Reservation från Danderydscentern mot
majoritetens beslut om budget för 2010
enligt nedanstående.
Under 7.1 Övergripande politisk inriktning – kommunens
inriktningsmål ska en ny stjärnsats med nedanstående lydelse
tillföras
”Danderyd ska vara en kommun som har som vägledande princip att
arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling, föregå med gott exempel
och var en förebild i miljöarbetet.”
Under 7.2 Nämndernas inriktningsmål
Beslutssatserna 1 och 3 bifalls.
Beslutssats 2
Ändras så att formuleringen av inriktningsmål som socialnämnden har
haft under 2009 behålls i nedanstående två mål.
1. I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller
hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen
är vägledande. Kvaliteten på utförda tjänster kontrolleras så att de
äldre får den omsorg de har behov av.
2. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom.
Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg har en kvalitet
som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.
Övriga förslag till förändringar av målen inom socialnämnden godtas.
Kommunstyrelse:
Administration
-2 500 000 kronor
Av det ska 1 750 000 kronor sparas genom bättre
upphandling, fakturahantering, elektronisk handel
m m. Besparingen fördelas på berörda nämnder.
Maskiner, leasing av bilar, kaffeautomater mm
köps in av kommunens förvaltningar till en kostnad
av fem miljoner kronor per år. Det sker utan
central upphandling. En central upphandling
skulle innebära stora besparingar.

500 000 kronor per år kostar mobiltelefoner åt
kommunens anställda. Alla får nya telefoner
varje år oavsett i vilket skick de gamla
är. Vi anser inte att telefonerna behöver bytas
om de fungerar.
Rökfri kommun
-2 000 000 kronor
Personalavdelningen har beräknat besparingen till minst 2 000 000
kronor. Även denna post läggs centralt eftersom det inte är möjligt att
utan en ingående analys fördela summan på de olika förvaltningarna.
Det anses märkligt nog godtagbart att lämna sitt arbete för att gå ut
och röka. Det betyder att skattebetalarna faktiskt subventionerar de
anställdas rökning. Om någon skulle säga: jag är sugen på ett äpple,
jag kilar iväg och handlar så skulle det inte godtas. Arbetsgivaren ska
inte lägga sig i vad de anställda gör på rasterna. Men på arbetstid ska
man vara på plats. Vi har tidigare bland annat i en reservation
utvecklat vår uppfattning i denna fråga ur andra aspekter men
inskränker oss här till de ekonomiska konsekvenserna eftersom det i
detta sammanhang är en budgetfråga.
Exploateringsbudget:
Planerings- och exploateringskostnader i
aktuella exploateringsområden

Teknisk nämnd:
Besparing på tekniska kontoret, (konsulter,
rationalisering)
Under förutsättning att de av fullmäktige och
tekniska nämnden uppställda målen uppnås
ska hälften av besparingen gå tillbaka till
personalen som ett procentuellt påslag på lönen.
Lägre kostnader på grund av minskade
arbetsuppgifter för kontoret på grund
av mindre arbete med exploateringar.
Denna besparing ska alltså göras genom att
kontoret får färre arbetsuppgifter och ska
därför inte medföra någon gratifikation för
de anställda. Det är värt att notera att den
utredning som gjordes för en förskola i
kvarteret Kompassen kostade inte mindre

-10 000 000 kronor
-2 000 000 kronor

-3 000 000 kronor

+1 500 000 kronor

-2 000 000 kronor

än 2 400 000 kronor. Pengarna var kastade
i sjön när projektet avbröts. Arbetet med
detta projekt borde ha stoppats långt tidigare
eftersom det stod klart att platsen var
direkt olämplig för en förskola.
Investeringsbudget:
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder,
+1 000 000 kronor
bättre tillgänglighet, trafiksäkra
skolvägar och belysning.
Tranholmen, förskola, beloppet accepteras
men inte platsen. Vi anvisar pengarna om man
återgår till förslaget att förlägga förskolan i Logen.
Solvändan utgår. Det behövs inte fler förskoleplatser i Stocksund
Nora Träsk, vattenvårdsprojekt
Barn och utbildningsnämnd:
Föräldralediga, 34 tim/vecka
Ingen höjning av avgiften för öppen förskola
Förskola, skola uppräkning en procent
Ingen avgiftshöjning inom barnomsorgen.
De tre avgiftsnivåerna behålls oförändrade.
Socialnämnd:
Administration
Sänkta hemtjänstavgifter
Kostnaden är högt räknad. Någon exakt
beräkning på detta finns inte. De politiska
partier som vill sänka hemtjänstavgifterna
har helt olika belopp. Vårt ligger högst.
Kultur- och fritidsnämnd:
Föreningsstöd
Mot bakgrund av att föreningarna själva
med hjälp av borgen från kommunen gör investeringar i anläggningar är det mycket viktigt
att vi inte minskar föreningsbidragen. Det kan
innebära att föreningarna måste höja avgifterna
och det kan i sin tur medföra att det blir svårare
för en del föräldrar att ha råd att låta barnen
vara med på olika aktiviteter.

-1 000 000 kronor
+200 000 kronor
+1 500 000 kronor
+15000 kronor
+4 300 000 kronor

-1 500 000 kronor
+2 500 000 kronor

+375 000 kronor

Bibliotek
Vi accepterar administrativa besparingar inom
biblioteken. Dock inte besparingar som påverkar
verksamheten. Vi halverar därför majoritetens
besparingsförslag som är 650 000 kronor.

+325 000 kronor

Finansiering
Danderydscentern föreslog att pengarna i volymregleringsfonden med
ränta ska återbetalas till Danderydsborna vilket skulle inneburit att
utdebiteringen för år 2010 kunnat fastställas till 17:10 per skattekrona,
det vill säga tio öre lägre än majoritetens beslut.
Vi motsatte oss för fem år sedan fullmäktiges beslut att ta in åtta
miljoner kronor extra för eventuella volymökningar. Pengarna
öronmärktes för just detta och får inte användas till något annat.
Pengarna har under dessa fem år inte heller behövts. Vi vidhåller vår
uppfattning att fullmäktige inte ska ta in mer pengar än absolut
nödvändigt. Danderydsborna är bäst skickade att själva förvalta sina
pengar. De ska inte fonderas. Vi föreslår att därför att pengarna - med
ränta - ska betalas tillbaka till Danderydsborna.
Danderydscentern föreslog att fullmäktige skulle bemyndiga
kommunstyrelsen att uppta lån till ett belopp om 50 miljoner kronor, i
stället för 60 som majoriteten beslutade, för finansiering av
investeringar under 2010. Eftersom vi minskar exploateringsbudgeten
med 10 miljoner kronor föreslår vi alltså en minskad upplåning med
motsvarande belopp, det vill säga tio miljoner kronor.

Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern

