
 

Sid 1 

 
Budgetyrkande från Miljöpartiet de gröna i Danderyd 
jämfört med majoritetens beslut om budget för 2015.  
 
Ändringsyrkande ÖVERGRIPANDE MÅL 
 
Nytt mål 
Danderyds kommun skall verka för att barns och ungas rättigheter tillgodoses  
i enlighet med intentionerna i FNs Barnkonvention 
 
Nytt mål 
Folkhälsoarbetet i Danderyds kommun skall ske rättssäkert och effektivt utifrån 
gällande och kommande lagar, förordningar och föreskrifter 
 
 
Ändringsyrkande BUDGET  
 
Kommunstyrelsen  
 
Drift 
Framtagning av en övergripande strategi för att säkerställa att 100 000 kr 
kommunens Handlingsplan Våld i nära relation implementeras  
i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 
Strategin ska vara uppföljningsbar 
 
Införande av Medborgarförslag i enlighet med Kommunallagen  400 000 kr 
 
 
Fastighetsnämnden  
 
Drift 
Framtagning av en kvalificerad inventering av kommunens   100 000 kr 
fastigheter innehållande en kostnadsberäkning som visar vad  
respektive reparationsåtgärd kostar – detta i syfte för att senare  
kunna ta fram en underhållsplan 
 
 
Kultur- och fritidsnämnd  
 
Drift 
Fritidsgårdarna tillförs extra medel  450 000 kr 
 
Ungt fokus tillförs extra medel  250 000 kr 
 
Framtagning av en strategi för att säkerställa att kommunens  50 000 kr 
Handlingsplan Våld i nära relation implementeras på fritidsgårdar,  
sporthallar, kultur- och musikskolor mm i enlighet med gällande  
lagar, förordningar och föreskrifter 



 

Sid 2 

Miljö och Hälsoskyddsnämnden 
 
Drift 
Inventering av förekomst och nivåer av miljögifter i samtliga förskolor 500 000 kr 
och skolor i kommunen i syfte att på sikt miljöcertifiera verksamheten 
 
 
Tekniska nämnden 
 
VA och Avfall 
 
Drift 
Framtagning av en kvalificerad inventering av VA anläggningarna  100 000 kr 
för att kunna planera VA på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt 
 
 
Barn- o utbildningsnämnden 
 
Drift  
Framtagning av en strategi för att säkerställa att kommunens  50 000 kr 
Handlingsplan Våld i nära relation implementeras i  
enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter 
 
 
Socialnämnden 
 
Drift 
Framtagning av en strategi för att säkerställa att kommunens  100 000 kr 
Handlingsplan Våld i nära relation implementeras i  
enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter 
 
Kvinnojouren tillförs extra medel  100 000 kr 
 
Ökade bemanningskrav inom demensvården (600 kr/person och 
avdelning) 
 
Framtagning av en strategi för anhörigstöd och vård utifrån  100 000 kr 
skyldigheten enligt 5 kap 5 §§ SoL inrätta särskilda boendeformer 
för service och omvårdnad för personer som behöver kortidsvård 
 
 Totalt 2 300 000 kr  
 
Finansering 
 
Utdebitering 2015 + 2,3 öre   17:38 
 
 
Carolin Robson, gruppledare 
Miljöpartiet de Gröna i Danderyd 


