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Bilaga 1
till styrelsens verksamhetsberättelse 2020

i Liberalerna Danderyd

Föreningens stadgar den 1 januari 2021

§ 1 Sammansättning och ändamål
Föreningen består av medlemmar i Liberalerna inom Dande-
ryds kommun, vilka inte begärt annan anslutningsform, samt
andra medlemmar, vilka särskilt begärt att få tillhöra
föreningen.

Föreningens uppgift är att samla personer med liberal
samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande,
att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor, att
främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av
Liberalernas kandidater till politiska förtroendeuppdrag.

§ 2 Avgifter och partistöd
Föreningens medlemmar erlägger enligt 2017 års landsmötes-
beslut den årsavgift som partistyrelse eller partiråd bestämmer.
(Beslut av årsmötet den 21 februari 2019.)

Föreningen är mottagare av kommunalt partistöd och
beslutar om dettas användning.

§ 3 Organ
Föreningens organ är

a) årsmötet
b) medlemsmötet
c) föreningsstyrelsen
d) valberedningen
e) nomineringskommittén
f) revisorerna

§ 4 Årsmötet
Föreningens högsta organ är årsmötet.

Detta hålls i början av året, dock senast under februari
månad.

Föredragningslistan vid årsmötet skall bl.a. uppta följande
punkter:

a) Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän
för årsmötet

b) Fråga om mötet behörigen utlysts
c) Fastställande av dagordning
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
e) Ekonomisk redovisning för föreningen och

revisionsberättelse
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) (har utgått enligt årsmötesbeslut)
h) Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen

jämte eventuella ersättare
i) Val av två revisorer och två ersättare för dessa
j) Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen
k) Val av sammankallande och ledamöter i

nomineringskommittén
l) Val av ombud till förbundsmötet enligt valkretsförbundet

stadgar
m) (har utgått enligt årsmötesbeslut 21 februari 2019)

n) (har utgått enligt årsmötesbeslut den 21 februari 2013)
o) Fastställande av kandidatlista eller kandidatlistor till

   kommunfullmäktige efter förslag av nomineringskommit-
tén.
   Året före allmänt val beslutar årsmötet om regler för
provval och tidpunkt för nomineringsmötet under valåret.

p) Övriga eventuellt förekommande val
r) Verksamhetsplan och budget
s) Rapport från fullmäktigegruppen
t) Motioner och förslag från styrelsen
u) Övriga frågor

Tidpunkt för årsmötet skall meddelas medlemmarna minst
sex veckor i förväg.

Det kan ske genom Danderydsliberalen, via www.dan-
deryd.liberalerna.se eller vanlig skriftlig information.

Motioner till årsmötet skall för att upptas till behandling ha
inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
  Motionerna och styrelsens yttrande över dem jämte sty-
relsens förslag skall vara tillgängliga för medlemmarna senast
två veckor före årsmötet via föreningens hemsida,
www.danderyd.liberalerna.se.

Alla medlemmar skall tillställas slutlig kallelse till årsmötet
inkluderat allt material som blir föremål för årsmötets beslut.

§ 5 Medlemsmöte
Varje år hålls minst två medlemsmöten.

Sådant möte skall äga rum då styrelsen finner det påkallat
eller inom en månad efter framställning därom från minst en
tiondel av medlemmarna.

§ 6 Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet
med dessa stadgar samt de beslut som fattas av årsmötet
och vid medlemsmöte.

Styrelsen består av ordföranden och minst fyra ledamöter
jämte ersättare.

Styrelsen utses av årsmötet eller medlemsmöte efter förslag
av valberedningen.

Gruppledaren i partiets kommunfullmäktigegrupp skall kallas
till styrelsens sammanträden.

Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreterare,
kassaförvaltare, klubbmästare samt befattningshavare i övrigt
enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
då minst två ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna
eller för dem tjänstgörande ersättare är närvarande.

