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”Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i
välfärden och låg skatt”
- överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och
Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014

Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna har kommit överens
om att bilda en koalition som ska ta ansvar för Danderyds kommun mandatperioden 2011-2014. Vi konstaterar att det nu finns en stor samsyn mellan oss
när det gäller övergripande frågor. Vårt samarbete ska präglas av stor öppenhet och lyhördhet gentemot våra respektive partiers önskemål och uppfattningar. Eventuella problem som uppstår i vårt samarbete ska lösas i den
ledningsgrupp som vi avser att bilda. Vi är starkt medvetna om och känner
ödmjukhet inför att vi kommer att leda en stark koalition.
Vårt gemensamma arbete för Danderyds bästa ska präglas av stor lyhördhet
för och stort engagemang gentemot våra uppdragsgivare, Danderydsborna. Vi
vill stärka dialogen med kommuninvånarna, t ex genom offentliga möten
inför beslut i stora frågor. Vi kommer att i ställningstaganden som berör flera
kommuner alltid tillvarata Danderydsbornas intressen. Informationen till
Danderydsborna ska präglas av stor öppenhet och allsidig belysning.

Förskola och skola
Danderyd har hög kvalitet i förskolan. Verksamheten kännetecknas av mångfald
och valfrihet. Ägarformen är inte väsentlig. Huvudsaken är att barn och föräldrar
är nöjda. Kvalitetsarbetet ska utvecklas ytterligare.
Danderyd har också mycket hög kvalitet i skolan. Vi har verksamhet som erbjuder mångfald och valfrihet. Arbetet mot mobbning och för ökad arbetsro i skolan ska fokuseras. Skolan är elevernas arbetsplats. Den ska präglas av trivsel,
säkerhet, ordning och reda. Alla elever ska få det stöd och den stimulans de
behöver för att nå bästa möjliga resultat efter sin förmåga.
Upprustningen av förskolor och skolor ska fortsätta, så att eleverna kan erbjudas
en modern studiemiljö med god ventilation och personalen en attraktiv arbets-

plats. De planmässiga förutsättningarna för en utbyggnad av Brageskolans
idrottssal ska utredas.
I Danderyd har förskolor och skolor stor frihet genom ett decentraliserat styrsystem. Uppföljningen är därför viktig och vi ställer höga krav på resultat.
Engagerade och kompetenta förskollärare, lärare och skolledare är en förutsättning för hög kvalitet i verksamheten. De ska erbjudas konkurrenskraftiga villkor, så att vi kan rekrytera de skickligaste pedagogerna. Det ska finnas karriärvägar inom läraryrket, t ex ska införande av lektorstjänster prövas. Framgångsrika förskolor och skolor ska särskilt uppmuntras.

Äldreomsorg
Valfrihet, mångfald och ett aktivt kvalitetsarbete ska prägla Danderyds äldreomsorg även fortsättningsvis. Ett nytt seniorboende ska byggas på före detta
tekniska nämndhustomten efter anbudstävling. Byggande av ett nytt sjukhem
ska påbörjas under perioden. Antalet korttidsplatser ska ökas.
Pensionärsbostäderna i Enebyberg ska rustas upp successivt.
Maten och måltiden är central för en god livskvalitet och ska fokuseras. Det ska
finnas möjlighet för äldre par att bo tillsammans även på äldre dar.

Ekonomi
Danderyd ska ha sund ekonomi och låg skatt även fortsättningsvis.
Den kommunala förvaltningen ska vara kostnadseffektiv. De administrativa
kostnaderna ska särskilt analyseras och möjligheter till rationaliseringar tillvaratas. Kommunen ska med hjälp av upphandling och tydliga avtal få ut maximal
nytta för skattepengarna. Upphandlingen ska effektiviseras och utformas så att
fler entreprenörer och små lokala företag får möjlighet att delta. Kontroll och
uppföljning av entreprenörerna ska förbättras. Danderydsborna ska veta att de
alltid får största möjliga valuta för skattepengarna.
Skatteutjämningen slår hårt mot Danderyds ekonomi och är ett ingrepp i det
kommunala självbestämmandet. Skatteutjämning mellan kommunerna anser vi
ska göras inom ramen för det statliga skattesystemet.
Om kommunal mark ska säljas ska det ske i fri konkurrens och till marknadspris.
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Mörby centrum
En omstart för Mörby centrum-projektet ska göras genom att detaljplanen återkallas och förslagen till genomförandeavtal upphävs. Syftet är att Mörby centrum ska renoveras och utvecklas. Det planerade höghuset på OK/Q8-tomten
utgår. Nya förhandlingar ska upptas med centrumägaren för att nå en långsiktig
lösning som ger Danderydsborna ett bättre centrum med fler butiker, och bättre
trafiklösningar runt centrum, en ny byggnad för kulturverksamhet och nya
bostäder. OK/Q8-tomtens framtida användning ska utredas. Möjligheten att dela
upp detaljplanen i flera delar ska prövas. Den mark som centrumägaren behöver
för att utveckla Mörby centrum ska säljas direkt till den. Övrig mark ska säljas i
konkurrens.

