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VINJETT

DANDERYDS
KOMMUN

Danderyds 
kommun
 
Postadress: 
Djursholms slott, Box 66, 
182 05 Djursholm

Besöksadress: 
Djursholms slott, 
Banérvägen 6

Telefon: 
08-568 910 00

För kommunens 
öppettider se 
danderyd.se/kontakt
 
Hemsida:  
danderyd.se 

Följ oss i sociala  
medier:
Facebook: 
facebook.com/

danderydskommun

Instagram:
@danderydskommun

INFORMATIONSBLAD 
UTGIVET AV DANDERYDS 
KOMMUN. 

REDAKTION:
Frida Kjellman, Susanna 
Abramowicz, Petri Lindroos, 
Helena Eriksson, Maria 
Fernsund, Eva-Lotta  
Hallberg, Jenny Pedersen, 
Helena Eriksson, Vendela 
Zandén
ANSVARIG UTGIVARE:
Jan-Erik Alenbrand
Danderyds  
huvudnummer: 
08-568 910 00  
e-post:  
danderydsaktuellt@
danderyd.se

TRYCK: Stockholms Lito  
Grafiska AB, Danderyd
NÄSTA NUMMER 
av DanderydsAktuellt 
kommer ut den 11 
december. Manusstopp  
den 18 november.

HEJ  
DANDERYD!
Snart vacker vinter

danderyd.se
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Danderyds  
kommun- 
fullmäktige
Nästa sammanträde  
äger rum 18 november
kl 18.00 i Banérsalen  
på Djursholms slott.
FULLMÄKTIGE  
SAMMANTRÄDER DÄREFTER 
FÖLJANDE DAGAR 2019:
Æ21 nov, kl 9.00 (heldag) och  
9 dec kl 19.00 på Djursholms slott. 
 
Föredragningslista och handlingar finns 
på danderyd.se/kommunfullmaktige 
Allmänheten hälsas välkommen att 
närvara. Mötena kan avlyssnas direkt  
och i efterhand.

Julmarknad  
Lör 30 nov kl 9-15 i Träffpunkt 
Enebyberg
Traditionell julmarknad med 
försäljning av hemstöpta ljus och 
ljuskronor samt julpynt, julgodis och 
hembakat bröd. Tomten besöker 
biblioteket och samlar in önskelis-
tor. Högläsning av julberättelser för 
unga och barn samt bokbord för 
både unga och gamla. Kunskaps-
tävlingar och lotterier. Grötfrukost kl  
9 och klockan 12 är det advent-
skonsert med elever från 
Danderyds kulturskola. 

Julkonsert
Ons 11 dec kl 19, Danderyds- 
gården, Noragårdsvägen 27
Lions och Danderyds kulturskola 
bjuder in till julkonsert med luciatåg. 
Medverkar gör barnkörer, Danderyd 
Big Band, sångsolister och Young 
voices. Biljetter köps på plats. Pris: 
vuxna 100 kr och barn 50 kr.

Luciafirande
Fre 13 dec kl 16:30, 
Mörby centrum, plan 4
Stämningsfullt luciatåg och 
firande med sång- och 
stråkelever från Danderyds 
kulturskola.
 

Julmarknad  
i Båtsmanstorpet
30 nov, 1 dec, 7 dec och  
8 dec kl 12-16
I dagligstugan, med girlanger  
i taket och skön värme från 
vedspisen, finns försäljning av  
julens pynt och annat som kanske 
kan bli julklappar. I finkammaren,  
i oljelampors sken och med 
julgranen pyntad, finns servering av 
kaffe, te och saft med hembakad 
torparkringla och pepparkaka.
Besökare välkomnas av värdparet 
som möter i tidstypiska kläder. 
Enebybergsvägen 3.

Litet  
julkalendarium
Julmarknader
Sön 24 nov  
kl 12-15 i  
Danderyds- 
gården
Traditionell 
julmarknad.
Försäljning  
av trasmattor, 
handvävt, broderat, stickat, 
julpynt, hembakat bröd och 
mycket annat. Lotteri, tombola 
och barnloppis. Kaffestuga. 

