Majoritetsförklaring för Danderyds kommun
Mandatperioden 2022–2026
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om att bilda en
koalition som tillsammans ska leda Danderyds kommun under mandatperioden 2022–2026.
Denna överenskommelse utgör grunden för vårt politiska samarbete. Vi är tre olika partier
med separata program, men har enats om följande prioriteringar.
Majoritetens övergripande mål är att kommunen styrs utifrån hög kvalitet, låg
kommunalskatt, effektiv förvaltning och med tydlig ekonomistyrning.
Det som ligger närmast vårt gemensamma och borgerliga hjärta är kommunens
kärnverksamhet – barn och äldre. Utbildning och omsorg står för 83 % av kommunens
totala budget, det avspeglar vårt fokus.
Den politiska majoriteten fäster särskild vikt vid ordning och reda. Danderyd ska vara
rent, snyggt och tryggt. Framtidens utveckling av Danderyd är försiktig, hållbar och
grön och präglas av en nära dialog med medborgarna.
Sveriges bästa skola för våra barn och ungdomar
Sveriges bästa förskola och skola med fokus på kunskap, trygghet och utveckling. Alla elever
ska med kunniga lärare och stöd efter behov ha möjlighet att nå sin fulla potential. Vi arbetar
för en bra blandning av friskolor och kommunala skolor. Stor valfrihet och konkurrens skapar
en bättre skola för alla. Vi vill verka för att stärka ett fritt och aktivt skolval.
De senaste två åren har skolornas intäkter genom skolpengen höjts från en redan hög nivå i
en regional jämförelse. Det arbetet ger en stabil grund för att utveckla skolorna ytterligare
och stärka skolverksamheterna under nästa mandatperiod. På så sätt skapas förutsättningar
för skolorna att behålla den höga nivån av andelen utbildade och behöriga lärare och
förskollärare, en god skolmat, hög kvalitet på läromedel och god tillgång till skolbibliotek. Vi
vill arbeta för att göra Danderyds gymnasium ännu bättre och mer attraktivt. Alla ska känna
sig trygga i sin skolmiljö. Sociala medier och internet har öppnat upp för ett hårdare klimat
som aldrig släcks ned. Det gör det än viktigare att skolorna har tydliga handlingsplaner för
hur mobbing och kränkningar hanteras samt att man arbetar aktivt med värderingar och etik.
Självklart ska skolor och förskolor vara rök- och drogfria. Vi ska ta fram ett handlingsprogram
för ökad trygghet i skolan baserat på ordning och reda i klassrummet, nolltolerans mot våld
och hot i skolan. Vi ska satsa på ökad elevhälsa och införande av digital elevhälsa med hög
tillgänglighet. Satsningar på elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande är positiva i
arbetet mot psykisk ohälsa. Sambandet mellan hälsa och lärande är väletablerat, ett ökat
välbefinnande skapar bättre förutsättningar för lärande.
Vi vill utveckla central styrning av elevhälsan, med tillgång till skolläkare, skolsköterska,
psykolog, kurator och specialpedagoger. Elevhälsan bör även sträva efter förbättrad
samverkan mellan kommunen och regionen samt inkludera uppsökande verksamhet. Vi vill
ställa högre krav på grundläggande kunskaper i specialpedagogik för lärare, pedagoger och
assistenter. Fler ungdomskoordinatorer är också ett viktigt steg för att stärka ungdomarnas
välmående.
En viktig och betydande del i att skapa Sveriges bästa skola är skollokalerna. Skolan som
arbetsmiljö för både lärare och elever innebär att vi behöver ändamålsenliga och
miljöanpassade lokaler med trygga skolvägar som ansluter på ett klokt sätt. Vi behöver
därför kartlägga både kommunens skollokaler och skolplatser för att åstadkomma detta samt
för att underlätta arbetet med att skapa effektivitet genom att minska antalet tomma

skollokaler. Det innefattar såväl kommande investeringar i skollokaler som att se till att
befintliga skollokaler är ändamålsenliga.
Livskvalitet för äldre
Vi vill arbeta för en trygg omsorg med hög kvalitet som har utgångspunkt i delaktighet och
valfrihet och där äldre får åldras med värdighet. Det innebär att självbestämmande över sin
vardag är en självklarhet – hela livet. Det är individen som väljer utifrån en mångfald av
utförare med olika profil och inriktning. Den som är i behov av stöd och hjälp väljer hur stödet
ska se ut.
Maten som serveras ska hålla hög kvalitet, smaka bra, vara näringsrik och omväxlande.
