
 

 

Säryrkanden framförda av Danderydscenterns 

ledamöter och reservation till budget 2017  
 
 

Danderydscenterns fullmäktigegrupp har yrkat bifall och 

ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till budget för 2017 

med nedanstående förslag till ändringar. Vi reserverar oss till 

förmån för dessa säryrkanden, som vi inte fick gehör för under 

budgetbehandlingen. 

 

 

Grunder för säryrkanden och reservation  

 

Kommunstyrelse 

1. - 4 000 000 kronor  

Produktionsutskottet 

2. + 800 000 kronor . 
 

1. Kommunstyrelsen föreslås få en ökning av sin budget om nio 

miljoner kronor. Hur ser det då ut på kommunledningskontoret? 

 

Från oktober 2014 till oktober 2016 har tillsvidareanställd personal 

inom kontoret ökat med nästan 30 procent. Samtidigt ökar 

konsultkostnaderna dramatiskt. De har på några år ökat med nästan 

70 procent. Det gäller bara konsultkostnader för kontoret och inte 

kostnaderna för arbete med de stora projekten, till exempel E18. 

För 2017 avsätts 14,1 miljoner kronor för konsultkostnader, en 

ökning med ytterligare 40 procent. Det här håller helt enkelt inte. Vi 

utökar personalen kraftigt och samtidigt ökar konsultkostnaderna 

ännu mer.  

 

Nämnderna ställer in möten för att de inte har några ärenden att 

besluta om. Samtidigt ägnar sig tjänstemännen åt en aldrig tidigare 

skådad mötesverksamhet. Det pågår i dag 160 projekt inom 

Danderyds kommun.  

 

Chefstjänstemännen förväntas delta i ett stort antal möten. Övriga 

medarbetare på förvaltningarna ska också delta i en stor mängd 



projektgrupper. Det fungerar inte att ha personal som ständigt ska 

på möten. Det här arbetssättet kostar inte bara stora pengar på 

kommunledningskontoret. Det kostar mycket pengar på alla 

kontoren.  

 

Förvaltningschefer säger att de många mötena gör att de inte hinner 

med att sköta sitt arbete, så som de skulle vilja. De förstår inte alltid 

varför de ska vara med i en del av projekten. Mot den här 

bakgrunden anser Danderydscentern att det finns mycket pengar att 

spara genom att lägga om det i vissa avseenden mycket tungrodda 

arbetssättet, gå igenom projekten, flytta fram en del och lägga ner 

andra. 

 

Danderydscentern gör en försiktig besparing om fyra miljoner 

kronor. Det motsvarar den ytterligare ökning om fyra miljoner på 

konsultkostnaderna som föreslås för 2017. 

 

2. Vi överför 800 000 kronor från fastighetsnämndens hyresintäkter 

till produktionsutskottet för vidarebefordran till Danderyds 

gymnasium för höjda lärarlöner. Se nedan under 

fastighetsnämnden! 

 

 
 

Teknisk nämnd   
1. - 1 200 000 kronor    

2.  Avslag på kommunstyrelsens förslag om höjning av 

avfallstaxan med 7 % 
 

1. Tekniska nämnden har begärt att få fyra nya tjänster och en 

tillfällig tjänst. Kommunstyrelsen har minskat till tre fasta tjänster. 

Danderydscentern anser inte att det är motiverat med så många nya 

tjänster. En ny tjänst som landskapsarkitekt tycker vi kan försvaras. 

Vi bedömer att det kan bidra till att bevara och utveckla vår 

kommuns särart, liksom dess biologiska mångfald i samband med 

exploatering och olika infrastrukturprojekt.  

 

2. Danderydscentern vill inte höja avfallstaxan. Vi delar i den 

frågan tekniska kontorets bedömning och följer deras förslag. 