Tors 28–fre 29 nov 
kl 10-18 i Mörby centrum
Danderyds Slöjdgilles  
julförsäljning i Mörby Centrum.
Vi säljer trasmattor, handvävt, 
broderat, stickat, julpynt och 
mycket annat. Lotteri av duk 
och trasmatta.  
Arrangör: Danderyds Slöjdgille. 
danderydsslojdgille.se 
 
Välkommen!
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ÄR DU EN av dem som saknade 
Återbruksdagen i våras? Misströsta ej. I 
december är Återbruksdagen tillbaka i 
en mer julig skrud. Då går Återbruka i 
advent av stapeln i Information 
Danderyd i Mörby Centrum.

Syftet med Återbruka i advent är 
att uppmärksamma vikten av 
återanvändning och att minska 
mängden prylar som slängs i 
onödan. Det är avfallsenheten 
på Tekniska kontoret som 
tillsammans med SÖRAB står 
bakom initiativet.

”I kommunen och regionen är 
vi duktiga på matavfallsortering 

och återvinning. Men faktum 
kvarstår att det fortfarande är stora 
mängder saker som slängs i onödan. 
På återvinningscentralerna blir det 
särskilt tydligt att vi behöver ge fler 
prylar ett längre liv. Med Återbruka i 
advent vill vi helt enkelt uppmuntra till 
återbruk och återanvändning i juletid”, 
säger Camilla Molina Muga, avfallspla-
nerare på Tekniska kontoret.
Vad händer under Återbruka i advent?

Evenemanget Återbruka i advent 
äger rum i Information Danderyd i 

Mörby 
Centrum den 
30/11 kl 10-16 
och 1/12 kl 
12-16. Här byggs en återbruksbutik 
upp under två dagar som bygger på 
principen ”den enes skräp är den 
andres skatt”.

HÄR KAN DU kan skänka saker som du 
inte behöver eller har glädje av längre. 
Hittar du inlämnade saker som du själv 
vill ha; ta med det hem utan kostnad. 
Ingen föranmälan, inga pengar, inget 
krångel. Målet är att uppmuntra till 
återbruk och låta fler prylar få ett 
längre liv.

Det finns bara en regel: prylarna som 
lämnas in till Återbruka i advent ska ha 
koppling till julen.

"Vi tar emot tre kategorier av saker 
under helgen: Julpynt, julkläder som t 
ex lucialinnen eller tomtedräkter, och 
möjliga julklappar som t ex barnböcker 
eller fritidsprylar. Vi hoppas det är 
många som vill hylla återbruket med 
oss i advent”, säger Camilla. ¢
Läs mer på: 
danderyd.se/aterbrukaiadvent

AXPLOCK 

ÅTERBRUKA I ADVENT: 

POLITISKA ÄRENDEN:

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN,  
2019-10-01 KFN 2019/0103. 
Ärende: Kultur- och fritidsnämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige de avgifter och 
taxor som ska gälla under 2020. Tjänsteut- 
låtande daterat 2019-09-24 föreligger.

Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
om avgifter för 2020 enligt ärendets bilagor 
A till C huvudsakligen innebärandes: 
Badavgifter justeras enligt förslag från Fair 
Utveckling AB (bilaga A) där årskort vuxen/
barn höjs mellan 8 till 15 %. Engångsentré 
vuxen höjs från 80 till 85 kr och inträde för 
kommunens resultatenheter från 20 till 30 kr.
Biblioteket gör ett flertal smärre justeringar i 

