Säryrkanden framförda av Danderydscenterns
ledamöter och reservation till budget 2018
Danderydscenterns kommunfullmäktigegrupp har yrkat bifall till
och ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till budget för
2018 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
- 4 000 000 kronor
Från oktober 2014 till den 31 oktober 2017 har tillsvidareanställd
personal på kommunledningskontoret ökat från 61 till 93,8 personer.
Det är mycket. Vi har konsultkostnader i storleksordningen 20
miljoner kronor. Då ligger 30 miljoner kronor utanför och är
exploateringskostnader som balanseras på balansräkningen. Det avser
15 miljoner kronor för Mörby Centrum, 8 miljoner kronor för E18 och
7 miljoner kronor för övriga ospecificerade exploateringsprojekt.
Det är en fördel att använda konsulter när det gäller särskilt
komplicerade projekt, som kräver specialistkunskaper. Det skulle bli
dyrare om vi skulle ha anställd personal till detta. Personal som
kanske bara hade arbete några månader om året. Men vi ska inte anlita
konsulter till sådant vi själva kan sköta.
Exempel på när konsultkostnader är slöseri med skattepengar
Visioner och mål för verksamheten är en politisk fråga. Om det är
något som just förtroendevalda ska ägna sig åt och klara av, så är det
övergripande mål och själva styrningen av kommunen. Majoriteten
ansåg inte, att vi skulle klara av det utan en konsult. Det som
åstadkoms var följande:
”Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras
den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Danderyds
utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Kostnaden för att ta fram denna vision var cirka en halv miljon kronor
i direkta utlägg. Till det kom den omfattande tid som lagts ner av
tjänstemän inom kommunen. Det gäller en projektledare, 100 timmar,
tjänstemännen i ledningsgruppen, i en styrgrupp och i en arbetsgrupp.
De har i stor omfattning, i motsats till förtroendevalda, grupparbetat
mellan de fyra seminarierna om visionen.
Omorganisation och elektroniska handlingar, ingen besparing
När majoriteten beslutade lägga ner produktionsstyrelsen och lägga
hela verksamheten i ett utskott under kommunstyrelsen framhölls det
att det skulle ge synergieffekter. Det blev inga besparingar. Det skulle
också bli stora besparingar när vi gick från pappershandlingar till
elektronisk hantering. Vi har inte sett någonting av detta. Tvärtom har
vi i snabb takt behövt mer personal.

Barn och utbildningsnämnd
-1 000 000 kronor
Vi anser inte att administrationen ska utökas.
+ 3 700 000
Höjning av peng för högre lärarlöner
Vi är angelägna om att kunna behålla Danderyds duktiga lärare och
kunna anställa nya med hög kompetens. Särbegåvade elever ska
utmanas. De med behov av särskilt stöd ska få det. Varje elev ska
kunna utvecklas maximalt efter sina förutsättningar. Vi vill därför i
förhållande till majoriteten satsa ytterligare 3,7 miljoner kronor på
höjd skolpeng för förskolor och skolor. Detta ger dem möjlighet att
höja lärarlönerna.
Utbildningen tillförs totalt 7,7 miljoner kronor i vårt förslag eftersom
vi också föreslår en sänkning av hyran med fyra miljoner kronor på
fastighetsnämnden. för att utjämna skillnaden i hyresuttag mellan
kommunala och privata förskolor/skolor.

Teknisk nämnd
- 1 500 000 kronor
Vi minskar kostnaderna för administration, utökning av tjänster och
konsulter.

Fastighetsnämnd
1. - 4 000 000
Utgiftsminskningen ska göras genom driftseffektivisering,
upphandlingseffektivisering, kapitaltjänstkostnader och konsulter.
2. + 4 000 000
De fyra miljoner kronor vi minskar på utgifterna ska i sin helhet
användas till att sänka hyrorna för kommunens förskolor och skolor.
1. Kostnaderna minskas på bland annat följande sätt
Kommunens investeringstakt har legat på ungefär samma nivå de
senaste tre åren. Kapitaltjänstkostnaderna har överskattats ordentligt i
budgetarbetet. Även om kommunstyrelsen föreslår en sänkning av
ramen tror vi att den kan sänkas ytterligare något. Kostnaderna för
budgetposter avseende tillsyn och skötsel samt driftmedia är som
kommunstyrelsen skriver svårbedömda. Vi delar den uppfattningen
och anser att det går att spara mer på denna post, särskilt vad avser
driftmedia.
Vi spar också på administration, exklusive upphandling. Den
administrativa notan inkl konsulter ökar i majoritetens förslag med ca
5 procent. De totala kostnaderna, exklusive upphandlingskostnader
anser vi kan ligga kvar på 2017 års nivå. Det går också att
effektivisera genom övergång till ökad andel totalentreprenader. Fler
upphandlingar som överförs till totalentreprenader, innebär större
helhetsansvar för entreprenören. Det innebär också att denne tar hand
om själva projekteringen. Det får till följd att kommunens egen
upphandling och projektledning kan minska i omfattning.
2. Hela kostnadsminskningen används för att sänka hyrorna
De privata utförarna av skolverksamhet har enligt avtal med
fastighetsnämnden haft 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 skolorna har inte fått någon eller
marginell hyreshöjning, medan de kommunala skolorna fått en
hyreshöjning på 1,5 procent per år fram till 2017, då hyran höjdes med
0,70 procent.

Sammantaget har höjningen under tiden 2011 - 2017 för de privata
skolorna varit 5,61 procent, medan hyrorna för de kommunala
skolorna under samma tid varit 10,11 procent. Detta innebär att
kommunens förskolor och skolor har haft mindre pengar att röra sig
med vad gäller lärarlöner och annat viktigt. Vi anser inte att detta är
godtagbart. Det bör rättas till så att skolorna sammantaget under de
här åren behandlas kostnadsneutralt.

Socialnämnd
+ 2 600 000 kronor
Äldreomsorgen tål ingen besparing
Danderydscentern höjer hemtjänstchecken och äldrepengen med
ytterligare en procent. Det innebär att utförarna får kompensation för
kostnadsökningarna. Majoriteten ger två procents ökning medan
kostnadsökningarna är tre procent. Det innebär att vården kommer att
försämras eftersom utförarna måste göra besparingar för att klara de
ökade kostnaderna, som de alltså inte får täckning för i
majoritetsförslaget.

Kultur- och fritidsnämnd
+ 200.000 kronor för kultur på äldreboenden
100.000 kronor omdisponeras inom ram, 50 000 kronor till
hembygdsföreningarna och 50 000 kronor till kulturstipendier
för barn och ungdomar.
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