
 

 

Reservation från Danderydscentern, budget 2016 

 
Danderydscenterns fullmäktigegrupp ställde sig bakom 

kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 med 

nedanstående förslag till ändringar. Vi reserverar oss 

till förmån för dessa förslag, som vi inte fick gehör för. 

  
Danderydscenterns mål: Skydd av natur- och kulturmiljö, effektivt 

miljöarbete, högsta kvalitet i välfärden, stabil ekonomi, låg skatt, 

rikt föreningsliv. 

 

Danderyd har en stabil ekonomi, vilket Danderydscentern i högsta 

grad varit medansvarig till. Vi glömmer aldrig att det är 

Danderydsbornas pengar vi handskas med.  

 
 

Danderydscenterns ändringsförslag 

 
Kommunstyrelse: 

-2 000 000 kronor  

Danderydsbornas skattepengar kan användas mycket effektivare. 

Trots en kontinuerlig ökning av personal ökar användandet av 

konsulter. Vi anser att man på ett bättre sätt kan ta tillvara och 

stimulera egen kompetent personal till en del av dessa uppgifter.  

 

Besparing kan göras på bland annat konsulter och onödiga 

utredningar. Man kan spara på konferenser med övernattning. Vi 

har tillgång till bra lokaler inom kommunen. Majoriteten har 

beslutat lägga ner produktionsstyrelsen, som ansvarat för den 

kommunalt finansierade välfärdsverksamheten i egen regi, det vill 

säga förskolor, skolor och äldreomsorg. Produktionen läggs i stället 

in i ett utskott inom kommunstyrelsen. Detta måste kunna ge 

besparingar. Övergången till elektroniska handlingar skulle, 

hävdades det, ge stora administrativa besparingar. Någon 

redovisning av sådana besparingar har inte gjorts. 

 

+300 000 kronor  



Arbetet med buller- och partikelfrågor vid E 18 och Roslagsbanan 

ska fortsatt drivas med stor kraft. Vi avsätter medel till juridisk 

hjälp för detta och för arbetet med den frivilliga 

tillståndsprövningen. Medlen skulle vid behov få avropas av miljö- 

och hälsoskyddnämnden. 

 

Satsning på barnens säkerhet 

+1 000 000 kronor, driftbudget 

+2 000 000  kronor, investeringsbudget 

Vi vill satsa tre miljoner kronor för att öka säkerheten i och vid våra 

förskolor och skolor. Vi anser att kommunen ska göra en risk- och 

sårbarhetsanalys i förskolor och skolor och utarbeta en 

säkerhetsskyddsplan. Det kan gälla skalskydds- och 

ombyggnadsåtgärder, installationer och andra åtgärder.  

 

 

Teknisk nämnd:   

-1 400 000 kronor  

Besparing kan göras genom att en ny tjänst inte tillsätts, på 

konsulter, rationalisering och minskade kostnader på grund av att 

arbetsuppgifter flyttats över till miljö- och stadsbyggnadskontoret, 

som fått tillskott av personal på grund av dessa utökade 

arbetsuppgifter. 

 

Genom att förbättra den administrativa samordningen bör man, 

förutom en bättre kvalitet i arbetssätt och rapportering, också kunna 

hushålla med pengarna så att en besparing kan göras.  

Även energieffektiviseringar sparar pengar.  

 

 Investeringsbudget:  
1 000 000 kronor av investeringsbudgeten öronmärks för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs sträckan Skogsslingan - 

Edsviksvägen, där det i dag finns stora trafiksäkerhetsproblem.  

  

 
Fastighetsnämnd: 

-1 500 000 kronor 

Besparingen kan göras genom energieffektiviseringar. Budgeten har 

kunnat sänkas som ett resultat av tidigare insatser. Investeringar 

gjorda under år 2015 och början av år 2016 ska kunna ge resultat 



redan under 2016. Den omfattande nyinvesteringen i Danderyds 

skolor kommer också att sänka underhållskostnaderna. 

 

 

-2 000 000 kronor 

Systemet med hyresreduktion till vissa gymnasieskolor avskaffas. 

Beloppet överförs till barn- och utbildningsnämnden för att i stället 

betalas ut som tillägg till gymnasiets programpeng, lika för varje 

elev. 

 

 

Barn och utbildningsnämnd: 

+3 300 000 kronor, utöver majoritetens förslag till 

höjda löner inom förskola, grundskola och gymnasieskola samt 

fortsatt satsning på karriärtjänster. 

+300 000 kronor för barn med särskilda behov. 

 

Vi vill, i motsats till majoriteten, göra samma satsning som förra 

året på höjda löner inom förskola, grundskola, gymnasieskola och 

på barn med särskilda behov. Särbegåvade elever ska utmanas, de 

med behov av särskilt stöd ska få det. Varje elev ska kunna 

utvecklas maximalt efter sina förutsättningar.  

 
 

Lika mycket för varje elev 

+2 000 000 kronor 

Vi vill avskaffa systemet med hyresreduktioner till vissa 

gymnasieskolor och i stället betala ut ett tillägg till gymnasiets 

programpeng, lika för varje elev. Fastighetsnämndens driftsbudget 

minskas med 2 000 000 kronor för att i stället tillföras barn- och 

utbildningsnämnden som ska betala ut beloppet som tillägg till 

gymnasiets programpeng lika för varje elev.  

 

Danderyd den 26 november 2015 

 

 

Siv Sahlström  

Gruppledare (C), oppositionsråd 

 