Avgifter 2020, kultur-  
och fritidsnämnden
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Är du redo  
för vinterväder?
OM DET BLIR en vit jul eller ej återstår att 
se, men en sak är säker – vintern är på 
väg. Här följer 4 saker som är bra att ha 
koll på för dig som äger en fastighet.
1. Kom ihåg att skotta snövallen
Som fastighetsägare ska du se till att 
snövallen och gångbanan intill din 
tomt skottas och halkbekämpas så att 
sophämtning och postutlämning kan 
fungera som vanligt. Sopkärlen ska kunna 
rullas ut utan problem.
2. Glöm inte att skotta och sanda
På så sätt kan vi tillsammans minska 
halkolyckorna för personalen som tömmer 
sopkärlen i kommunen. Skotta också rent 
runt och under sopkärlen och ta bort 
snön från locket.
3. Hur lång tid tar snöröjningen?
Från det att snöfallet upphört tar det 
cirka 12 timmar innan samtliga gator 
är plogade.
4. Skapa fritt flöde
Finns det en dagvattenbrunn vid din 
fastighet? Se till att den är fri från löv, 
snö och is så rinner vattnet undan 
bättre när det är töväder. ¢ 
Läs mer om snöröjning på
danderyd.se/sno

Fixa laddplats?
INFORMATIONSKVÄLL 
Funderar du på att skaffa elbil och undrar 
hur den ska laddas? Energi- och Klimatråd-
givningen i Danderyd och Stockholmsregi-
onen bjuder in till en infokväll för dig som 
vill veta mer om hur du fixar en laddplats 
hemma – vid ditt småhus eller din 
bostadsrättsförening. 
Datum och plats: 
19/11 Viktor Rydbergs samskola. 
17:00 - 20:00 Träffa leverantörer av 
laddutrustning
17:15 - 18:00 Seminarium för småhusägare
18:15 - 19:30 Seminarium för bostadsrätts-
föreningar.
Seminariet är kostnadsfritt. 

Anmäl dig på fixaladdplats.se.

273
fotbollsplaner. Så stor yta plogar 
vi varje gång när det är pådrag 
för snöröjning i kommunen.

Återbruksdagen är 
tillbaka med jultema

Camilla 
Molina 
Muga.

Skänk saker du inte 
längre har glädje av, 
som istället kan 
glädja någon annan!

Julpynt, 
julkläder 

och lucia- 
linnen som 

du inte 
använder?

syfte att minska antalet avgifter. Avgifter  
tas också bort för medier som är under 
avveckling såsom musik och dataspel 
(bilaga A). Avgifter för hyra av lokaler  
och planer höjs generellt med 10 %. 

I avrundningssyfte kan vissa avgifter höjas 
något mer och andra något mindre. De tre 
avgiftskategorierna för inomhushallar 
samordnas så att de får vardera tre 
avgiftsnivåer; sporthall, stor gymnastiksal 
och liten gymnastiksal. 

Detta betyder att avgiften för övriga, dvs 
ej föreningar, höjs med 38 % från 145 kr till 
200 kr vid hyra av de minsta gymnastiksalar-
na (bilaga A och C). Kulturskolans termins-
avgift för ämneskurs hålls oförändrad 
(bilaga B). ¢
Kommunens nämndhandlingar och 
protokoll publiceras i sin helhet löpande 
på danderyd.se/handlingarprotokoll 
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BUDGETFÖRSLAG 2020

Åtgärder för att  
uppnå en ekonomi i 
balans redan nästa år 
Budgetförslaget från kommunstyrelsens ordförande innebär  
en rad åtstramningar som redan nästa år innebär att  
Danderyds kommun har en budget i balans. De största  
besparingarna genomförs inom kommunledningskontoret  
och tekniska kontoret. Samtidigt satsas i jämförelse med  
tidigare förslag från nämnderna ytterligare 16,5 miljoner  
kronor på unga samt ökad trygghet i kommunen.
 
TEXT: JAN-ERIK ALENBRAND FOTO: FRIDA KJELLMAN

EN VIKTIG DEL i budgetförslaget 
är att de kommunala verksamhe-
ter som har gått med underskott 

behöver få en ekonomi i balans. Förslaget 
innebär att vi säkrar både budgetbalans och 
hög kvalitet i den kommunala verksam-
heten, säger Hanna Bocander (M), 

kommunstyrelsens ordförande. 
Budgetförslaget för år 2020 är på totalt  

1 851 miljoner kronor och innehåller ingen 
kompensation för priser och löneökningar. 
Ingen uppräkning sker för peng- och 
checkbeloppen som finansierar förskolor, 
fritidshem, grundskola, äldreomsorg och 

hemtjänst. Budgetförslaget innebär att 
kommunen som helhet behöver effektivi-
sera med cirka 43 miljoner kronor, vilket 
motsvarar cirka 2 procent av kommunens 
totala budget. Det ska jämföras med att 
verksamheterna tillfördes cirka 30 miljoner 
kronor år 2019. Skillnaden är således 70 
miljoner kronor.