Miljö och trafik
Danderyd är en grön kommun med en unik kulturhistorisk bebyggelse. Karaktären av trädgårdsstad ska värnas. Nybyggnation och exploatering ska prövas från
fall till fall, dock med en grundläggande restriktivitet. Områden som inte är
planlagda för bebyggelse samt park- och naturmark ska endast i undantagsfall
tas i anspråk för bebyggelse om det krävs för att tillgodose lagstadgade
samhällsverksamheter som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.
Rättssäkerheten ska värnas. Grundregeln är att ändringar av detaljplaner inte ska
göras under genomförandetiden, såvida inte berörda markägare accepterar ändringarna, och endast i de fall det gäller lagstadgad samhällsservice som ej kan
tillgodoses på annat sätt.
Den planerade byggnationen av en förskola på Tranholmen ska omprövas, alternativet att bygga om den så kallade Logen till förskola ska utredas på nytt. Om
det inte är möjligt att anordna förskoleverksamhet på ön ska behovet tillgodoses
på fastlandet.
Grönområden och parker ska skötas väl. Där ska finnas gott om parkbänkar,
papperskorgar och hundlatriner. Danderyd ska vara en promenadvänlig kommun.
Ett arbete för att göra Rinkebyskogen till naturreservat ska inledas omgående.
Målet är att reservatsbildningen ska vara genomförd senast under år 2012. I
reservatsbildningsbeslutet ska vara inskrivet att beslutet inte ska utgöra hinder
för nedgrävning av befintlig kraftledning. Ingen expropriering av mark ska
göras. Danderyds golfklubbs verksamhet ska vara kvar i oförändrad omfattning.
Vi kommer att ha som vägledande princip att arbeta för en långsiktigt hållbar
utveckling, föregå med gott exempel och vara en förebild i miljöarbetet. Miljökrav ska ställas vid upphandlingar.
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Arbetet med att få till stånd åtgärder mot buller från Roslagsbanan och E18 ska
drivas med stor kraft och diskussioner ska tas upp med SL respektive Trafikverket. Åtgärderna kan inkludera t ex bullerskydd i olika former, sänkning av
hastigheten, användande av ny teknik som dämpar bullret och tyst asfalt.
En förnyad utredning om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en
överdäckning eller tunnelförläggning av E18 ska påbörjas snarast. En tunnelförläggning av E18 skulle på sikt lösa de stora miljöproblemen med buller och
smutsig luft som är ett stort problem i Danderyd. Tunnelbanan bör förlängas till
Täby.
Danderyd har idag en gemensam miljö- och hälsoskyddsnämnd tillsammans
med Täby och Vaxholm. Vi avser ta initiativ till överläggningar med berörda
kommuner i syfte att inrätta en egen nämnd, dock fortfarande med en gemensam
förvaltning.
Arbetet med nedgrävning av kraftledningarna genom kommunen ska fortgå som
planerat.
Säkerheten och tryggheten för barn i trafiken är angelägen. Det är viktigt med
säkra gång- och cykelvägar. Trafiksäkerheten runt förskolor och skolor är
särskilt prioriterad och grundregeln är att det ska vara hastighetsbegränsning till
30 km/h runt dessa. Hämtning och lämning ska kunna ske tryggt och säkert.

Kultur och fritid
Den planerade upprustningen av Djursholms ridhus ska genomföras liksom uppförandet av en fullstor sporthall vid Mörbyskolan. Idrottsanläggningarna ska
utvecklas i samråd med föreningslivet, t ex genom investeringar enligt den så
kallade danderydsmodellen. Föreningsdrift av anläggning kan prövas om
intresse finns hos berörd förening.
Barn- och ungdomsverksamheten ska stödjas genom det viktiga aktivitetsstödet.
Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att använda kommunens anläggningar
på attraktiva tider.
Droger och alkohol bland ungdomar ska motverkas i samarbete mellan föräldrar,
skola, socialtjänst och polis. Fritidsgårdarna ska erbjuda en attraktiv verksamhet.
De fyra kommundelsbiblioteken ska finnas kvar. När Mörby centrum-planen är
klar ska ett bibliotek/kulturhus byggas och biblioteket som ligger i förhyrda
lokaler i Mörby centrum flyttas till de nybyggda lokalerna. Danderyds nyinvigda
kulturskola i Danderydsgården har kommit igång med sin verksamhet och ska
utvecklas ytterligare.
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Fastigheter
Kommunen ska vara en god fastighetsförvaltare för de fastigheter som behövs
för kommunal verksamhet, i egen regi eller genom entreprenör. Fastigheter som
inte behövs långsiktigt ska successivt avvecklas.
Vi är positiva till att studentbostäder byggs i Danderyd om lämplig plats kan
hittas.
Kommunens fastigheter ska så långt möjligt värmas upp med miljövänlig teknik
och lönsamma energisparåtgärder ska genomföras.
Vi vill under perioden vidta åtgärder för att förbättra sophanteringen i Danderyd.
Vi avser undersöka möjligheten att införa fastighetsnära, separerad sopinsamling.
Brottsförebyggande arbete är viktigt. Därför ska brottsförebyggande rådet
komma tidigt in i planeringsprocesser.
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