
 
 

 
 
 

 
Särskilt uttalande  
Kommunfullmäktige 2019-11-21 
Punkt 5 Budget 2020 och plan 2021-2022 (KS 2019/0334) 
 
Danderyds kommun har under flera år präglats av stor turbulens och osäkerhet både vad 
gäller ekonomi och politik – och ledning. Ernst & Youngs nyligen presenterade ekonomiska 
genomlysning visar att inkorrekta underlag legat till grund för kommunens budgetarbete och 
bokslut, att prognossäkerheten inte varit tillfredsställande och att det saknas en 
avvikelseanalys för bedömning av budgetens realism i förhållande till verklig kostnadsnivå.  
 
Danderyd står inför stora ekonomiska utmaningar där kostnaderna för välfärden ökar 
snabbare än intäkterna. Vi står också med ett rejält underskott innan lågkonjunkturen ens 
börjat. Vi har en låneskuld på snart 1 miljard kronor. Detta tillsammans med att den nya 
ledningen äntligen försöker förändra den kultur som under många år präglat politiken i 
Danderyd, gör att Miljöpartiet för 2020 inte gör en ekonomisk omprövning av majoritetens 
förslag till budget. Vi lämnar enbart synpunkter och förslag till prioriteringar.  
 
Miljöpartiet anser att budgeten ska anpassas till verksamheten, det är inte verksamheten 
som ska anpassas till budgeten. Budgetförslaget är inte beräknat utifrån det faktiska utfallet, 
utan med utgångspunkt i hur den förra budgeten såg ut. Den budget som var otillräcklig 
räknas upp med schablontal och ska sedan både täcka nästa års kostnader och betala av en 
del av tidigare års underskott. Budgetförslaget innebär ett avsteg från kommunala 
utfästelser och åtaganden enligt lag. Effektiviseringskrav på budgetnivå innebär att 
implementering av kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning konkurrerar ut 
arbetsmiljölagens krav på god arbetsmiljö. 
 

Miljöpartiets prioriteringar 
 
Kommunstyrelsen 

 Förstärkning av Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 
Vi vill särskilt stärka rätten för unga, äldre och funktionsnedsatta Danderydsbor.  
Riksdagen har beslutat att Barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 2020 
innebärande att ett  barn- och ungdomsperspektiv ska belysas i alla kommunala 
beslut som berör barn. Sverige uppmanades 2015 av FNs kommitté för barnets 
rättigheter att utforma statens budget utifrån ett barnrättsperspektiv. Miljöpartiet 
anser att kommunstyrelsen ska följa denna uppmaning av FN gällande utformning av  



kommunens budget. Kommunstyrelsen ska utöver en strategi för barnrätt ha en 
ansvarig person för barnrättsfrågor. 

 Aktiv Medborgardialog som en levande del i kommunens verksamhetsstyrning 
Väl tillvaratagna förslag från medborgarna leder till ökad delaktighet vilket i sin tur 
ger bättre beslut, färre överklaganden och sänkta kommunala kostnader.  

 Införande av skriftliga och muntliga Medborgarförslag enligt kommunallagen 
70 % av alla kommuner och regioner tillämpar idag medborgarförslag. 

 Ett Öppet debattforum på kommunens hemsida 
Debatten ska innebära en tvåvägskommunikation. Ett bra demokratiskt 
tillvägagångssätt är att fatta beslut först efter öppen debatt. 

 Bostadsförsörjningsplan 
Utredning av behovet av olika typer av bostäder, upprättandet av riktlinjer för 
bostadsförsörjningen samt en bostadsförsörjningsplan. 

 Minskat oljeberoende med skarpa krav i upphandlingar, särskilt för transporter hos 
Entreprenörer 
Transporter och konsumtion är Danderyds största bidrag till koldioxidutsläpp och 
klimatpåverkan. 

 Minska kemikalieanvändningen och ”plastbanta” 
Vår vardag översvämmas av kemikalier och plastprodukter. Vi magasinerar 
kemikalierna i våra kroppar och små barn är särskilt utsatta. Våra hav är rena 
soptippar av plast. 

 
Tekniska nämnden 

 Infartsparkeringar avgiftsbeläggs med maxtaxa 50 kr/dag 

 Ta fram en mångfaldsplan för bevarande av arter och ekosystemtjänster 

 Förbättra befintliga våtmarker samt anlägga nya  

 Skapa säkra gång- och cykelvägar, speciellt till skolor 
 
Socialnämnden 

 Socialnämnden ska följa Socialtjänstlagen, Arbetsmiljölagen och dess intentioner 

 Krisplan ifall privata hemtjänstutövare kräver höjd check alternativt säger upp avtal 
 
Utbildningsnämnden 

 Kommunen ska med hjälp av Vilna AB:s förslag följa Skollagens krav  

 I förskola och särskola ska Skollagen och Skolverkets riktmärken följas gällande 
legitimerade lärare och storleken på barngrupper 
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