ORDFÖRAN-
DENS FÖRSLAG 
innehåller ett 
antal föränd-
ringar jämfört 
med tidigare 
förslag från de 
olika politiska 
nämnderna. 
Förslaget 
innebär ett 

tillskott på sammanlagt 16,5 miljoner 
kronor till bland annat följande:

• En ökad satsning om 5 miljoner kronor 
på trygghet och säkerhet genom bland 
annat fler väktare och fältassistenter.

• Gymnasieskola och vuxenutbildning 
får kompensation med 4 miljoner kronor 
för ett ökat antal elever.

• Medel om 4,5 miljoner kronor anslås 
även för att utveckla Danderydsvallen 
samt träffpunkten Enebyberg.

• Den sociala verksamheten kompense-
ras med 3 miljoner kronor för ökade 
behov i verksamheten.

EN VIKTIG LEDSTJÄRNA i budgetproces-
sen har varit att värna en fortsatt hög 
kvalitet i kommunens kärnverksamheter.

Budgeten visar att vi på allvar tar tag i 
ekonomin i Danderyds kommun. Alla 
delar av organisationen har bidragit både 
på ett ansvarsfullt sätt för att lösa de 
ekonomiska utmaningarna, säger Johan 
Lindberg, t.f. kommundirektör.

Enligt förslaget till budget kommer 
Danderyd nästa år att betala 635 miljoner 
kronor till det statliga systemet för 
utjämning mellan rikets regioner och 
kommuner. Överskottet nästa år budgete-
ras till 159 miljoner kronor och skattesat-
sen höjs med 1:40 kronor motsvarande 
en skattesats på 18:95. Det innebär att 
kommunen kommer kunna reglera 

“Förslaget innebär  
att vi säkrar både  
budgetbalans och hög 
kvalitet i den kommu-
nala verksamheten“

Hanna Bocander (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande. 

Johan 
Lindberg,  
t.f. kommun- 
direktör. 
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underskotten från 2017, 2018 och delar 
av 2019. Kvar beräknas då vara cirka 
60 miljoner kronor av det prognostise-
rade underskottet för 2019.

– Vi kommer alltid att sträva mot en 
låg skatt och god hushållning i 
Danderyd. Samtidigt går vi mot en 
tuffare konjunktur och tuffa utmaningar 
för alla kommuner. När vi inleder 
budget- och planarbetet i början av nästa 
år kommer vi därför att titta på hur vi 
långsiktigt kan förena budget i balans 
med bibehållen kvalitet i våra 
verksamheter samt en 
sänkning av skatten, 
säger Hanna Bocan-
der (M), kommun-
styrelsens ord- 
förande. ¢ 
 
PÅ DANDERYD.SE/
BUDGET KAN DU 
FÖLJA BUDGET- 
ARBETET. KOMMUN- 
FULLMÄKTIGE FATTAR 
SLUTGILTIGT BESLUT OM 
BUDGETEN DEN 18 OCH  
21 NOVEMBER. DU KAN  
FÖLJA SAMMANTRÄDET PÅ  
DANDERYD.SE.

