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Inledning
Sverigedemokraterna Danderyd har sedan valet 2018 tre mandat i fullmäktige och med det en
plats i kommunstyrelsen. Vi tog troligtvis våra mandat från Moderaterna men tappade antagligen
ett mandat på slutet till Kristdemokraterna som en månad före valet fullständig kovände och drev
en valkampanj med politik som många gånger var lik vår. Hur de skall lyckas genomföra den
politiken under mandatperioden, i en koalition där även Liberalerna ingår, skall bli intressant att
se.
Att man på riksplanet fortsätter att stigmatisera och utestänga SD är en enorm förlust för Sverige
då det skapar sprickor i vårt samhälle samtidigt som det låter socialistisk politik att dominera. Det
är beklämmande att se hur vuxna människor beter sig mot en stor del av det svenska folket och
hur de använder demokrati och värdegrund som argument för att agera precis tvärtemot vad de
själva påstår sig stå för.
Det faktum att vi nu är fler i kommunfullmäktige samt är representerade i kommunstyrelsen
hoppas vi kommer leda till bättre kvalité i vår politik och våra beslut. Vi kommer att fortsätta att
motsätta oss de orättvisor och felprioriteringar som vi menar många gånger genomsyrar även den
lokala politiken. Vi sätter danderydarna först. Vi kommer i vårt budgetdokument peka på
reformer och besparingar vi kunnat göra med en sverigedemokratisk politik på riksnivå. Däremot
kommer våra ekonomiska yrkanden spegla den kommunala verklighet vi alla måste förhålla oss
till.
Diskussionerna i kommunfullmäktige under 2019 har till stor del handlat om den allvarliga
ekonomiska situation som kommunen har hamnat i efter den förra mandatperiodens oansvariga
politik. Under en lång period lät man kostnaderna i kommunen skena, bl.a. genom en kraftig
ökning av de administrativa kostnaderna, inte minst på kommunledningskontoret. Man sålde även
invånarnas mark för att täcka upp de löpande underskott som uppstod. Samtidigt så valde man att
lägga drygt 100 mkr på att bygga tillfälliga bostäder till nyanlända asyl och kvotmigranter. Den
ekonomiska politiken var minst sagt inte långsiktigt hållbar vilket har lett till stora förluster och
att Danderyds kommun vid årets slut kommer att ha ett ackumulerat underskott om c:a 220 mkr.
Ett underskott som måste regleras enligt kommunallagen. Det finns ingen enkel lösning utan det
kommer att krävas en kombination av skattehöjningar, besparingar och ett ökat fokus på
kärnverksamheten för att få ordning på ekonomin igen.
Med tanke på det utsatta ekonomiska läget som vår kommun befinner sig i så kan vi räkna med att
en del projekt kan komma att skjutas på framtiden. Ett sådant är utredningen av E18 i tunnel. Det
finns fortfarande stora frågetecken kring finansieringen så att det enda rätta är att sätta stopp för
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utredningsarbetet till dess att ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och kommunen av
finansieringen är klarlagd. Ett annat är ett nytt badhus.
Trygghetsfrågorna ökar i takt med att det nya Sverige byggs och vi kommer fortsätta att belysa
dem. Vi har länge sett en skenande brottslighet i landets problemförorter – vissa belägna enbart
några kilometer från förhållandevis trygga Danderyd – och hur antalet särskilt utsatta områden
stadigt växt. Det har många gånger känts främmande i Danderyd, men under senaste året har vi
sett en oroande utveckling även i vår tidigare trygga kommun:
Under de senaste åren har vi haft allvarliga skjutningar och rån. En typ av kriminalitet som vi
tidigare varit så gott som helt förskonade ifrån. Villainbrotten är något som drabbar Danderyd i
väldigt stor utsträckning. Vi vill se en tydlig prioritering av dessa för många invånare väldigt
viktiga frågor. Under 2019 så har vi lagt fram ett förslag om införande av trygghetsvakter, vilket
innebär att väktare/ordningsvakter anställs av kommunen med det specifika målet att jobba
brottsförebyggande i Danderyd.
Under 2019 så har kommunfullmäktige antagit uppdaterade lokala ordningsföreskrifter som
förbjuder tiggeri på ett antal platser i kommunen. Sverigedemokraterna Danderyd föreslog ett
tiggeriförbud redan 2015. Då menade Moderaterna att det inte gick att genomföra, vilket är
intressant eftersom lagstiftningen ser exakt likadan ut idag, men det senaste valresultatet verkar ha
fått Moderaterna på bättre tankar.

