
Grön kommun – blå politik 
För oss betyder det att vi tar ansvar för de längre perspektiven. Dagens politiska beslut ska fattas 
också med framtida generationers bästa för ögonen.  

Hållbarhet och trygghet ska 
prägla allt vi gör, från parkskötsel till 
upphandling. Du ska kunna lita på att 
den fina miljö som du valt att bosätta 
dig i bevaras med omsorg om miljön 
utan symbolpolitik. 

Danderyd kommer alltid att ha 
karaktären av villastad men samhället 
och omvärlden utvecklas och vi med 
den. Danderyd ska utvecklas varsamt 
och småskaligt men i takt med tiden. 
Vi tror på ett vackert byggande där 
Danderydsbornas vilja får vägleda 
gestaltningen och utformning.

Vi står för en robust och sund 
ekonomi med hög självfinansiering av 
investeringar och låg skuldsättning. 
Detta, i kombination med hög kvalitet 
och effektivitet, möjliggör låg skatt. 

Moderaterna 
förvaltar Danderyds 

resurser i dag, för morgon
dagen och för framtiden – 
vi kallar det ett evighets
perspektiv.

Barn, unga och äldre i fokus

Danderyd ligger idag i topp när det  
gäller förskolor och skolor och är 
länets bästa kommun för äldre att bo i.

Under den senaste mandat
perioden har vi som bor här fått 
bättre och ökad service för den 
skatt vi betalar, högre effektivitet helt 
enkelt. Vi arbetar för att du ska betala 
så låg kommunalskatt som möjligt 
men ändå med rätt att förvänta 
dig hög kvalitet inom kommunens 
ansvarsområden. Det blir möjligt 
genom att vi har en välskött ekonomi 
och kloka prioriteringar; alltid med 
fokus på barn, unga och äldre.

Det ska vara gott och 
tryggt att leva hela livet 
i Danderyd

Med en röst på Moderaterna i 
kommunvalet får du så stor frihet och 
valfrihet som möjligt att leva efter 
dina egna önskemål, oavsett ålder. 
Det betyder en förskola och skola i 
toppklass som ger nyfikna och trygga 
barn, ett rikt fritids och kulturliv, olika 
former av seniorboenden i ett tryggt, 
vackert och hållbart Danderyd. 

Vi arbetar ständigt för ökad 
trygghet. Du ska vara säker oavsett 
om du är i ett av våra lokala centrum 
eller i motionsspåret och oavsett 
tid på dygnet. Ditt hem är en plats 
där du har rätt att känna dig trygg. 
Inbrottstjuvar göre sig icke besvär  

i Danderyd är vårt mål, men då måste 
vi också rösta bort Sregeringen – för 
fler poliser och hårdare straff för de 
som väljer att begå brott.

Vi erbjuder ett tydligt, lyhört 
och lokalt ledarskap – alltid med 
Danderydsbornas bästa för ögonen.
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Hanna Bocander, kommunalråd (M)

Att mycket redan är bra är ingen slump, det är resultatet av ett långvarigt 
moderat styre av Danderyds kommun. Jag är stolt men inte nöjd. Vår ambition 

är att bra ska bli ännu bättre.
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Vi bevarar Danderyds unika miljö 
Danderyd är en av Sveriges mest attraktiva kommuner och vi som bor här har all rätt att känna 
stolthet över hur vi har värnat grönska, natur och småskalig bebyggelse genom årtionden. Vi vill 
fortsätta värna om naturreservat, parker och grönområden och skydda vår särpräglade arkitektur 
och kulturmiljö.

Moderaterna i Danderyd vill:

 Î Utveckla Danderyd varsamt och i linje med Danderydsbornas 
vilja.

 Î Stå för ett återhållsamt bostadsbyggande där vi vill prioritera  
radhus, kedjehus och småhus.

 Î Värna våra kulturmiljöer och satsa på att skydda dessa 
genom nya detaljplaner och med nya riktlinjer för kulturmiljön.

 Î Säkerställa att det finns mark för kommande generationer, 
både för rekreation och bebyggelse.

 Î Skapa en långsiktig plan för hur många bostäder som kan 
byggas varje år för ökad förutsägbarhet och transparens.

 Î Erbjuda tidig dialog inför nybyggnation.

Vi byggde i går, vi bygger i dag och vi kommer 
att behöva bygga i morgon. Vi vill fortsätta 
utveckla kommunen varsamt, hållbart och 
vackert.  