Så fördelas 
budget- 
förslaget per 
verksamhet
Störst andel av skattpengarna 
går till skola, förskola och 
annan utbildningsverksamhet 
(881 miljoner eller 47 %) och 
näst störst är socialnämndens 
budget (närmare 643 miljoner 
eller 35 %) och tillsammans 
utgör de båda områdena 82 
procent av kommunens 
samlade utgifter. Utbildnings-
nämndens budget minskar 

med 0,4% samtidigt som 
socialnämnden ökas 

med 2,5%.
De största 
besparingarna 
genomförs på 
tekniska 
kontoret och 
kommunled-
ningskontoret. 
Tekniska kontoret 

får besparingar på 
6,4 miljoner kronor 

och effektiviserings-
krav på 7,4 miljoner 

kronor. Totalt blir det 13,8 
miljoner kronor eller 15 procent. 
Kommunledningskontoret får 
besparingar på 12,8 miljoner 
kronor eller 14 procent. 

Föreslagen 
skattesats 
2020
Skatten föreslås höjas med 
1,40 kronor. Den främsta 
anledningen till höjningen 
är att kommunen måste 
reglera det ackumulerade 
underskottet och nå en 

ekonomi i 
balans. 
För 2019 
beräknas 

Danderyds kommunala 
skattesats vara cirka 8 
procent lägre än 
genomsnittet i landet. 
Danderyds kommun 
beräknas även fortsätt-
ningsvis att vara en av 
kommunerna i landet med 
lägst skatt, plats 11 av 
290. Den politiska 
ambitionen är att på sikt 
sänka skatten.

Så regleras det 
ackumulerade 
underskottet
Enligt kommunallagen ska det 
negativa balanskravsresultatet 
regleras under de närmst 
följande tre åren. För kommunen 
handlar det om totalt cirka 220 
miljoner kronor (cirka 16 miljoner 
kronor år 2017, cirka 91 miljoner 
kronor år 2018 och prognos för 
2019 om cirka 112 miljoner 
kronor). Skatteintäkterna 2020 
med föreslagen utdebitering 
kommer att reglera det negativa 
balanskravsresultatet från 2017, 
2018 och delar av 2019. Då 
återstår cirka 60 miljoner kronor 
av det prognostiserade negativa 
balanskravsresultat för 2019. Det 
som kvarstår från underskottet 
från 2019 kommer enligt 
föreslagen plan att regleras 
under 2021.

UTBILDNINGS-
NÄMNDEN

SOCIAL- 
NÄMNDEN

ÖVRIG  
VERKSAMHET
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ONAS JONSSON har under flera år 
varit chef för Danderyds fritidsgår-
dar och ansvarat för det trygghets-
skapande och drogförebyggande 

ungdomsarbetet i kommunen. Från 
årsskiftet utvecklas verksamheten och går 
från att vara knuten till tre specifika 
fritidsgårdar till att arbeta med mötesplat-
ser och ha en kraftigt utökad uppsökande 
verksamhet bestående av ungdomscoacher 
och ungdomskoordinatorer, tidigare kallad 
fält. Hela ungdomsverksamheten samlas 
under begreppet Ungt fokus.

– Vår nuvarande organisation bygger till 
stor del på att ungdomarna ska besöka oss 
på fritidsgårdarna. Men långt ifrån alla 
väljer att göra det. Våra nya ungdoms-
coacher och ungdomskoordinatorer kommer 
istället att röra sig ute i kommunen, på 
skolorna under dagtid och på till exempel 
idrottsplatser och i Mörby centrum under 
kvällar och helger. Det gör att vi kommer att 
kunna bygga relationer och sprida trygghet 
till många fler ungdomarna än idag, berättar 
Jonas Jonsson.

MENINGSFULLA MÖTEN
Samtidigt visar undersökningar från till 
exempel Kairos future och Ung livsstil 
2019 att ungdomarna gärna vill träffas 
och då i sammanhang som är roliga och 
som upplevs som meningsfulla.

– Rent tekniskt kan 
ungdomarna göra det 
mesta hemifrån idag, i 
ensamhet framför en 
skärm, men de vill 
träffas på riktigt och 
göra saker tillsammans 
med andra. Och där utgör fritidsgården 
fortfarande en viktig pusselbit, säger 
Jonas Jonsson. 

Fribergagården kommer att utgöra en 
central punkt för arbetet inom Ungt fokus.