Vision
Vår vision är att Danderyd skall vara en välfungerande och välmående kommun vars grund
bygger på trygghet, tradition och gemenskap – såväl för ung som för gammal. För att lyckas
måste kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i övergripande
beslut som rör deras liv, vardag och framtid. Vi ser framför oss en kommun med mångfald, men
ställer oss klart negativa till mångkulturalism.
De människor som kommer hit för att stanna bör i största möjliga mån assimileras. Därför ska
kommunen inte aktivt delta i, eller finansiera – utöver vad lagen kräver – t.ex. hemspråk och
andra åtgärder som undergräver assimilering. Kommunen är, och skall vara självständig,
samtidigt som vi måste förstå och ta hänsyn till vår geografiska placering. Vi gränsar till
Stockholm och ett antal andra stora kommuner vilket påverkar oss på olika sätt. Vårt läge är
attraktivt med tunnelbana som på tio minuter tar oss in till Stockholms innerstad, en lång
kustremsa mot havet samt stora grönområden.
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Vi skall värna om det natur- och kulturarv vi har, och motsätter oss planer från regionen eller
staten som vi anser inte ligger i danderydsbornas intresse – oavsett om det gäller invandring eller
infrastrukturprojekt.
Vi vill skapa ett samhälle där alla skall kunna leva ett värdigt liv oavsett förutsättningar. Samtidigt
är det viktigt att det lönar sig att arbeta och att utbilda sig. Vi motsätter oss ett samhälle där
individen fördummas och görs beroende av staten eller kommunen; målet måste vara att klara sig
själv. För att främja detta ser vi väldigt positivt på ökat medborgarinflytande och större
transparens från kommunen i viktiga frågor.
Vi menar att vikten av samhörighet och gemenskap inte får förringas, då den skapar den
solidaritet som i sin tur ligger till grund för välfärdsstaten. Demokrati, yttrandefrihet, sekularism
samt sexuella minoriteters och handikappades lika rättigheter är självklarheter och inget vi
någonsin får tumma på.
Vi vill ha ett jämlikt samhälle där pojkar och flickor ges samma förutsättning, men motsäger oss
speciella genusperspektiv och liknande läror som saknar vetenskaplig grund, vilka vi anser
förnekar människans natur. Vi ser det som självklart att alla respekteras och behandlas lika
oavsett sexuell läggning eller religion, men anser inte att positiv särbehandling bidrar till detta.

Samhället
Sekularismen är central i vårt statsskick, och kommunen bör därför inte acceptera eller finansiera
religiösa särintressen. Religionsfrihet innefattar även rätten att slippa religion och vi kan aldrig
acceptera religiösa uttryck som innebär tvång för andra.
Vi vill till varje pris försvara och bevara vårt sekulära samhälle – ett samhälle som krävt mycket
blod, svett och tårar för att inte tala om tid att bygga. Tyvärr riskerar detta väldigt snabbt raseras
ifall man viker ner sig för högljudda religiösa krav på anpassning från samhällets sida.
Samtidigt som vi försvarar sekularismen inser vi att kristendomen inte bara är en religion i
Sverige och Europa, utan också en stor del av vår kulturella och historiska identitet. Därför bör,
även i fortsättning, den svenska kyrkan ha en viss särställning när det gäller traditionsuppbärande
insatser, såsom vid bl.a. skolavslutningar och högtidsfirande.
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Bebyggelse
Trots att Danderyd är en av Sverige mest tätbebyggda kommuner så kännetecknas den av att stora
delar av bebyggelsen är omgiven av en grön och lummig miljö, uppbyggd utifrån
trädgårdsstadens ideal där bebyggelsen är utformad efter naturens förutsättningar.
Under de givna förutsättningarna anser Sverigedemokraterna att Danderyd till stor del är
färdigbebyggt. En stor och ogenomtänkt utbyggnad riskerar att förstöra Danderyds unika karaktär.
All fortsatt utbyggnad måste ske varsamt och förtätning bör endast ske i begränsad omfattning.
Danderyd bebyggelse är dessutom till stora delar unik rent historiskt. De många, ur historiskt och
kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar som finns i Danderyd måste bevaras
till kommande generationer av Danderydsbor. Vi motsätter oss därför av principiella skäl de
rivningar av äldre bebyggelse som den styrande koalitionen tidigare har föreslagit. Som t.ex. vid
tidigare planer för Östra Enebytorg.
Naturreservat, parker och grönområden är viktiga för Danderyds karaktär och måste bevaras. Att
t.ex. med bebyggelse inkräkta på Rinkebyskogen, Danderyds största kvarvarande grönområde och
en del i en av Stockholmregionens gröna kilar, Rösjökilen, är därför något som mycket noga
måste avvägas.
Vi vill införa så kallad kulturell planering. En metod som tittar på ett antal värden i nära
samarbete med kommuninvånarna och då inte minst de som direkt påverkas av kommande
byggnadsbeslut. Vi har tyvärr inte fått gehör för det i kommunfullmäktige.

Bostäder
Vi är principiellt emot hyresrätter då det är en ekonomisk fälla. Att äga sitt boende är i det långa
perspektivet bättre då det är en investering man kan ha glädje av när man blir gammal eller
kanske lämna efter sig till sina barn. Dessutom är hyreshusområden betydligt mer utsatta för
social oro. Vi ställer oss i dagsläget negativa till byggnation av hyreslägenheter.
Nybyggnation för flykting– eller asylmottagande motsäger vi oss principiellt. Detta har flera
anledningar. För det första anser vi att migrationspolitiken som i dagsläget förs på riksplan är
negativ både för Sverige och för merparten av de nödställda i världen. Det är, vilket vi påpekat i
årtionden, ohållbart att lyfta in stora mängder människor i vårt generösa välfärdssystem som inte
kommer in i samhället och kan bidra. Samtidigt drar man ned på medlen för att hjälpa de
människor som inte har råd eller kan ta sig hit. Det är en vidrig, cynisk och omänsklig politik som
inte bara är en katastrof för de krisdrabbade områdena, utan även vårt eget land. Därför är det vår
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skyldighet att inte bidra till denna utveckling lokalt. För det andra ser vi exempel på närliggande
kommuner där denna typ av mottagande skapat stora problem; såväl socialt som ekonomiskt.
Förutom det ineffektiva med mottagande i Danderyd, finns dessutom negativa effekter för
Danderydsborna. Både när kommunen bygger modulhus och köper bostadsrätter får detta
oönskade konsekvenser för invånarna. I det ena fallet sänker man de närboendes bostadsvärde; i
det andra konkurrerar man på ojämna villkor med medborgarna om det lägenheter som finns i
kommunen. Dessutom är det en stor belastning på kommunens ekonomi och samtidigt en ur vår
synvinkel felaktig prioritering.