Satsningar på digitala och tekniska hjälpmedel i den äldres vardag underlättar och skapar
tillgänglighet. Digitalisering kan frigöra tid som kan läggas på omsorg i stället.
Kvalitetsuppföljningen i äldreomsorgen ska förstärkas både i kommunens egna
verksamheter och för privata aktörer. Alla ska känna sig trygga med sin hemtjänst och kunna
prata svenska med personalen. Vi fortsätter därför att genomföra språklyft för personal inom
äldreomsorgen på arbetstid. Vi vill sträva efter ökat antal utbildad LSS-personal för omsorg
om människor med funktionsvariationer.
Vi vill se fler boenden för äldre, när behoven och livet förändras ska det finnas möjlighet att
bo kvar i Danderyd. De allra flesta klarar sitt liv och sin vardag utan hjälp från kommunen. I
takt med att vi blir äldre kommer sannolikt fler att efterfråga olika former av seniorbostäder.
Därför behövs ytterligare ett eller flera trygghetsboenden, exempelvis ett i Enebyberg. Vi vill
även fortsätta arbetet med att se över upprustning av befintliga övriga seniorbostäder.
Därutöver vill vi möjliggöra initiativ som finns i att skapa seniorbostadsrätter.
Värna kulturmiljöer, grönområden och trädgårdsstaden för framtida generationer
Danderyd är fantastiskt och är med vår trädgårdsstad en av Sveriges mest attraktiva
kommuner. Våra gröna unika miljöer ska därför bevaras. Vi fortsätter arbetet för en trygg och
modern trädgårdsstad utan ovarsam förtätning, med en blandning av villor och mindre
flerbostadshus med närhet till både vatten och grönområden. Vi vill värna naturreservat,
parker, vatten, kustlinjer och grönområden. Danderyds särpräglade arkitektur och kulturmiljö
ska skyddas.
Danderyd är en av Sveriges mest tätbefolkade kommuner. Därför vill vi utveckla kommunen
hållbart och i samklang med vår kulturmiljö genom varsamt och återhållsamt
bostadsbyggande där vi prioriterar radhus, småhus och mindre flerfamiljshus. Vi strävar efter
en långsam utveckling där Danderyd har en låg men jämn och stabil befolkningstillväxt. Detta
samtidigt som varje kommundels karaktär bevaras. Vi lägger särskilt fokus på att bygga nya
samhällsfastigheter såsom skolbyggnader som ersätter tidigare paviljonger, korttidsboende
samt trygghetsboende i Enebyberg och att vi möjliggör seniorbostadsrätter.
Befintliga detaljplaneprojekt ska omfamna riktlinjerna med varsam bostadsbyggnation. Nya
detaljplaner ska ta hänsyn till trädgårdsstaden och inte förtäta ovarsamt.
Trygghet för alla
Alla har rätt att känna sig trygga i vår gemensamma miljö, oavsett om det är på tunnelbanan,
i löpspåret eller i skolan. Vi fortsätter satsningen på det trygghetsskapande arbetet med
bland annat väktare, grannsamverkansbilar, ungdomskoordinatorer, ökad belysning och
kamerabevakning.

Välfärdsbrott från den organiserade brottsligheten är ett ökande problem. Våra verksamheter
måste vara och uppfattas som rättvisa och rättssäkra. Otillåten påverkan, d.v.s. när enskilda
medarbetare eller verksamheter påverkas att fatta ett visst beslut som gynnar en invånare,
ett företag eller en förening, är särskilt allvarlig. Välfärdsbrottsligheten är systemhotande och
vi lägger särskilt fokus på att utreda och kartlägga förekomsten av välfärdsbrottslighet i
Danderyds kommun.
Vi kommer att utvärdera resultatet från kommuner som anlitat väktare i egen regi. En
utvärdering syftar till att ge vägledning om och hur detta skulle kunna vara ett tänkbart
komplement eller ersättning till nuvarande system där kommunen anlitar externa väktarbolag
på regelbunden basis.
Vårt mål om ett tryggt och drogfritt Danderyd är tydligt. Nolltolerans mot klotter och
förstörelse ska råda och misstankar om brott ska anmälas. Parallellt med kommunala
satsningar för vi en dialog med stat och myndigheter för att få fler synliga och patrullerande
poliser i Danderyd.
Under föregående mandatperiod infördes ett tiggeriförbud på vissa platser i Danderyd. Detta
har varit framgångsrikt, varför vi kommer stå fast vid förbudet samt utöka det till områden där
problem uppstår.