– Fribergagården kommer att gå från att 
vara en fantastisk fritidsgård, till att vara ett 
fantastiskt kultur- och aktivitetshus! Vad vi 
ska erbjuda där mer specifikt och om vi 
kanske ska byta namn på huset är ett 

projekt och en fråga som vi 
kommer att jobba med 
tillsammans med ungdomar-
na under nästa år. 

Syokonsulenter för fritiden
Klart är i alla fall att 
Fribergagårdens fritidsledare 
kommer att erbjuda två 

Trygghet och  
relationer bland 
kommunens unga
En ny ungdomsstrategi, en utökad fältverksamhet och ett nytt 
tänk kring hur kommunen ska nå ut till så många ungdomar 
som möjligt. Ungdomsarbetet i Danderyd går in på ett delvis 
nytt spår under nästa år. 
 
TEXT: EVA LOTTA HALLBERG FOTO: FRIDA KJELLMAN, UNSPLASH

J

roliga och utvecklande aktiviteter varje 
kväll. Det finns även planer på att erbjuda 
nya typer av arrangemang i samarbete 
med till exempel skolor, företag, 
föreningar och  

SYOKONSULENTER FÖR FRITIDEN
– Vi kommer också att utveckla 

fritidsledarnas roller, så att de inte bara är 
ungdomarnas trygga förebilder utan även i 
högre grad än i dag är en slags syokonsu-
lenter för ungdomarnas fritid. De ska 
kunna ge hjälp, råd och vägledning när det 
gäller alltifrån tänkbara fritidsaktiviteter 
till det sociala samspelet, hur man är en 
bra vän och hur man utvecklas till en trygg 
och välmående vuxen, säger Jonas 
Jonsson. 

– Viktigt att komma ihåg i vårt 
ungdomsarbete är alla de friskfaktorer 
som finns bland Danderyds ungdomar. Vi 
ska inte bara jobba med problemen utan 
även fortsätta att stärka upp allt det som 
är bra.  De flesta av våra ungdomar går 
det bra för i skolan, de känner sig trygga 
och de har en aktiv fritid. 

NY STRATEGI GER NY 
ORGANISATION
I den nya ungdomsstrategin som har 
antagits av kommunfullmäktige står bland 
annat att kommunen ska arbeta för att ge 
barn och unga rätt förutsättningar för att nå 
en god hälsa och en positiv framtidstro, att 
barn och unga ska känna sig trygga och 
säkra samt att användandet av alkohol och 
droger bland unga ska minska kraftigt. 

– Det är just de här frågorna vi kommer 
att arbeta med inom Ungt fokus, och det 
är för att kunna göra det på bästa sätt som 
vi behöver dessa två stadiga ben att 
stå på – fritidsgården och den 
uppsökande verksamheten. Det 
gör att vi kommer att kunna 
möta, stötta och inspirera 
fler ungdomar än tidigare 
och också göra som 
mest nytta, säger 
Jonas Jonsson. ¢

Jonas 
Jonsson.

“Fribergagården  
kommer att utgöra en 
central punkt för arbetet 
inom Ungt fokus.“ 

– Vi kommer 
kunna bygga 

relationer och 
sprida trygghet 

till många fler 
ungdomar än 

idag, säger 
Jonas Jonasson.
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Nu avvecklas  
Hemtjänst 
Danderyd som 
drivits i egen  
regi av Danderyds 
kommun 

DEN 14 OKTOBER tog 
Kommunfullmäktige beslutet 
att avveckla hemtjänsten som 
drivs av kommunen i egen regi. 
Ingen verksamhet inom 
kommunen ska gå med 
underskott och Hemtjänst 

Danderyd har redovisat underskott i flera år. 
Trots ett flertal utredningar, genomlysningar 
och åtgärder har inte verksamheten kunnat 
drivas med en ekonomi i balans. Slutligen 
tog därför Kommunfullmäktige beslutet om 
att lägga ned hemtjänsten inom egen regi. 
Britt-Marie Ekström, socialdirektör på 
Danderyds kommun – nu är beslutet 
taget, att avveckla, hur reagerar du och 
personalen på det?