Infrastruktur
Den miljöeffekt en överdäckning av E18 skulle få på kommunen är självklart positiv. Förutom att
få ordning på problemet med buller och farliga partiklar så frigörs mark som kan användas till
spännande utveckling av kommunen, t.ex. cykelstråk, parker och grönområden. Vid en första
anblick så är naturligtvis en lång tunnel genom Danderyd attraktivare än en kort. Det är väl
knappas någon i kommunen som inte gärna blir av med E18. Men förstår alla konsekvenserna?
Nej det tror vi inte. Tittar man närmare på frågeformulering i enkäter och hur de olika förslagen
presenterats i olika sammanhang så är det väldigt lätt att vilja ha en lång tunnel. Den löser ju
buller och partikelproblemet samtidigt som den skapar massor av ny mark för kommunen att
utveckla. Dessutom är den billigast per meter. Det som inte är lika lätt att ta till sig är vad det
kostar. En lång tunnel kräver cirka 11000 nya bostäder för att finansieras. Det är nära en
fördubbling av Danderyds invånarantal. Vilka konsekvenser får det?


Hur påverkar det befintliga fastighetspriser?



Vilka konsekvenser får det ökade trycket på den kommunala verksamheten?



Vilka är det som kommer? Idag går t ex i vissa kommuner upp till 40 % av kommunala
bostäder till utländska medborgare med förtur.



Vad får det för konsekvenser för Danderyd och för skattesatsen?



Klarar Danderyd att behålla sin karaktär?



Hur länge har vi en byggplats mitt i kommunen om samtidigt prisbilden skall hållas uppe?



Vem betalar?



Finansiella risker måste utredas.

Dessutom kan det vara så att det bara rullar El-bilar i Stockholm den dagen tunneln är klar.
Utvecklingen på annat håll kan alltså hinna lösa miljöproblemet.
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Med tanke på det ekonomiska läget och den otydlighet som råder runt finansiering så anser vi att
utredningen bör stoppas för att eventuellt tas upp på nytt längre fram.

Invandring
Massinvandringen är ett problem som berör alla kommuner, om än i varierande skala. Danderyd
har hittills varit tämligen förskonad från invandringens negativa konsekvenser, vilka är tydliga i
kommuner med ett högt mottagande. Samtidigt är invandringen en ödesfråga för Sverige i stort –
varför det åligger varje kommun att göra det som står i deras makt för att hejda utvecklingen.
Därför motsäger sig SD regeringens påtvingade mottagning, därför kommer vi i fortsättningen
göra allt i vår makt för att så långt som möjligt hindra ytterligare invandring till Danderyd och
därför vill vi på alla sätt upplysa folket om invandringens följder.
Vi har tidigare lagt en motion om att införa ett mångkulturellt bokslut där kommunen tvingas
separat redovisa alla kostnader för invandringen; både de primära i form av mottagande men även
sekundära i form av ökad belastning på välfärds– och fördelningssystemen – både på kort och
lång sikt. Den röstades ner i kommunfullmäktige. De kommande åren kommer många kommuner,
inklusive Danderyd, att på allvar börja känna av de ekonomiska konsekvenserna av invandringen.
De kulturella och trygghetsrelaterade konsekvenserna är redan så tydliga att ingen kan blunda för
dem längre.
I den mån Danderyd fortsatt kommer tvingas ta emot invandrare vill vi inte vara med och sprida
den skadliga signalpolitik, vilken lockar människor till livsfarliga strapatser över t.ex. medelhavet,
som gör gällande att Sverige är ett paradis med gratis lägenheter och generösa bidrag. Vi vill
istället lägga ersättningar och förmåner på en absolut minimumnivå. Detta för att kunna erbjuda
ett tillfälligt skydd för de verkligt nödställda, men samtidigt inte locka människor som enbart
söker en bättre tillvaro utan att vara i akut livsfara.

Tiggeri
2015 la vi en motion om att avhysa tiggare genom att åberopa vår lokala ordningsstadga. Den
röstades ner men resulterade i att stadgarna reviderades vilket i sin tur lett till att vi idag har ett
förbud för tiggeri i Danderyd.