Hållbarhet genomsyrar allt. 
Vi förvaltar kommunen för 

oss som bor här nu och för framtida 
generationer.

Vi vill att Danderyd utvecklas varsamt i takt 
med Danderydsbornas vilja om att gärna bo 
småskaligt och med stor närhet till naturen.  
Med detta för ögonen arbetar vi för en försiktig 
utveckling av kommunen som bevarar Danderyds 
särprägel. Vi eftersträvar en fortsatt låg, jämn och 
stabil befolkningstillväxt. 

Danderyd är redan idag en av Sveriges mest 
tätbebyggda kommuner. Mark är en ändlig resurs 
och ska hanteras eftertänksamt och försiktigt. 
Vi vill bevara de olika kommundelarnas karaktär 
med närhet till naturen. Vårt mål är att ingen ska 
ha mer än 10 minuters promenad till sitt närmaste 
grönområde.

Danderyds kommunala 
skatteutjämning är 
orimligt hög och måste 
reformeras

Mer än var fjärde krona som 
du betalar i kommunalskatt 
här i Danderyd tas av staten 
(700 miljoner kronor). Idag 
har Danderyd åttonde lägsta  
kommunalskatten i Sverige 
med 18,35 kronor per intjänad 
100lapp. Den förhållandevis 
låga skatten kan vi ha för att  
vi bedriver en mer effektiv 
verksamhet än de flesta 
andra kommuner. Bra kontroll 
och inget slöseri helt enkelt.

Vår ekonomiska politik gör det möjligt  
att kombinera hög kvalitet med låg skatt
Att jämföra sig med andra är ett bra sätt att se till att Danderyd ständigt ligger 
i framkant. Vi söker alltid förbättring oavsett om det gäller skolresultat eller 
miljöranking.

Som kommuninvånare har du under de senaste åren fått mer kommunal service  
för den skatt du betalar. Stort fokus har lagts på effektivitet och ekonomistyrning, 
det har gett resultat.

Vi mäter hela tiden hur bra kommunen är på att hushålla och ser till att pengarna 
används så effektivt som möjligt. Kommunen är nu mer effektiv och lånen lägre,  
det känns extra bra nu när räntorna stiger.

 Î Vi ska ha en sund ekonomi och en låg låneskuld för att inte skuldsätta 
kommande generationer.

 Î Vi ska ha en ekonomisk buffert för att parera skiftande konjunktur.

 Î Den kommunala organisationen ska vara effektiv och slimmad.

 Î Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara.

 Î Näringsliv och företagare ska ges Sveriges bästa förutsättningar.

 Î Kontakter med kommunen ska präglas av hög tillgänglighet och gott 
bemötande.



DITT DANDERYD | NUMMER 2 2022 | 3

Bra skolor ger 
nyfikna och trygga barn
Danderyd har en skola i toppklass. För det är vi stolta men ännu mer behöver göras för att skapa 
trygghet och lugn i klassrummen. Föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn i både förskola/
skola och vara säkra på att verksamheten håller en hög pedagogisk kvalitet. Precis som det alltid 
varit har föräldrarna huvudansvaret för att ta hand om och uppfostra sina barn.

Moderaterna i Danderyd vill:

 Î Ha en fortsatt hög skolpeng.

 Î Att föräldrar ska få välja skola.

 Î Erbjuda en blandning av kommunala 
och fristående skolor.

 Î Skapa ett handlingsprogram för 
ökad trygghet i skolan baserat på 
ordning och reda i klassrummet.

 Î Att skolan ska vara rök och drogfri.

 Î Arbeta för nolltolerans mot hot och 
våld i förskola och skola.

 Î Fokusera på ökad kvalitet i skol
förberedande pedagogik i förskolan.

Bra skolor ger nyfikna och trygga barn

Danderyd_BraSkolor_Bud_75

DanderydSkanna för att träffa oss i mstugan.se

Skolan ska ge alla barn och ungdomar  
en möjlighet att forma sin egen framtid.

Alla klassrum ska präglas av trygghet, lust att lära och studiero. 
Lärarnas auktoritet ska återupprättas och i klassrummet ska läraren 
ta rodret. Vi vill rekrytera, behålla och vidareutbilda skickliga rektorer, 
lärare och förskolepedagoger.

Skolgårdarna ska vara trygga och inspirerande miljöer att vistas  
i på rasterna.