Ett drogfritt Danderyd
Användning av droger är brottsligt och måste bekämpas. Det är primärt en uppgift för stat
och polis men vi vill att Danderyds kommun gör allt i sin makt för att nå målet om en drogfri
kommun.
Vi vill att det ska råda en nollvision för droganvändning bland unga i kommunen. Nolltolerans
mot droger är en grundförutsättning för hälsa och framgångsrika studier. Vi vill intensifiera
kontrollerna av misstänkt narkotikaanvändning vid varje skola, även genom förebyggande
åtgärder och genom bättre uppföljning av åtgärderna. Det drogförebyggande arbetet för unga
ska stärkas och ske i ett nära samarbete mellan skolor, fritidsgårdar, ungdomskoordinatorer
och polisen. Vi satsar på föräldrautbildning och information när det gäller droger av alla slag.
Nattvandringarna är en verksamhet som kan utvecklas.
Idrotts- och fritidsliv för vårt välbefinnande
Vi vill stärka vårt redan mångfacetterade, engagerade föreningsliv som är ovärderligt för
barns och ungdomars idrottande och välbefinnande. Danderyds barn och ungdomar är bland
de mest idrottsaktiva i Sverige, och så vill vi att det fortsatt ska vara. Vårt föreningsliv är
starkt och präglas av det bästa ett civilsamhälle kan erbjuda – ett genuint engagemang för
både barn, unga och äldre. Många av föreningarna har funnits länge och har en bredd. Även
fritidsverksamheter som ej är kopplade till idrott, tex föreningar, studieförbund, scouter och
andra organisationer har en betydande roll i att bedriva verksamhet för barn, unga och äldre.
Dessa ska fortsatt ha bra möjligheter att bedriva sina verksamheter i kommunen.
Rikt kulturliv i Danderyd
Biblioteken ska fortsätta finnas och utvecklas i alla kommundelarna. Danderyds kulturskola
bedriver en mycket uppskattad verksamhet med Danderydsgården som nav och ska fortsätta
utvecklas. Vi kommer även att befrämja kultur ytterligare så att den i större utsträckning finns
i ungas vardag som en positiv kraft under uppväxten. Får vi eleverna att växa så växer
Danderyd. Fristående kultur- och musikskolor fyller en viktig funktion för kulturlivet i vår
kommun och ska även fortsättningsvis få ekonomiskt stöd av kommunen.

En välfungerande trafikmiljö
När inpendlingen till Stockholm och rörligheten ökar behöver vi i Danderyd intensifiera
arbetet mot buller och föroreningar. Vi kommer fortsätta arbetet med luftmätningar kring E18
samt den kontinuerliga uppföljningen av riktvärdena för buller längs med Roslagsbanan.
Därutöver behövs bullerdämpande åtgärder längs E18. Vi vill också arbeta för att
Roslagsbanans stationer Stocksund och Bråvallavägen ska behållas, att planskilda
korsningar kan öka framkomligheten och säkerheten, och tystare tåg för att minska
hälsovådligt buller.
Trygga skolvägar för alla som tar sig till och från skolan, genom både säkra lämningsplatser,
bättre skyltning och trygga cykel- och gångbanor. Fler barn och unga kan gå och cykla till
skolan genom att fler trottoarer byggs på ett klokt sätt längs skolvägarna.
Vi vill se över att det finns varning-för-skola-skylt på alla vägar, där en skola ligger.
En planskild järnvägskorsning behöver byggas vid Djursholms Ekeby för att förbättra både
framkomligheten och säkerheten för bilister, cyklister och gående.
Kommunerna norr om Danderyd växer och regionen planerar att sätta in fler, snabbare och
längre tåg längs Roslagsbanan. För att korta restiderna förekommer det förslag inom
regionen att lägga ner stationer med litet passagerarantal såsom Bråvallavägen och
Stocksund. Vi kommer att strida för att alla tågstationer i Danderyd behålls. Vi vill även verka
för att tunnelbanan förlängs till Täby Arninge, där bussarna från Roslagen möter upp, för att
avlasta både Roslagsbanan och busstrafiken genom Danderyd. Samtidigt finns möjligheter
för att gynna kollektivtrafiken inte bara för Danderydsborna utan hela regionen, såsom att
förbättra området kring Danderyds sjukhus.
Varje vinter lägger kommunen ut en tillfällig broförbindelse till Tranholmen för att möjliggöra
åretruntboende för öns invånare. Denna bro har tillfälligt legat kvar över sommaren under
pandemin. En permanent bro underlättar tillgängligheten för både skolbarnen och
hemtjänsten. En permanent bro skulle även stödja kommunens miljö- och klimatmål genom
mindre behov av båttransporter, säkra badplatsen från läckage från båtar, säkert bad då inga
båtar kör i sundet, samt säkerhetsställa växt- och djurliv med en lugnare miljö och minska
föroreningar. Vi vill därför utreda förutsättningarna för en permanent broförbindelse till
Tranholmen.
