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Miljöpartiets vision är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle med fokus på 
Mänskliga Rättigheter d.v.s. rätten till hälsa, utbildning, delaktighet och inflytande. Vi lever i en 
orolig tid med flyktingströmmar och klimatförändringar som rubbar förutsättningarna för den 
mänskliga tillvaron och kräver vår solidaritet. 
 

Miljö 
E18 passerar flera av våra skolor. Buller och luftföroreningar har stor påverkan på våra barns hälsa. 
Hälsoriskerna måste minska och vi kräver också en tydlig satsning på miljöbilar. Vi vill ha en 
grundlig inventering och riskklassning som resulterar i ett åtgärdsprogram av alla våra förorenade 
områden i Danderyd.  
 

Medborgardialog 
Inflytande är en demokratisk rättighet och ett debattforum på kommunens hemsida skulle 
förbättra dialogen med medborgarna. Danderydsbornas kunskaper, erfarenheter och värderingar 
är värdefulla i det kommunala arbetet. 
 

Äldre och anhöriga 
Merparten av Danderydsborna lever ett gott och bra liv, men inte alla. Det är inte bara barn, äldre 
och funktionsnedsatta som behöver stöd utan också anhörigvårdare. 25 personer står i kö till 
särskilt boende och det behövs både korttidsboende och en äldreombudsman som resurs för 
sjuka, seniorer och anhöriga. 
 

Barn och unga 
Danderyds ungas psykiska ohälsa och drogrelaterade problem är alarmerande. För utsatta barn 
går signalerna att uppfatta redan under förskoletiden. Förebyggande insatser är lönsamma 
investeringar. Danderyds handlingsplan mot våld i hemmet tar upp våldet som ett stort 
folkhälsoproblem och ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen kräver 
att vi satsar mer på kvinnojouren. 
 

Skola och förskola 
Kemikalieinspektionens varningar om giftiga ämnen i skolor och förskolor ska tas på allvar. För 
barn med särskilda behov hamnar Danderyd på plats 74 i statistiken. Dessa barns rättigheter får 
inte förhandlas bort i en budget. Läraren är den viktigaste framgångsfaktorn för elevernas 
kunskapsutveckling förutom elevernas socioekonomiska bakgrund. Avsaknaden av 
konkurrenskraftiga anställningsvillkor gör det svårt att rekrytera kompetent personal i våra 
förskolor och skolor. 
 

Bostäder 
Bostadsbyggandet går för långsamt. Vi behöver bostäder med särskild service och student- och 
ungdomslägenheter med låg hyra. Vi behöver också hyreslägenheter med rimliga hyror. 
 

För en varmare politik i Danderyd 
Humanitet kostar men betalar sig i längden. Miljöpartiets budget för 2016 innebär en ökning av 
skattesatsen med 7 öre. 
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