvarig moderat politik.

Hanna Bocander 
Kommunstyrelsens 

ordförande

Christian Hoas
Ordförande Moderaterna  

i Danderyd

Johanna Hornberger 
Gruppledare 

kommunfullmäktige

http://www.danderydsmoderaterna.se
https://www.facebook.com/moderaternaidanderyd/
mailto:danderyd%40moderaterna.se?subject=Ditt%20Danderyd%20Nr4%202021
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Ny modell för hemtjänst – 
bo kvar längre i din egen 
invanda hemmiljö
För oss moderater är det en självklarhet att vi ska förvalta 
skattebetalarnas pengar varsamt. Inom socialnämndens 
område innebär det att ta ansvar för att våra äldre får den 
bästa omsorgen och kommunen får den allra högsta möjliga 
kvalitén för skattepengarna. 

I budgeten för 2022 satsar vi extra på omsorgen av våra årsrika invånare.

Danderyds hemtjänst ska vara tillförlitlig, ha hög kvalitet och tillgodose 
kundens behov. Vi utvecklar nu hemtjänsten ytterligare så att den ger 
förutsättningar att bo kvar hemma så länge man själv vill och det känns 
tryggt. 

Danderyds nya hemtjänstmodell ska samverka med personal från 
primärvården och olika rehabiliteringsinsatser. Olika kompetenser kommer  
att samarbeta runt kunden för att öka förutsättningarna för kvarboende.  
All personal ska ha som drivkraft den gemensamma viljan att göra det som  
är bra idag, ännu bättre för Danderyds äldre. 

Det är bra hemtjänst som gör gott på riktigt. Vi höjer också hemtjänstchecken. 

Vi satsar extra på att utveckla och skapa trygghetsboenden. Denna 
boendeform är ofta ett bra alternativ för de som är för friska för vård- och 
omsorgsboende men som riskerar att bli sjuka av ensamhet och isolering.  

Moderaterna i socialnämnden

Övre raden från vänster: Elisabeth Frostell, Maria Ljunggren, Bigitta 
Sundman, Mats Nilsson, Carina Erlandsson (ordförande), Mattias Sjödin. 
Ej med på bild: Carl Gustav Pfeiffer, Fredrik Westin.

Danderydsbor 
betalar 700 miljoner 
kronor i kommunal 
utjämningsskatt varje år 

Ujämningsskatten kommer öka 
med ytterligare 100 miljoner 
kronor till 800 miljoner kronor. 
Ökningen motsvarar kostnaden 
för till exempel all kultur- och 
fritidsverksamhet i kommunen. 
Moderaterna i Danderyd är 
drivande i en reformering av 
dagens orimliga system. Men 
så länge (S) har makten, med 
stöd från (C), utgår vi från att 
skatteutjämningen inte kommer 
reformeras. 

Du som danderydsbo  
ska kunna bo kvar  
i kommunen även  
på äldre dagar 

Nu äntligen fortsätter arbetet med 
planering för ett korttidsboende 
samt ett vård- och omsorgsboende 
vid Vendevägen i Djursholm. 
Politiska krumbukter och 
överklaganden har försenat 
projektet men vi har fått rätt i  
Mark- och miljödomstolen för 
dessa efterlängtade boenden. 
Principerna för hur byggnaderna 
ska utformas har tagits fram genom 
en dialog med närboende och 
invånare. Målbilden är att bygga 
boenden i samklang med varandra 
och omgivningen. 

Danderyd är åter  
en av Sveriges mest 
kostnadseffektiva 
kommuner

Verksamheterna har fokuserat på 
att minska kostnader – utan att 
tumma på kvaliteten. Resultatet 
syns i databasen KOLADA som 
jämför hur kostnadseffektivt 
Sveriges kommuner arbetar. 
Danderyds kommun har klättrat 
från plats 51 år 2018 till plats  
16 år 2020.
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Full fart framåt för skolorna under 2022 
När ekonomin återigen är i balans tar skolan stora kliv framåt under 2022. Vi utvecklar och 
förändrar så att rätt belopp går till rätt sak. Skolbudgeten innehåller flera nya inriktningar och 
koncept som både ligger i tiden och innebär ett nytänkande, inte minst inom elev-/skolpengen.

I arbetet med att ta fram en ny elevpeng har jämförelser 
gjorts med liknande kommuner i länet. Danderyds 
elevpeng visade sig vara högre än genomsnittet för låg- 
och högstadierna men lägre än snittet för förskoleklass  
och mellanstadiet.

Elevpengen höjs därför olika för olika årskurser. Den totala 
uppräkningen för grundskola inklusive fritidshem blir  
2,8 procent. Störst höjning får förskoleklass och klass 6. 
För att ta reda på var behoven är störst har förändringen 
baserats på en analys av elevpengens olika beståndsdelar.

I Danderyd ägs de flesta skollokalerna av kommunen och 
hyrorna beslutas av fastighetsnämnden. Lokalkostnader  
är en tung del inom elevpengen och behöver därför ses 
över igen.