– Det känns naturligtvis sorgligt och tufft. 
Vi har personal som arbetat för oss under 
många år och som hoppats på att få 
fortsätta arbeta för oss. De är ledsna och 
besvikna idag och vi förstår dem. I februari 
fick vi på socialkontoret i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att ta fram åtgärder för att 
få en budget i balans. Vi hade då ett 
underskott på närmare 5,5 miljoner kronor 
inom hemtjänsten. Trots planerade 
besparingsåtgärder kunde vi konstatera att 
det inte skulle gå att nå våra ekonomiska 
mål varken 2019 eller 2020. Därför blev 
beslutet tyvärr avveckling. 

När börjar ni att avveckla?
– Avvecklingen sker successivt med  

början nu i november och ska vara  
avslutad senast maj år 2020.

VAD HÄNDER NU med kunderna?
– Samtliga kunder behöver göra ett omval 

till en ny hemtjänstutförare. Idag finns det 
sju privata utförare, så ingen kund blir utan 
sin hemtjänst i övergången från Hemtjänst 
Danderyd. I börja av november gick ett brev 
ut till samtliga kunder med en instruktion 
och en omvalsblankett. I brevet bifogas 
information om vilka hemtjänstutförare som 
är valbara. Samma information finns redan 
nu att hämta i Information Danderyd i 
Mörby centrum samt på hemsidan 
danderyd.se/hemtjanst.

Senast den 18:e november behöver 
kunderna göra sitt val. Biståndsavdelningen 
på Socialkontoret hjälper dem som inte själv 

kan fylla i sitt val. 
Vad händer med 
personalen? 

– Vi har inlett 
förhandlingar 
med samtliga 
berörda 
fackförbund 
samt planerar 
ett antal 
åtgärder riktade 
till alla med- 
arbetare inom 
Danderyd.  Avvecklingsprocessen kommer 
att innebära olika steg där vi i första hand 
försöker omplacera så många som möjligt 
till nya jobb inom kommunen. Vi kommer 
även att arrangera en jobbmötesplats där 
medarbetare kan träffa privata leverantörer 
och eventuellt andra kommuner som 
behöver utöka sin personal. ¢

Senast den 18:e 
november behöver 
kunderna göra sitt val. 

NYHETER

“Ingen kund blir 
utan sin hemtjänst 

i övergången från 
Hemtjänst 

Danderyd.“ 

Har du 
frågor eller 
funderingar:
RING SENIOR DIREKT 
Telefontid alla helgfria 
vardagar 9–12. 
Telefon-nummer: 
08-568 919 91 
Det går också att kontakta 
biståndsavdelningen via 
kommunens växel: 
08-568 910 00.
Du kan också skicka e-post 
alla vardagar och få svar 
inom 24 timmar:
seniordirekt@danderyd.se.

TEXT: MARIA FERNSUND

Britt-Marie 
Ekström.

MER INFORMATION PÅ DANDERYD.SE/HEMTJANST 
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SEDAN SIST

Du är välkommen att kontakta oss via 
webben, över telefon eller besöka oss i 
Mörby Centrum på vårt kontaktcenter.

E-TJÄNSTER. Använd gärna våra 
e-tjänster. Har du en fråga, 

felanmälan eller vill lämna en synpunkt gör 
du det enklast via våra e-tjänster på: 
danderyd.se/felanmalan eller på
danderyd.se/kontaktakommunen.

Ärendet löses ofta direkt samma dag.  
Är det en felanmälan skickas det till vår 
entreprenör för åtgärd. Behöver ärendet 
utredas går det direkt till rätt handläggare i 
en förvaltning. Vid ärendets avslut får du 
återkoppling.

RING OSS. Väljer du att ringa  
på huvudnumret i kommunen,  

SNABBARE HJÄLP VID KONTAKT  
MED DANDERYDS KOMMUN

DANDERYDS
KOMMUN

08-568 910 00, får du följande valmöjligheter:
ÆFör socialtjänst, äldreomsorg,
funktionshinder och LSS .....................       t ryck 1
Æ För parkering, trafik, gata och bygg....  tryck 2
Æ För skola och förskola.........................  tryck 3
Æ Söker du en specifik person i kommunen
eller har övriga frågor.........................       tryck 4

När är det bäst att ringa?
Vi svarar på huvudnumret varje helgfri  
vardag mellan kl 08-17. Minst kö är det  
oftast före klockan 9 och efter klockan 15.

