Budgetyrkande jämfört med majoritetens budget för 2016
Ändringsyrkande ÖVERGRIPANDE MÅL
Nytt mål
Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose och främja alla kommuninvånares
mänskliga rättigheter inom samtliga kommunala ansvarsområden
Ändrat mål
Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service
ändras till
Danderydsborna ska erbjudas en bra, rättssäker och attraktiv service

Ändringsyrkande BUDGET
Kommunstyrelsen
Drift
Framtagande 2016 av ett debattforum på kommunens hemsida

400 tkr

Genomförande av workshop med politiker och tjänstemän från alla
nämnder i samband med den årliga revideringen av Miljöprogrammet

200 tkr

Framtagande av folkhälsorapport som visar hälsoläget och livsvillkoren
för barn och unga i Danderyd

100 tkr

Framtagande av definitionslista för respektive nämnd så att rätt begrepp
och nomenklatur används i kommande budget- och redovisningsarbete

0 tkr

Byggnadsnämnden
Investering

Inskanning av förrättningsarkivet såsom fastighetsakter och kartor
för att snabba på utvecklingen mot digital hantering

300 tkr

Fastighetsnämnden
Drift
Inventering och handlingsplan för en giftfri miljö inom kommunens
fastigheter och anläggningar
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200 tkr

Framtagande 2016 av underhållsplan som bygger på en fastighetsdatabas

100 tkr

Översyn och utvärdering av kommunens fastighetsförvaltning

100 tkr

Kultur- och fritidsnämnden
Drift
Utökad satsning på samarbetsorganisationen Ungt Fokus med inriktning
mot barns och ungdomars psykiska ohälsa och drogrelaterade problem

300 tkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Drift
Inventering och riskklassning av förorenade markområden

300 tkr

Tekniska nämnden
Drift
Park och natur
Kartläggning och handlingsplan för bevarande av de ekologiska värdena av
Rösjökilens passage Rinkebyskogen-Altorpsskogen-Ekebysjöns naturreservat

100 tkr

Investering
Vatten och avlopp
Våtmark för rening av dagvatten nedströms
Fördröjningsmagasin för rening av dagvatten uppströms

800 tkr
500 tkr

Energi och klimat
10 laddstolpar för elbilar vid allmän parkering
10 parkeringsplatser för miljöbilar; skyltar och målning

200 tkr
200 tkr

Barn- o utbildningsnämnden
Nytt mål
I ett rättighetsperspektiv främjas alla barns och ungdomars grundläggande rätt till
utbildning med respekt för deras lika värde och individuella rättigheter
Drift
Vidareutbildning av barnskötare till förskollärarkompetens

1 600 tkr

Framtagande av handlingsplan för att säkerställa att alla elever med
särskilda behov får dessa tillgodosedda

200 tkr

Återföring av budgeterad neddragning gällande elever med särskilda behov

300 tkr
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Utredning om införande av "Aktiv naturskola" i grundskolan

100 tkr

Framtagande av strategi för Elevhälsan i syfte att säkerställa att
alla elever får hjälp, stöd och skydd

100 tkr

Konkurrenskraftiga lärarlöner i syfte att behålla och rekrytera lärare

Fastställs av lönestrategiska gruppen

Socialnämnden
Nytt mål
I ett rättighetsperspektiv främjas alla kommuninvånares grundläggande rätt till social
trygghet med respekt för deras lika värde och individuella rättigheter
Drift
Hantering av flyktingfrågan

2 000 tkr

Inrättande av samordnare för integration av flyktingar i samarbete
med enskilda, föreningar och näringsliv

300 tkr

Inrättande av Äldreombudsman med inriktning på sjukas och anhörigas
rätt till hjälp, stöd och skydd

300 tkr

Framtagande av handlingsplan för anhörigvård och -stöd

100 tkr

Extra satsning på Kvinnojouren

100 tkr

Budgetyrkande
Drift
Investering

6 900 tkr
2 000 tkr

Finansering
Utdebitering skattesats (KS budget 17:35 kr + 7 öre)
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