Det åligger styrelsen särskilt att
a) kalla till årsmöte samt tillse att årsmötets beslut verkställs



b) sammankalla till medlemsmöten samt tillse att besluten
vid dessa verkställs

c) upprätta erforderliga kontakter med bl.a. fullmäk-
tigegruppen, länsförbundet och riksorganisationen

d) till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning samt förslag till verksamhetsplan,
budget och avgifter

e) vidta åtgärder för partiets deltagande i Europaparlaments-
,riksdags-landstings- och kommunfullmäktigeval jämte
folkomröstningar i den mån Liberalernas partistyrelse uttalat
sig i sakfrågan

f) skyndsamt rapportera till länsförbundet om val som
förrättatsinomföreningen

g) hålla medlemmar och allmänhet informerad om viktiga
politiska frågor inom kommunen och partiets syn på dessa
h) se till att Liberalerna Danderyd föreslår kandidater för
deltagande i Europaparlaments-, riksdags- och
landstingsvalen.

§ 7 Valberedningen
Föreningens valberedning består av sammankallande och det
antal ledamöter som årsmötet bestämmer.

Valberedningen skall - utom val av valberedning - förbereda
alla val som förrättas vid årsmötet eller efter beslut av
föreningsstyrelsen av val som avses äga rum vid
medlemsmöte.

Förslag till valberedning framläggs vid årsmötet av
årsmötespresidiet.

§ 8 Nomineringskommittén
Föreningens nomineringskommitté består av sammankallande
och det antal ledamöter som årsmötet bestämmer.

Nomineringskommittén kan till sig adjungera ledamot av
styrelsen eller förtroendevald.

Nomineringskommittén skall förbereda nominering av kan-
didater till kommunfullmäktige samt till kommunala nämnder,
styrelser och andra organ.

Förslag till nomineringskommitté framläggs vid årsmötet av
årsmötespresidiet.

§ 9 Nomineringar
Till offentliga uppdrag som företrädare för Liberalerna
Danderyd bör i första hand nomineras medlemmar i partiet.
   Varje partimedlem har rätt att föreslå kandidater till politiska
förtroendeuppdrag i kommunen.

Medlem som innehar förtroendeuppdrag skall verka för
genomförandet av partiets kommunalpolitiska handlings-
program.

Valsedel bör utformas så att det finns kandidater som
representerar kvinnor och män, äldre och yngre samt olika
yrkesgrupper. Vid nominering bör kunskaper och lämplighet
vara avgörande. En fortlöpande nyrekrytering

av personer till kommunala förtroendeuppdrag bör
eftersträvas.

Nomineringsförfarandet bör omfatta provval där alla
medlemmar i föreningen skall beredas tillfälle att delta.

Beslut om kandidatlista eller kandidatlistor till kommun-
fullmäktige fattas av årsmötet eller vid särskilt anordnat
medlemsmöte som beslutats av årsmöte.

Tidsplan för nomineringen samt regler för provval m.m.
fastställs av årsmötet.

§ 10 Beslutsfattande
Röstberättigad är endast den medlem som erlagt årsavgift

på föreskrivet sätt.
I samtliga föreningens organ avgörs frågorna med enkel

majoritet utom i frågor om stadgeändring om föreningens
upplösning, varom särskilt är stadgat.

Öppen omröstning tillämpas alltid såvida ej sluten omröstning
begärs. En sådan skall äga rum med slutna sedlar.

Vid sluten omröstning och lika röstetal avgörs frågan genom
lottning. Vid öppen omröstning och lika röstetal vinner den
mening som ordföranden biträder.

Föreningens organ, årsmötet, medlemsmöte, förenings-
styrelsen, valberedningen, nomineringskommittén och revi-
sorerna, träffar beslut i enlighet med dessa stadgar.

För nominering till kommunala förtroendeuppdrag anordnas
efter varje allmänt val särskilt medlemsmöte som prövar
nomineringskommitténs förslag till förtroendevalda för den
kommande mandatperioden.