När du ringer till oss kommer vi att ställa några 
frågor om vad ditt ärende gäller. Detta för att vi 
ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Söker du en 
specifik person ber vi dig välja svarsval 4. Svarar 
personen inte kan du lämna ett röstmeddelan-
de. Beskriv kort ditt ärende, lämna telefon 
nummer och e-postadress så att personen kan 

återkomma till dig. På så vis är det enklare 
för våra handläggare att förbereda ditt 
ärende innan vi kontaktar dig. Ofta är 
handläggarna och cheferna upptagna 
med möten och handläggning av 
ärenden. Vi rekommenderar dig därför 
att använda våra e-tjänster.

BESÖK OSS
Du är välkommen att besöka  

oss i Information Danderyd på plan 4  
i Mörby Centrum.

Öppettider: måndag kl 08-18 samt
tisdag-fredag kl 08-17.

Socialkontoret har sin reception för  
besök på Golfvägen 4 B, ingång från 
utsidan av Mörby Centrum. Öppettider 
måndag-fredag kl 08-16.30.  
Lunchstängt 12-13.

PÅ KVÄLLEN DEN 24 oktober hälsade 
Kommunstyrelsens ordförande Hanna 
Bocander och Trygg i Danderyds 
ordförande Gunnar Liljegren kom-
muninvånarna välkomna till ett  
öppet möte om trygghetsinsatser i 
kommunen.

Mötet var välbesökt och många 
synpunkter och förslag för att utveckla 
arbetet med trygghet, mot brott och för 
säkerhet kom upp.

Syftet med mötet var att informera 
om det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet som 
kommunen gör tillsammans med andra 
organisationer och aktörer. Deltog 
gjorde Danderyds kommuns säkerhets-
chef och brottsförebyggare samt 
representanter från Storstockholms 
Brandförsvar och Polisen. Det fanns 
även gott om tid för publikens frågor.

LÄGESBILDER VAR FJORTONDE DAG
Mötet startade med en beskrivning av 
det långsiktiga och det operativa 
arbetet med trygghet, mot brott och för 
säkerhet. Danderyds kommun och 

Polisen gör återkommande 
trygghetsundersökningar och 
sammanställer statistik i syfte att 
ta fram läges-
bilder och 
handlingsplaner 
för arbetet.

Var fjortonde 
dag tar man i 
samverkan även 
fram lägesbilder 
för det operativa 
arbetet.

Stor vikt lades 
vid att informera 
om läget avseende inbrott, våldsbrott 
och bränder. Efter det presenterades 
åtgärder som vidtagits för att motverka 
de här brotten.

FÖRSTÄRKNING AV RESURSER 
PÅ UTSATTA PLATSER
En fråga som diskuterades var 
ökningen av personrån under våren 
och sommaren 2019. Förutom att 
kraftsamla som tidigare på de utsatta 
platserna med väktarskydd, ordnings-

vakter från olika huvudmän, fältare 
och föräldravandrare har bevak-
ningen förstärkts med ytterligare en 
väktarbil. Under 2020 har ytterliga-
re medel avsatts för resurser i form 
av bevakningspersonal, kamerabe-
vakning och fältassistenter. ¢

FÖR DIG SOM VILL LÄSA MER  
OM KOMMUNENS ARBETE FÖR  
SAMVERKAN I TRYGGHETSFRÅGOR:
DANDERYD.SE/TRYGGOCHSAKER    
DANDERYD.SE/SAMVERKANTRYGGHET  

Vad gör  
  kommunen för att  

  förebygga brott?

Lena Asklund, 
Storstockholms 
brandförsvar.

...precis som 
fältassistenter och  
ordningsvakter.

Brottsförebyggare och 
polis fanns på plats...