Alla skolor ska ha metoder mot mobbning och kränkningar. Likaså 
ska all frånvaro följas upp. 

Elevernas psykiska hälsa är viktig också för goda resultat i skolan. 
Vi vill förstärka elevhälsan med både mer resurser och kompetenser.  
Vi vill ha en central och digital elevhälsa som är gemensam för alla 
skolor. På så vis kan vi sänka tröskeln för att söka hjälp. 

För elever med särskilda behov och för särbegåvade elever ska 
skolorna erbjuda god utbildning på alla nivåer. Vi vill stärka möjligheten 
för varje elev att få det stöd som just den behöver. 

En trygg miljö med lugn, studiero och tydliga 
mål är en grund läggande förutsättning för  

att lära och utvecklas.

Danderyd har en bra blandning av friskolor och kommunala skolor. 
Alla barn är olika. Vi vill ge varje förälder, barn och ungdom rätt att 
själva välja den omsorg eller skola som passar just dem bäst.

Vi vill stärka förutsättningarna 
för barn med särskilda behov 
och särbegåvade elever.

Beslut om renovering och tillbyggnad av fina 
Enebyskolan i Enebyberg har fattats.
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Hemsida: www.danderydsmoderaterna.se   Facebook: @moderaternaidanderyd

Trygghet ger frihet!
Det ska vara tryggt att bo i Danderyd. Alla ska kunna vara 
säkra i sin närmiljö – i hemmet, trafiken, skolan och utomhus. 
Oavsett tid på dygnet.

Moderaterna i Danderyd vill:

 Î Ha bättre belysning på otrygga platser och hålla efter buskage och sly. 
I Danderyd finns idag 10 000 ljuspunkter men vi vill ha fler.

 Î Ha väktare i bostadsområden och grannsamverkansbilar som ökar 
tryggheten i hemmen.

 Î Öka ungdomars trygghet på kvällar och helger med 
ungdomskoordinatorer.

 Î Göra skolvägarna tryggare för barnen.

 Î Ha fler poliser i Danderyd.

 Î Ha ökad kameraövervakning vid fler särskilt otrygga platser,  
bland annat vid återvinningsstationerna.

 Î Fortsatt lokalt tiggeriförbud med utökning till områden där problem 
uppstått.

 Î Ha nolltolerans mot klotter och förstörelse.

Moderaternas politik tar sin 
utgångspunkt i alla människors rätt att 
vara trygga i sin närmiljö, oavsett om 
det är på tunnelbanan eller i skolan. 

Moderaternas politik skapar 
genom konkreta åtgärder trygghet i 
människors vardag och i livets olika 
skeden. Barn ska ha trygg skolgång 
och säker skolväg. Äldre ska kunna 
vara trygga med att hemtjänsten 
kommer när orken tryter. Företagare 
ska ges möjlighet att utveckla sin 
verksamhet i ett säkert företagsklimat.

Alla ska känna sig trygga i sin 
skolmiljö. I Danderyd råder nolltolerans 
mot kriminalitet, droger, våld och 
hot. Kommunen ska använda hela 
verktygslådan för att stävja missbruk, 
stök och otrygghet. En trygg skolmiljö 
med lugn, ro och tydliga mål är en 
grundläggande förutsättning för att 
lära och utvecklas.

Danderydsborna är hårt drabbade 
av bostadsinbrott och stöld från bilar.  
Det har bidragit till att många känner 
sig otrygga. Sedan några år tillbaka har 
vi satsat på ”grannsamverkansbilar”. 
De bemannas av frivilliga som dagtid 

kör runt i Danderyd för att förebygga 
brott och har alldeles nyligen utökats 
med ytterligare en bil. 

Trygghet har också en 
jämställdhets aspekt – kvinnor 
upplever i högre utsträckning 
otrygghet utomhus, exempelvis i ett 

motionsspår. Därför vill vi se mer och 
bättre belysning på otrygga platser. 
Våld i nära relation är en annan 
slags otrygghet som kan drabba 
kvinnor och gör att kommunens 
stöd till kvinnojourens verksamhet är 
angeläget.

Danderyds kommun kan inte ersätta Polisen – men 
vi gör allt vi kan för att alla kommun invånare ska 

känna sig trygga i Danderyd.

Här ska du
alltid känna
dig trygg

Danderyd_TryggHär_Bud_75

Danderyd
Skanna för att träffa oss i mstugan.se
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