
Kommunfullmäktige, Danderyd 2020-03-30 
 
Ordförande, ledamöter.  
Jag känner mig väldigt ödmjuk inför det vi har framför oss, för det är illa, det kommer bli 
värre, men vi vet inte hur mycket. Det kommer att finnas en tid före, och en tid efter Corona. 
Vi befinner oss sedan ett par veckor i det som av WHO betecknar som en global pandemi 
och i Sverige i ett läge där vi har en allmän smittspridning i samhället - där vår region - just 
nu är värst drabbad och smittan sprids snabbast. Konsekvenserna av covid19 påverkar våra 
samhällsfunktioner i allt större utsträckning. Situationen är svår att förutse och överblicka – 
och den ändras timme för timme. Nu prövas samhällets förmåga att ställa upp och ställa om.  
Alla drabbas på olika sätt av den eskalerande krisen. Det är ansträngt i hälso- och sjukvården 
både i regionen och i kommunen. Gymnasieskolor bedriver undervisning på distans och i 
förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Verksamheter håller stängt, butiker och 
restauranger ekar tomma. Personalbortfallet i kommunens verksamheter är på sina håll 
stort. 
 
Krisen skapar en situation som ställer höga krav på information, på beredskap, och inte 
minst – på ledarskap. Min ambition är att minimera störningar och avbrott i kommunens 
verksamhet. Läget förändras ständigt och för mig handlar det om att så långt som möjligt 
försöka besvara och förklara de överväganden som såväl tjänstemän som politiker gör under 
rådande läge.  
 
Danderyds kommun följer konsekvent våra statliga myndighetens riktlinjer och vi 
samarbetar inom Stockholmsregionen genom länsstyrelsens försorg. Vår gemensamma 
inriktning är att begränsa, och fördröja spridningen av Coronaviruset. Fokus är att skydda 
riskgrupper och minska belastningen på sjukvården.  
 
Som kommun är vi en viktig länk i en kedja bland offentliga aktörer där vi behöver säkerställa 
att våra samhällsbärande kärnuppdrag kan utföras även i ett ansträngt läge. Just nu är det de 
direkta effekterna av viruset som kommunen brottas med. Samtidigt måste kommunen 
också se till att hantera de mer långsiktiga ekonomiska effekterna. Ett svårt uppdrag i den 
ovisshet som råder för tillfället.  
 
Så avslutningsvis - Även om det just nu känns dystert är det i kristider som människors bästa 
sidor kommer fram. Och jag tror att jag talar för alla ledamöter i kommunfullmäktige när jag 
riktar varmt tack till medarbetare och chefer inom samtliga verksamheter i kommunen. Vi 
vet att ni arbetar väldigt hårt just nu, ni arbetar innovativt och ofta långt mer än vad vi kan 
kräva eller förvänta oss av er för att leverera verksamhet under omständigheter som ingen 
kunde föreställa sig bli verklighet för bara några veckor sedan.  
 
Jag vill också vända mig direkt till Danderydsborna och säga, tack! Tack för allt ni gör för era 
medmänniskor. Tack till dig som arbetar i vården. Tack till dig som handlar åt din äldre 
granne. Jag får bevis på hur vi hjälps åt varje dag! Det ger hopp! 
 



Om en vecka är det påsk och jag precis som många andra vill inget hellre än att åka för att 
hälsa på släkt och vänner, eller nästan ännu hellre till fjällen för att fånga den första solen 
och sista snön, men i år, i år vill jag tacka för att ni precis som jag väljer att stanna hemma.  
Tack! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Hanna Bocander 
Kommunstyrelsens ordförande (M) 
 