Ålderdom
Äldrevården är en av våra hjärtefrågor. Varje svensk ska känna en trygghet i att samhället, efter
ett långt arbetsliv, uppfyller sina förpliktelser i form av pension och omsorg. Detta är viktigt ur
många aspekter, såväl moraliska som praktiska.
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Att stat och kommun uppfyller samhällskontraktet är av yttersta vikt för en känsla av samhörighet
och solidaritet, och således för att motivera bidragande till samhället i form av beskattning och
andra förpliktelser som försvarsplikt och laglydighet. Tar vi inte hand om våra gamla finns ingen
anledning för de unga att förvänta sig att de blir omhändertagna när de uppnår samma ålder. Detta
urholkar förtroende mellan stat och individ, och därför på sikt viljan att solidariskt bidra.
Rent moraliskt är det vår skyldighet att ge äldre generationer den uppskattning och hjälp de
förtjänar: Vårt välstånd bygger i hög grad på deras uppoffringar och möda. Vi har således de äldre
att tacka, inte bara för vårt materiella välstånd utan även vår frihet och vår demokrati – en
tacksamhet som vi menar sträcker sig bortom de nu levande och som vi upprätthåller genom
tradition och kultur.
Vi anser därför att det är fullständigt oacceptabelt att Danderyds kommun, trots moderaternas
fagra vallöften inför valen 2014 och 2018, fortfarande inte kan erbjuda korttidsboende inom
kommungränsen utan måste köpa platser utanför kommunen. Att bli placerad i en annan kommun
påverkar dessutom inte bara patienten, utan även de anhöriga som många gånger måste resa långt
för att kunna hälsa på sin make/maka/förälder. Vi anser att tillgång till korttidsboende inom
kommunen är en rättighet för den generation som har varit med och byggt upp Danderyd. Hade
den styrande koalitionen haft den politiska viljan så hade Danderyds kommun haft tillräckligt med
korttidsboenden på plats.
Vi är emot en nedläggning av den kommunala hemtjänsten då vi menar att den med sina 42% av
brukarna är en stor och viktig aktör inom kommunen. De har förbättrat sitt resultat och är på rätt
väg. Vi menar att kommunen tar stora risker när man lägger ner. Med det sagt så är vi positiva till
privata aktörer som finns och påstår inte på något sätt att de inte skulle kunna driva en bra
hemtjänst.

Trygghet
Danderyd är, till skillnad från många andra kommuner i Stockholmsområdet, fortfarande relativt
förskonad från allvarlig brottslighet, även om det har varit ett flertal oroväckande incidenter under
2018 och 2019, t.ex. så har vi sett en våg av personrån som främst har drabbat unga
Danderydsbor.
Sverigedemokraterna Danderyd menar att det är naivt att tro att Danderyd är en isolerad ö som
inte påverkas av samhällets utveckling. Det är alltmer uppenbart att den ökade brottsligheten, och
otryggheten, även påverkar Danderydsborna. T.ex. så kan man konstatera att antalet
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bostadsinbrott har ökat kraftigt de senaste åren och att Danderyd idag ligger i toppen bland
drabbade kommuner
I grund och botten är brottsbekämpning en statlig angelägenhet. Samtidigt är det så att i den mån
staten inte klarar av sitt åtagande så måste kommunen kliva in. För oss är det en självklar del av
samhällskontraktet mellan kommun och skattebetalare.
Vi menar att alla kommuner har en skyldighet att garantera sina invånare trygghet. Vi har därför
de senaste åren avsatt extra medel för just trygghetsåtgärder och lagt en motion om att införa
trygghetsvakter som arbetar brottsförebyggande i Danderyd. Det är därför mycket positivt att se
att majoriteten i år, trots besparingar, prioriterar rätt och tillför 5mnkr till trygghetsåtgärder.
Förhoppningsvis innebär detta att trygghetsvakter, i enlighet med andemeningen i vår motion,
kommer att införas i Danderyd.

Ekonomi
Sverigedemokraterna Danderyd eftersträvar, självklart, en så låg kommunalskatt som möjligt i
Danderyds kommun. Samtidigt så menar vi att en låg skattesats inte skall vara ett självändamål
vilket det varit under många år. Vi har inga ambitioner att ge oss in i en prestigekamp med andra
kommuner, med helt andra förutsättningar, om vem som har lägst kommunalskatt utan det viktiga
för oss är att Danderyd har en så låg kommunalskatt som möjligt samtidigt som vi tillhandahåller
god service till våra invånare, har en god välfärd och bedriver en långsiktig sund skattepolitik.
Till nästa år är majoritetens förslag att höja skatten med ytterligare 1 krona och 40 ören. Det krävs
både skattehöjning och besparingar för att komma till bukt med det ackumulerade underskottet
samt kommande års utmaningar. Att en skattehöjning är nödvändig råder inga tveksamheter om,
hur den skall utformas är däremot en fråga som bör diskuteras.
Sverigedemokraterna Danderyd menar att majoritetens skattehöjning är onödigt stor och
förespråkar en något lägre skattehöjning där det ackumulerade underskottet regleras över tre år i
en jämn takt. Vi menar att det finns ekonomiska fördelar med att ha en jämn regleringstakt av
underskottet. Den skattehöjning som majoriteten föreslår kommer att slå hårt mot vissa
kommuninvånarnas ekonomi och innebär att incitamenten för effektiviseringar inom
förvaltningen minskar.
På sikt så vill Sverigedemokraterna se en betydligt mer slimmad förvaltningsorganisation inom
kommunen. Vi har bland annat de senaste åren sett hur kommunledningskontorets kostnader har
ökat med nästan 60 % och menar att organisationen har blivit oproportionerligt stor för en
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kommun av Danderyds storlek. Kort kan man säga att utvecklingen i landet nu kommer att leda
till att kommunerna tvingas fokusera på lagstadgad kärnverksamhet vilket kommer leda till att
andra områden som kultur och fritid får stå tillbaka. Vi får mindre och mindre trots att
skattetrycket ökar.