Ett helt nytt kvalitetshöjande inslag i budgeten är ett extra 
så kallat strukturbidrag om 48 000 kronor per elev till både 
kommunala skolor och fristående skolor. 

Kravet för strukturbidraget är att skolan anordnar 
undervisning i mindre resursklasser med högre lärartäthet  
och specialistkompetens samt med elevhälsa knuten till sig. 
Ofta handlar det om elever med autismdiagnos. Genom 
ett sådant strukturbidrag kan likabehandlingsprincipen 
förbättras.

Vi satsar på utökad och förbättrad elevhälsa. Det ligger  
helt rätt i tiden. Coronakommissionens senaste rapport  
tog upp den ökande stress och oro som många högstadie- 
och gymnasieungdomar känt under pandemin när de 
har tvingats studera på distans och ta eget ansvar för 
sina studier. En möjlighet som kommunen undersöker är 
att som i Norrtälje använda en e-tjänst för att underlätta 
elevernas kontakt med skolsköterska eller kurator. Tjänsten 
utlovar svar inom 24 timmar. Sannolikt skulle det sänka 
trösklarna för ungdomar i behov av hjälp och stöd eftersom 
”nätet” är deras naturliga sätt för kommunikation.

Moderaterna i utbildningsnämnden

Övre raden från vänster: Ulla Hurtig Nielsen, Linnéa Sundman, Emma Wicksell, Lena Cronvall Morén (1:e vice ordförande), 
Erik Lunell, Karin Markendahl. Ej med på bild: Eva Hiort, Elisabeth Kotsinas.

Procentuell fördelning av budgeten – per nämnd

Utbildningsnämnden 

47 procent
Övriga nämnder 

19 procent
Socialnämnden 

34 procent
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Swish: Swisha 100 kr till 123 336 0070 eller scanna 
QR-koden och uppge ditt personnummer.
Bankgiro: 5040-0365,  uppge namn, personnummer 
och e-postadress.

Swish: Swisha 40 kr till 123 043 85 31 eller scanna 
QR-koden och uppge MUF följt av ditt personnummer.
SMS: Sms:a till nummer 72 550 och uppge MUF följt 
av ditt personnummer. 
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Bli medlem!

Stöd vårt arbete – bli medlem!
Valrörelsen närmar sig! Vill du vara med och påverka vilka politiska frågor vi ska 
prioritera? Vill du hjälpa oss att göra ett så bra val som möjligt? Bli medlem idag!  
Ju fler vi är desto bättre blir vi.

Dessutom bidrar du som medlem till att öka vårt inflytande i regionala och nationella 
frågor. Under hösten har exempelvis Danderyd och andra ”rika kommuner” pekats 
ut i den nationella debatten som syndabockar i byggsammanhang. Genom ett 
märkligt resonemang hävdas det att Danderyd borde bygga mest i hela landet. En 
verklighetsfrämmande åsikt som vi Moderater i Danderyd har reagerat kraftigt emot. 
För oss är trädgårdsstaden – vårt kulturarv – hjärtat av vad som utgör Danderyd.  
Det kommer vi att fortsätta att försvara. Danderyds framtid ska bestämmas av oss 
som bor här!

Styrelsen för Moderaterna i Danderyd
Samuel Terling
44 år, Enebyberg 
Vad fick dig att engagera  
dig politiskt? 
Mitt politiska engagemang 
började 2021 då jag tröttnade 
på att beklaga mig över landets 
tillstånd och bestämde mig för att 
engagera mig politiskt. Förutom att 
bidra i det politiska arbetet ser jag 
fram emot att lära mig mycket om 
politiken genom mitt engagemang.
 
Varför valde du Moderaterna?
Jag har varit moderat sedan 
jag gick med i MUF så det var 
ett naturligt val att engagera 
mig i Moderaterna. Dessutom 
uppskattar jag Ulf Kristersson 
som partiledare. 

Vilka frågor engagerar  
dig mest? 
Energi, vård och skola, samt 
media tycker jag är mest 
intressant och generellt tycker  
jag samhället behöver mer 
valfrihet, ansvarsutkrävande  
och transparens. 

Hur vill du påverka  
Danderyds utveckling? 
Jag tycker Danderyd är en väl 
fungerande kommun. Med det 
sagt är det viktigt att säkra en 
fortsatt bra skola i vår kommun 
samt värna om tryggheten och 
miljön i kommunen. Detta är 
frågor jag vill jobba med. 

Lär känna vår nya medlem

Hemsida: 
www.danderydsmoderaterna.se 

Facebook:  
@moderaternaidanderyd

Övre raden från vänster: Carl Gustav Pfeiffer, Christian Hoas (ordförande), Erik Hafström, 
Christer Bergquist, Fredrik Näslund (vice ordförande), Pia-Lena Moller, Catrin Tidström, 
Emma Wicksell, Bigitta Sundman, Elisabeth Frostell. Ej med på bild: Johan Gröndal.
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