Ett hållbart Danderyd
Vi ska ha fokus på miljö och hållbarhet med ett långsiktigt perspektiv. Vi har en unik kommun
med vattennära promenadstråk, fina skogar och vackra parker bara några kilometer från
pulsen vid Stureplan. Danderyd utgör med sina grönområden, sitt vattennära läge och
närheten till storstaden en unik miljö. En miljö att värna för uppväxande och kommande
generationer. Vi fortsätter arbetet med vatten- och dagvattenplaner för att skapa en god
ekologisk status i våra sjöar, hav och vattendrag. Samtidigt vill vi skapa fler möjligheter att
göra klimatsmarta val, lättillgängliga mobila och fasta återvinningsstationer, värna ekologiskt
känsliga områden samt grönområden och kustlinjen. Kommunens klimatpåverkan ska
minska, bland annat genom att kommunens byggnader har en effektiv energianvändning och
klimatsmarta transporter. Vi ska fortsätta arbetet med att installera solceller på fler av
kommunens fastigheter.
Kommunen bör fasa ut farliga ämnen och kemikalier, som kan vara cancerogena och
allergiframkallande. Vi vill upprätta handlingsplaner för en giftfri miljö i förskolor, skolor och
äldreboenden, liksom för kommunens fastigheter och anläggningar. Kommunens eget
byggande ska vara miljöklassat.

Hållbarhet handlar om att kombinera miljöhänsyn och ansvar med tillväxt. I Danderyd växer
många skyddsvärda träd. Vi kommer att ta fram en skyddsplan och återväxtplan för dessa.
På så sätt säkrar vi koldioxidlagring och kan plantera träd även som översvämningsskydd
där så är lämpligt.
Rent, snyggt och tryggt
Ny bebyggelse ska inte hindra eller försvåra vårt fria friluftsliv. Alla behöver ta ansvar för en
grönare livsmiljö och ett hållbart vardagsliv. I Danderyd finns 1 000 hektar park och natur att
uppleva, det finns tjugo parker och två naturreservat. I kommunen finns nio mil gång- och
cykelväg att utforska. Underhåll av gator, grönområden, parker och fastigheter är prioriterat.
Danderyd ska vara rent, snyggt och tryggt. En bra hälsa kan åstadkommas genom bra
boenden och hög service. Det kan även mätas i antalet träd och vattendrag och där ska
Danderyd vara i topp. Vi vill se en renare utemiljö i våra skogar, parker, runt
återvinningsstationer och vattennära miljöer. Förfulande nedskräpning sker inte enbart på
land utan även under vattenytan. För oss är det självklart med en ren, städad och fräsch
utemiljö.
Företagare – grunden till all välfärd
Danderyd ska erbjuda hög service till företag och företagare verksamma i Danderyd.
Företagsklimatet ska vara gott. År 2020 fick kommunen en historisk andra plats som
företagsvänlig kommun, i konkurrens med landets 290 kommuner. Vårt fokus på näringslivet
gör Danderyd till en attraktiv kommun för Start-Ups, mindre företag och företagare. Utan
företagare – ingen välfärd. Vi vill att åtgärder för att minska brottsligheten och höja
säkerheten för företagare sker i dialog med näringslivet. Företagsperspektiv ska beaktas i
alla politiska beslut. Vi vill medverka till att förenkla vardagen för våra lokala företagare.
Regelförbättringar och korta handläggningstider är en prioritet.
En effektiv förvaltning
För att säkerställa att varje skattekrona används så effektivt som möjligt och på det sätt som
är avsett ska en översyn av den kommunala organisationen och dess förvaltningar göras av
en oberoende part. Syftet är att få större nytta för varje skattekrona. Vi vill även arbeta för en
fortsatt digitalisering för ökad effektivitet och en bättre IT-säkerhet.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med Danderyds kommun. Bemötandet gentemot
invånare som kontaktar kommunen ska präglas av kundfokus och serviceanda. Vid enkla
frågor är svarsfrekvensen både hög och snabb medan mer komplexa ärenden som rör flera
förvaltningar ibland kan falla mellan stolarna. Här ser vi utrymme för förbättring. Danderyds
kommun behöver också ta ansvar för underentreprenörer och kvalitetsuppföljning i ännu
större utsträckning än idag.
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