Övergripande mål
Vi har de senaste åren yrkat på att målet om låg kommunalskatt skall ändras enligt nedan och det
kommer vi göra även i år med följande motivering: I årets budget har förvisso majoriteten
uppfyllt vårt mål genom att sluta finansiera verksamheten med exploateringsintäkter men målet
kan kvarstå som en påminnelse över hur viktigt det är att inte falla tillbaka i gamla mönster samt
inte tappa fokus på kostnadsmedvetenhet. Dessutom anser vi nuvarande mål om att ensidigt hålla
en låg kommunalskatt vara potentiellt dåligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vilket tydligt har visat
sig.

Kommunens mål ”Kommunen skall ha låg skatt.” ändras till ”Kommunen skall ha låg
skatt samtidigt som den löpande verksamheten kan finansieras utan
exploateringsintäkter."
Vi vill även lägga till ett mål under rubriken ”Hög attraktivitet”. Syftet är att lägga fokus och
tryck på de av majoriteten utlovade trygghetsåtgärderna vilka vi i många år belyst genom att
tillföra medel för ändamålet.

"Danderyds kommun skall aktivt arbeta för att minska antalet inbrott inom
kommunen, ambitionen är att 2022 så skall antalet inbrott i kommunen understiga
riksgenomsnittet".

Nämnder
Kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna Danderyd delar, självklart, den styrande koalitionens vision om att Danderyd
skall vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Tyvärr så kan man konstatera att det
finns områden där utvecklingen i Danderyd gått i fel riktning de senaste åren för att visionen skall
uppfyllas. Nu har den ekonomiska verkligheten kommit ifatt majoriteten och vi kan se andra
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prioriteringar. Att besparingar är nödvändiga och att projekt kan tvingas att skjutas på framtiden
råder inget tvivel om och vi ställer oss bakom delar av de förändringar som majoriteten nu föreslår.
Det rimmar väl med vad vi föreslagit tidigare. Vi tror däremot att det går att göra större besparingar
än de som föreslagits.
Kostnaderna för administrationen har ökat väldigt kraftigt de senare åren och även om man nu gör
vissa besparingar så menar vi att man bör spara betydligt mer. Kostnaderna för plan- och
exploateringskontoret (PLEX) kommer enligt prognos att uppgå till 16,3 mkr under 2019, vilket
inte alls står i proportion till den exploateringsrelaterade verksamhet som skall bedrivas av
Danderyds kommun. De senaste åren så har ett antal vidlyftiga exploateringsprojekt, som
resulterat i väldigt lite förutom kostnader, drivits av PLEX och det har funnits en årlig budget om
30 mkr för exploatering. Idag har verkligheten kommit ikapp och det kvarstår endast ett fåtal
projekt och budgeten för exploateringsprojekt landar på 5 mkr 2020 enligt ordförandes förslag.
Därför måste även exploateringsorganisationens storlek anpassas. Vidare så kan man konstatera
att EY vid sin genomlysning av ekonomiprocesser och centrala kostnadsposter i Danderyd riktade
hård kritik mot bristen på kontroll i exploateringsverksamheten, detta gör det ännu mer angeläget
att förändra den nuvarande situationen.
Sverigedemokraterna föreslår därför att plan- och exploateringsavdelningen avskaffas i sin
nuvarande form och byter namn till ”Exploatering” och flyttas in under Ekonomi- och
verksamhetsstyrning som en underavdelning; baserat på de brister som har funnits i
ekonomistyrningen i exploateringsverksamheten bör avdelningen ligga där för att få bättre kontroll.
Samtidigt flyttas ansvaret för detaljplanhantering tillbaka till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Den nya underavdelningen Exploatering får två tjänstemän, övrig personal avvecklas.
Underavdelningen använder sig av kommunledningskontorets funktioner för ekonomi,
projektledning etc. Detta leder även till bättre möjligheter att styra verksamheten.
Kommunledningskontorets organisation är idag oproportionerligt stor och har en spretig struktur.
T.ex. så har det de senaste åren funnits inte mindre än sex avdelningschefer och en ledningsgrupp
på tio personer. Organisationen står inte i proportion till Danderyds storlek. Vidare så är det relativt
unikt att exploatering och digitalisering ligger som egna ansvarsområden med avdelningschefer.
Det här är en onödigt dyr konstruktion eftersom det skapar en topptung organisation med
oproportionerligt många chefstjänster.
Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunledningskontoret omorganiseras till tre
avdelningar istället för sex. Avdelningen för digitalisering och utveckling blir IT-avdelningen och
flyttas in under kansliavdelningen som blir Administration. Det övergripande ansvaret för
digitalisering

