
Reservation till förmån för nedanstående 

yrkanden, som framfördes vid kommunstyrel- 

sens behandling av budgeten. 

Siv Sahlström (c) biträder ordförandens förslag till budget 

med följande ändringar 

Kommunstyrelse: 
Administration                                -1.500.000 kronor 

För att förenkla hanteringen lägger vi i detta 

belopp dels höjningen av partistödet dels 

även höjningarna av de arvoden ute på 

nämnderna som vi motsatt oss. 

Besparing genom införande av elektronisk      - 2.000.000 kronor 

handel och bättre upphandling. Fördelas 

mellan förvaltningarna. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd: 
Förslaget om en tioprocentig höjning av timtaxan 

avstyrkes 

Byggnadsnämnd: 
Konsulter 

Teknisk nämnd: 
Administration, (konsulter, rationalisering)      - 1.100.000 kronor 

Underhåll, fastigheter                          - 2.000.000 kronor 

Reserv för förebyggande underhåll              - 6.000.000 kronor 

Om extra pengar ska anvisas är det en sak som 

fullmäktige ska ta ställning till. Vi ställer således 

samma belopp till fullmäktiges förfogande. 

Investeringsbudget 

Flytt till Mörby Centrum                     - 2.500.000 kronor 

Tekniska nämnden har i samband med beslutet 

att flytta kontoret kostnadsberäknat och begärt 

två miljoner kronor för detta. Nu anslås 5,5 

miljoner kronor. Det är inte acceptabelt. Vi 

drar 2,5 miljoner och medger således 

en miljon extra utöver beräknad kostnad. 

Ombyggnad av Marina läroverkets kök        - 2.000.000 kronor 

Projektreserv                                 - 10.000.000 kronor 

Exploateringskostnader, Enmans väg          - 32.500.000 kronor 

 

 

 

 

200.000 kronor 



 

Skattefonden ska upplösas                   8.000.000 kronor 

Vi motsatte oss för två år sedan fullmäktiges beslut att ta in åtta 

miljoner kronor extra för eventuella volymökningar. Pengarna har 

inte heller an vänts. Vi vidhåller vår uppfattning att fullmäktige inte 

ska ta in mer pengar än absolut nödvändigt. Danderydsborna är bäst 

skickade att själva förvalta sina pengar. Dessa ska inte ligga hos 

kommunen. Vi yrkar alltså att pengarna - med ränta - ska betalas 

tillbaka till Danderydsborna. 

Vi föreslår således ytterligare tio öres sänkning av utdebiteringen. 

Lågt räknat bör räntan ha blivit cirka 400.000 kronor under dessa 

år. Tio öres skattesänkning kostar 8.800.000 kronor Det saknas då 

cirka 400.000 kronor. Dessa pengar tar vi ur vårt överskott i årets 

budget. Vårt överskott blir i förhållande till ordförandens förslag 

7.775.000 kronor. Sex miljoner av dessa ska användas för före- 

byggande underhåll (se ovan). Återstår 1.775.000 kronor. 

Vi har biträtt ordförandens förslag om 40 öres skattesänk- 

ning. Sammantaget innebär det att vi i fullmäktige kommer 

att yrka en skattesänkning med 50 öre för år 2007 och att 

utdebiteringen således fastställs till 17:36 per skattekrona. 

Barn- och utbildningsnämnd: 

Medel för internationellt utbyte 

Pengarna skall kunna sökas av skola, klass 

eller studiegrupp. 

Utökning av närvarotimmar i förskolan 

från 20 till 25 timmar för föräldralediga 

Införande av BO-avgift 12 månader i stället 

för 10,5 accepteras inte. Om föräldrarnas 

ökade kostnader går direkt till barnomsorgen 

och därmed ger en kvalitetshöjning kan 

förändringen accepteras. 

Administration 

Socialnämnd: 

Administration 

Införande av Lidingömodellen inom 

missbruksvården 

Exploateringsintäkter, Ekeby skogsväg                                     

Exploateringsintäkter, Rinkebyvägen 

+1.500.000 kronor 

+1.200.000 kronor 

+ 4.000.000 kronor 

- 400.000 kronor 

 

 

   -800.000 kronor 

   -475.000 kronor 

-l5.000.000kronor 

+15.000.000 kronor 



 

Under rubriken "Mål och riktlinjer för kommunens ekonomi och 

verksamhet" yrkas följande ändringar: 

Under 6.1.1 införs efter andra punktsatsen följande två punkter: 

* Kommunens invånare, särskilt barn och ungdomar, skall 

ha tillgång till en varierad och attraktiv fritidsverksamhet 

inom såväl kultur som idrott. 

* Kommunens administrativa utgifter skall hållas på lägsta 

möjliga nivå. 

Under 6.1.2 ändras texten i punkt 2 till: 
* Investeringar inom verksamheter som bekostas med 

skattemedel skall i första hand finansieras med egna medel. 

/ punkt tre ändras texten till: 

 Finansiering av erforderliga långsiktiga investeringar 

inom kommunens kärnområden kan ske dels genom 

försäljning av tillgångar som inte behövs i den kommunala 

verksamheten dels genom upplåning. 

 

 

Siv Sahlström 

Gruppledare Danderydscentern 

 

 