 



Fastighetsnämnd 

1. - 1 200 000 kronor  

2. - 800 000 kronor 
 

1. En städcontroller anser vi behövs mot bakgrund av klagomål på 

dålig städning i vissa av kommunens lokaler. Däremot anser vi inte 

att en ny förvaltarassistent enbart för nyanlända behövs.   

Det stöd i olika former som nyanlända kan behöva ska inte skötas 

av fastighetsnämnden utan av socialnämnden. I övrigt anser 

Danderydscentern att besparingar kan göras genom de 

energieffektiviseringar som ska genomföras och på konsulter. 

 

2. De privata utförarna av skolverksamhet får enligt avtal med 

fastighetsnämnden en årlig hyreshöjning som följer index. De 

kommunala utförarna i den egna produktionen har haft en årlig 

generell hyreshöjning med 1,5 procent.  Index har de senaste fem 

åren i stort sett varit noll. Det betyder att kommunen har medverkat 

till att systemet inte varit konkurrensneutralt. De privata företagen 

har inte fått någon hyreshöjning, medan de kommunala fått en 

hyreshöjning på 1,5 procent per år.  

 

Danderyds gymnasium har på det förlorat 800 000 kronor i 

förhållande till de privata gymnasieskolorna i Danderyd. 

Danderydscentern anser att Danderyds gymnasium ska tillföras 

detta belopp att användas till höjda lärarlöner. De ligger för lågt och 

behöver höjas. Vi överför således 800 000 kronor från 

fastighetsnämndens hyresintäkter till produktionsutskottet för 

vidarebefordran till Danderyds gymnasium 

 

  
Utbildningsnämnd 
+ 3 200 000 kronor. 

 
Statens lärarlyft är bra. Mindre bra är att pengarna inte räcker till 

alla. Vi riskerar nu att många lärare flyttar till andra kommuner. De 

kan vid en nyanställning få en lön, som mer än väl kompenserar för 

det de inte fick i Danderyd. Danderydscentern är ytterst angelägen 

om att vi får behålla våra duktiga lärare. Vi anslår i vårt förslag 

pengar för att kompensera dem, som inte fick del av lärarlyftet. 

 

 



Kultur- och fritidsnämnd 

1. Hembygdsföreningarna och Kulturstipendier                                    

+ 100 000 kronor 

2. Kultur på äldreboenden 

+ 500 000 kronor 
 

1. De ideellt arbetande hembygdsföreningarna har svårt att klara 

sin verksamhet. De har svårt att få frivilliga krafter till de stora 

arrangemangen de ordnar vid Valborg och midsommar. Dessa 

evenemang är mycket uppskattade av Danderydsborna.  

Danderydscentern anser att det är viktigt att bevara denna tradition.  

 

Kommunen har minskat beloppet till kulturstipendier för barn och 

ungdomar. Danderydscentern höjer med 50 000 kronor och 

återställer summan till den tidigare nivån.  

 

 2. Danderydscentern anslår 500 000 kronor till kultur på 

äldreboenden. Det finns många vittnesmål om bristen på kulturell 

stimulans för de allra äldsta. De har inte möjlighet att komma iväg 

på något kulturevenemang på grund av omfattande handikapp. Då 

måste vi se till att kulturen kommer till dem istället.  

 

 

Socialnämnd  
+ 2 600 000 kronor  
 

Danderydscentern höjer hemtjänstchecken och äldrepengen så att 

utförarna får kompensation för löneökningarna. Majoriteten ger två 

procents ökning medan löneökningarna är tre procent. Det innebär 

att vården kommer att försämras eftersom utförarna måste göra 

besparingar för att klara de ökade lönekostnaderna, som de alltså 

inte får täckning för i majoritetsförslaget. Den två-procentiga 

ökningen innebär i praktiken en nedskärning på äldrevården, 

eftersom löneökningarna är tre procent. Det kan vi inte godta. 

 
 

Siv Sahlström  

Gruppledare (C), Oppositionsråd 

 

 