och

utveckling

hamnar

hos

den

administrativa
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Kommunikationsavdelningen flyttas in under Administration och blir en enhetlig underavdelning
utan särskilda underliggande områden (strategisk kommunikation etc.). Detta innebär att antalet
chefer kan minskas.
Omorganisationen av kommunledningskontoret, inklusive avveckling av PLEX, innebär,
konservativt räknat, en besparing på 8,4 mkr under 2020. På sikt blir besparingen betydligt större,
då avvecklingen inte får full effekt första året.
De senaste åren har vi sett hur otryggheten ökar i Danderyd, inte minst för att alltför många
Danderydsbor drabbats av bostadsinbrott. Trots att tendenserna har varit tydliga och att vi i våra
tidigare budgetförslag har budgeterat med tydliga anslag så har åtgärderna uteblivit. Det är därför
mycket glädjande att man nu från majoritetens sida tillför 5mnkr i årets budgetförslag till
trygghetsåtgärder.
För 4 år sedan motionerade vi om ett tiggeriförbud som resulterade i att de lokala
ordningsstadgorna skulle revideras. Nu är det gjort och nu är förbudet på plats något vi ser som en
seger för Danderyd och dess invånare.
Vidare vill vi se en sänkning av partistödets storlek. På kommunal nivå bör stödet kunna hållas
relativt lågt, då vi anser att det lokala politiska arbetet kan skötas med mindre medel.

Anslaget till Kommunstyrelsen ändras enligt:
-

Grundbeloppet för partistöd sänks från 75 000 till 50 000 kr per parti (totalt 175 000 kr).

-

Mandatstödet sänks från 32 000 till 16 000 kr per mandat (totalt 720 000 kr).

-

Besparingar till följd av omorganisation inom kommunledningskontoret 8 400 000 kr.

Totalt minskar vi anslagen till Kommunstyrelsen med 9 120 000 kr.

Fastighetsnämnden
All politik handlar om prioriteringar. För Sverigedemokraterna är det självklart att prioritera
Danderydsbor framför utomstående. Det kan tyckas vara ett självklart och onödigt påpekande som
inte behöver göras p.g.a. sin självklarhet, men det är uppenbart att den styrande koalitionen inte
håller med oss.
De senaste åren så har fastighetsnämnden uppfört byggnader avsedda för nyanlända invandrare,
utan koppling till kommunen och som aldrig har betalat skatt här, för nästan 100 mkr. Samtidigt så
har man försummat underhållet av skolbyggnader (t.ex. Stocksundsskolan och Kevingeskolan) och
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misslyckats att bygga de äldreboenden den styrande koalitionen lovade inför valet 2014. Att
Danderyds kommun fortfarande inte har ett korttidsboende i kommunen är, i vårt tycke, en skandal.
Vår avsikt är att fastighetsnämnden framgent skall fokusera på projekt som kommer kommunens
skattebetalare till del, t.ex. viktiga byggprojekt för kommunens invånare, såsom äldreboenden och
särskilda boenden för funktionshindrade, istället för att lägga resurser för att bygga till utländska
medborgare.
Fastighetsnämndens budget innehåller en investeringspost om 25 mkr avseende nya
kommunlokaler i Mörby centrum, avsedda för inventarier och lokalanpassningar. Givet det
allvarliga ekonomiska läget så anser vi att kraftiga besparingar måste göras inom denna post.

Anslaget till Fastighetsnämnden ändras enligt:
-

Minskad investeringsram om 5 000 000 avseende Mörby centrum kr.

Byggnadsnämnden
Vi vill se sparsamt med ny bebyggelse i våra villaområden. De nya byggnader som ändå uppförs
skall göras i samråd med grannar och med hänsyn till kulturhistoriska aspekter. Kommunen skall
verka för ett större medbestämmande och inflytande från medborgarna vid byggnation.
De områden som exploateras skall göras i en stil som smälter in i befintlig stadsbild och som
motverkar segregation. Vi vill inte se allt för stora sammanhängande områden av nybyggnation
som på sikt kan leda till utanförskapsområden.
Vid all nybyggnation, vare sig det är fastigheter eller infrastruktur, skall hänseende tas till
funktionshindrade och ett trygghetsperspektiv skall genomsyra planeringen. Vi vill undvika att
skapa platser och områden som kan upplevas otrygga, t.ex. dåligt belysta gångvägar och tunnlar.
Sverigedemokraterna Danderyd vill därför införa kulturell planering, vilket är en metod som
fokuserar på medborgardialog, den unika platsens förutsättningar och historia, det lokala
kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur. Vi har inte fått gehör för det i kommunfullmäktige
men önskan kvarstår.
Det handlar i slutändan om en varsam balansgång mellan att bevara, skydda och samtidigt skapa
nya möjligheter.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden
Danderyds kommun har överlag en god utomhusmiljö, men vi ser ett antal förbättringsområden.
Under vinterhalvåret sprider dubbdäcken oroväckande höga nivåer partiklar i luften kring E18.
Längs med vägens sträckning finns ett antal skolor, där barn således spenderar en stor del av sin
dag – och just barn är speciellt känsliga för vägpartiklar. För att skydda våra barn ser vi positivt
på t.ex. sänkt hastighet under de tider dubbdäck används.
Sverige har en lång tradition av human djurhållning, och vi vill verka för att så förblir. Därför vill
vi att kommunen, när tillstånd till djurhållning ges, inte ska godkänna tillstånd för kreaturhållning
om djuren ämnas slaktas enligt religiösa riter såsom halal, vilka inte håller samma höga etiska
standard.
Vi har under åren sett bebyggelser och även planer på bebyggelse göra intrång på den så kallade
gröna kil som går genom norra Stockholm. Problematiken runt det bör noga övervägas vid fortsatt
exploatering av området.

Kultur– och fritidsnämnden
Stödet till vuxenkulturen, utöver biblioteks– och kulturarvsverksamhet bör generellt vara
återhållsamt. Vi anser inte att kommunalt kulturstöd bör gå till politisk eller politiserad
verksamhet.
Kommunen bör verka för god tillgång till kultur i hälsofrämjande syfte, friluftsområden och så
kallad grön rehabilitering.
Idag ser vi en mycket negativ trend på bibliotek runt om i landet. På många platser i Sverige har
de förvandlats till ungdomsgårdar med höga ljudnivåer och stök som resultat. Vi vill att Danderyd
i god tid tydligt markerar bibliotekens funktion samt säkrar biblioteket som svensk
kulturförespråkare. Biblioteken skall vara en plats där alla känner sig trygga att vistas. Där skall
man kunna ta del av ocensurerade böcker och tidskrifter från olika ideologier. Det är upp till
individen att själv bedöma innehållet. Inte stat eller kommun.
Vi ser positivt på planerna att göra biblioteken till mer aktivitetsbaserade för att på så sätt kunna
utnyttja kommunens lokaler effektivare. Det är orimligt att driva fritidsgårdar med dåligt underlag
vidare, tanken att istället möta ungdomarna där de befinner sig är intressant och vi hoppas på ett
positivt resultat.
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Kommunen bör ha en aktiv roll i firandet av traditionella högtider; Sveriges nationaldag,
Valborgsmässoafton, Midsommarafton, för att nämna några.

Tekniska nämnden
Danderyds karaktär med parkområden och stora villaområden ställer höga krav på underhåll och
ständig utveckling av gator och avlopp. Vi ser positivt på satsningar på cykelvägar samt vill se en
expansion av antalet infartsparkeringar.
Trots Danderyds storlek har kommunen många gröna områden och tre naturreservat; Ekebysjön,
Rinkebyskogen samt öarna i Stora Värtan. Vi ser dessa som viktiga ur många synpunkter, bl.a.
som rekreationsområde och kulturbärare i form av natur arv. Därför är det viktigt att Tekniska
nämnden har tillräckliga resurser för att se efter dessa.
Vi vill även se att kommunen för som sin ståndpunkt till AB Stor–Stockholms lokaltrafik att
pensionärer bör erbjudas gratis kollektivtrafik under icke–rusningstid.
Vi motsätter oss avgiftsbelagda infartsparkeringar. I Danderyd har många invånare relativt långt
till våra kommunikationshubbar. Lokalbussar täcker inte hela kommunen vilket gör avstånden
förhållandevis långa. Dessutom är det ur både ett trafik- och miljöhänseende positivt att attrahera
pendlare till infartsparkeringarna istället för att ta bilen hela vägen till arbetsplatsen eller vart man
nu är på väg.
Tekniska nämndens bruttokostnader för 2019 landar enligt prognos på drygt 103 mkr medan den
styrande majoritetens förslag landar på nästan 108 mkr. Vi ser ingen anledning till en sådan
kostnadsökning och föreslår därför en smärre nedjustering av anslagen om 2,5 mkr.
Vi gör även besparingar inom klimatrådgivningen. Vi anser inte att det är kommunens sak att stå
för det.

Anslaget till Tekniska nämnden ändras enligt:
+

Avgiftsfria infartsparkeringar: 3 000 000 kr

-

Minskad ram för klimatrådgivning om 500 000 kr.

-

Effektivisering av organisationen om 2 500 000 kr.
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Utbildningsnämnden
Danderyd är en kommun med unika förutsättningar. Till skillnad från ett växande antal kommuner
i landet har Danderyd inte stora, etablerade utanförskapsområden. Ett gott elevunderlag och
engagerade föräldrar har i Danderyd gett en överlag trygg uppväxtmiljö och goda skolresultat,
trots lägre skolresurser per barn.
Enligt rapporter i media mår barn och unga i allt större omfattning sämre psykiskt. Därför är det
viktigt att det i skolan finns närvarande vuxna inom elevhälsan. Kurator bör finnas tillgänglig i
stor utsträckning, så att en elev kan prata med en vuxen som inte är förälder eller lärare. Alla barn
behöver inte gå till BUP utan många kan ha stor behållning av just kuratorsfunktionen.
I en allt mer föränderlig omvärld, där det kommunala självbestämmandet samtidigt begränsats av
riksdagsmajoriteten, kan detta inte tas för givet. Kommunen kommer att ställas inför nya
utmaningar och riskerar som så många andra kommuner att en allt större del av budgeten styrs
bort från den ordinarie kärnverksamheten till förmån för särintressen.
Barnomsorg och skolor ska vara individanpassade med en verksamhet för barn och elevers bästa.
Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans.
Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov.
Kommunen bör ha beredskap för att erbjuda en jourskola dit stökiga elever kan hänvisas under
kortare eller längre perioder.
Skolan bör lära ut den verkliga innebörden av demokrati, kritiskt tänkande och respekt för andras
åsikter. Åsiktsfrihetens betydelse bör betonas och skolan bör inte styra eleverna i riktning till eller
från den ena eller andra politiska uppfattningen.
Det kraftigt ökade mottagandet av nyanlända i Sverige börja nu att märkas i Danderyds kommunala
skolenheter. En av Danderyd kommuns viktigaste uppgifter gentemot invånarna kommer därför att
bli att tillse att ordinarie skolan och elever påverkas så lite som möjligt i sin undervisning samt se
till att kontakterna mellan nyanlända elever och övriga elever blir så friktionsfria som möjligt. Ett
sätt för kommunerna att genomföra relativt snabba, men effektiva, reformer är att stärka
samhällsorienteringen för nyanlända skolelever.
Hemspråksundervisning och introduktionsklasser för nyanlända blir ett allt mer aktuellt ämne,
även för Danderyd under Moderaternas styre. Hemspråksundervisningen tar allt större resurser i
anspråk. Sverigedemokraterna förordar därför att kommunerna bör utöva påtryckningar på staten
så att hemspråksundervisningen avskaffas (de nationella minoritetsspråken undantagna). Vi anser
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att det är fel att verksamheten är skattefinansierad. Samtidigt välkomnar vi de
organisationsförändringar och besparingar man gjort inom hemspråksundervisningen i kommunen
den senaste tiden. Den ligger i linje med vad vi de senaste åren yrkat för.
Skolmaten ska genomgående ha högt näringsvärde, vara svensk och närproducerad, ekologiskt
framställd och helt gratis för eleverna. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t.ex.
ritualslakt, ska inte förekomma i kommunens skolor eller annan verksamhet.
Kommunen har höjt lärarlönerna för att attrahera bra kompetens till kommunen vilket är positivt.
En annan konkurrensfördel som vi borde kunna jobba med för att attrahera kompetenta lärare är
arbetsklimatet. Vi har lugna trygga skolor och huvudsakligen motiverade studenter. Tyvärr råder
det idag hög arbetsbelastning för lärarna.
Vi gör satsningar inom elevhälsan samt kompensera för kostnadsökningar genom att höja
skolpengen.

Anslaget till Utbildningsnämnden ändras enligt:
-

Skolsatsning om 8 000 000 kr.

Totalt ökar vi Utbildningsnämndens driftsbudget med 8 000 000 kr

Socialnämnden
Danderyd är i stort en välmående kommun med välmående invånare. Den sociala segregationen är
förhållandevis liten men just därför är det viktigt att inte bli hemmablind utan hela tiden jobba
med förbättringar.
Den verksamhet som bedrivs under socialnämnden rör ofta människor med svårigheter eller i
utsatta situationer. Den socialtjänstlag som vi lever efter, betonar vikten av att tillvarata
människors resurser. Socialtjänstens ansvar är att möta varje individ just där de är och med det
just de behöver för att kunna fungera bättre och få sina problem lösta.
Domstolarna förutsätter att utredningar som görs av socialtjänsten ska vara rättssäkert utförda.
Detta för att säkerställa att barn som borde omhändertas verkligen gör det och de som kan bo i sin
familj, med stöd, får det. Om en vårdnadsutredning är undermålig kan ett barn berövas sin rätt att
träffa den ena föräldern, trots att den föräldern är en helt godtagbar vårdnadshavare.
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Vi vill att socialnämnden utarbetar och tar fram stöd som möjliggör sammanhållna familjer. Det
är säkert möjligt att hitta goda exempel från andra kommuner som går att ta efter. Det är enkelt att
räkna ut vad olika åtgärder kostar och ett LVU är en kostsam form av insats, i pengar räknat. Inte
bara kostsamt nu, konsekvenserna av LVU blir kostnader framöver för de barn som omhändertas,
under hela deras liv. Socialstyrelsen har slagit fast att omhändertagna barn är kraftigt
överrepresenterade som lågpresterande i skolan och inblandade i missbruk och
självskadebeteende i högre grad än andra barn. LVU måste strikt avgränsas till användning vid
vanvård och allvarliga missförhållanden.
Att äldre som kan ha demensproblematik och även olika funktionsnedsättningar ska ha
svenskspråkig personal är viktigt för deras känsla av trygghet. De ska ha rätt till god, näringsrik
och närproducerad mat inom äldreomsorgen. Ritualslaktat kött som t.ex. halal ska inte vara
tillåtet.
Personer inom LSS är än mer beroende av stöd från kommunen när det gäller personlig assistans
pga besparingskrav inom Försäkringskassan. Det är tragiskt att tvinga människor till att behöva
strida för sina rättigheter och vad som ses som en vinst på statlig nivå blir en ökad kostnad för
kommunerna. Självklart måste Danderyd tillgodose de brister som uppstår för individens bästa.

Anslaget till Socialnämnden ändras enligt:
+

Effektivisering av ekonomiskt bistånd 1 000 000 kr.

-

Uppräkning av hemtjänst och äldrepeng med 2% 4 000 000 kr.

Totalt ökar vi Socialnämndens driftsbudget med 3 000 000 kr.

Finansiering
Vi finansierar våra satsningar genom omprioriteringar gentemot KS förslag. Vi kommer även att
höja skatten med 90 öre. Ny skattesats hamnar i år på 18:45 kr.
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