Under mandatperioden träffar årsmöte eller medlemsmöte
beslut om förändringar som kan ha inträffat i kommun-
styrelsen.

Övriga nomineringsbeslut träffas av styrelsen efter förslag
från nomineringskommittén.

§ 11 Räkenskaper och revision

Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen.
   Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas
jämte protokoll och övriga handlingar som belyser
verksamheten till revisorerna senast två veckor före
årsmötet. Bokslut insänds snarast möjligt efter årsmötet till
länsförbundets expedition.

§ 12 Stadgeändring
För ändring av stadgar krävs antingen beslut med enkel
majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav
ett skall vara årsmötet, eller beslut med två tredjedels majoritet
vid ett årsmöte.

Stadgeändring som innebär avvikelse från Liberalernas nor-
malstadgar skall för att äga giltighet godkännas av förbunds-
styrelsen i länsförbundet för Stockholms län.

Om föreningen skall upplösas skall beslut härom fattas på
samma sätt som vid stadgeändring.
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Bilaga 2
till styrelsens verksamhetsberättelse 2020

i Liberalerna Danderyd

Tillkomsten av liberala föreningar i Danderyd

- Av f.d. riksdagsledamoten Gunnar Andrén -

Landsföreningens ”Djursholmsafdelning” bildades 1910.
Dess ändamål var ”att vid politiska och kommunala val till

gemensamt uppträdande samla å orten boende reformvänner, som
gilla Frisinnade landsföreningens program”.

Medlemsantalet 1916 var 52, årsafgiften 2 kr.
Ordförande var den i förlagsvärlden välkände P A

Norstedtekonomichefen och Djursholmsskildraren Helmer
Lundberg (1860-1921), vice ordförande Kristian Setterwall (1857-
1930), verksam som förste bibliotekarie vid KB.

Frisinnade landsföreningen hade en Stocksundsavdelning med
betalande medlemmar från 1912. Men redan dessförinnan hade
liberaler erhållit ledande kommunala uppdrag i den blivande
köpingen.

Mest känd var köpmannen och stadsfullmäktigeledamoten i
Stockholm, senare landstingsdirektören Arvid Eriksson (1865-1934).
Efter att ha flyttat till Stocksund fortsatte han sin kommunala karriär
- men blev även liberal riksdagsledamot 1921 i första kammaren.

Vid det första allmänna valet till Stocksunds
kommunalfullmäktige, som ägde rum den 17 december 1917, var
Arvid Eriksson en av de sju som valdes in i nya fullmäktige. Vid
valet avgavs 77 giltiga valsedlar, samtliga med partibeteckningen
”Fredagen den 17 december 1917”.

Arvid Eriksson var en erfaren politiker, inte 40 år fyllda hade han
blivit stadsfullmäktig i Stockholm (1904-06) och blev, sedan han
flyttat till Stocksund, ordförande i Frisinnade landsföreningens
länsförbund i Stockholms län (1907-08).

I Stocksund innehade han ledande kommunala
förtroendeuppdrag 1907-25, bland annat som ordförande i
municipalnämnden (motsvarande dagens kommunstyrelse) 1907-
18 och dessutom 1922.

Första kvinnan i Stocksunds kommunalfullmäktige var
naturligtvis liberal, Anna Bugge Wicksell (1862-1928). Hon blev
fullmäktig i Stocksund vid valet 1918 och var fullmäktig 1919-22.

Men då hade denna stridbara norska redan hunnit vara
stadsfullmäktig i Lund (1913-16), mot männens vilja där invald på
en ren kvinnolista.

Anna Bugge, medlem i Frisinnade landsföreningen, var gift med
en av samtidens mest kända debattörer, nationalekonomiprofessorn
Knut Wicksell. Paret, på sin tid ett av Sveriges mest omtalade, var
först bosatta i Mörbydelen av Stocksund, senare i Djursholm.

Knut Wicksell var, framgår av ett dokument, trots uttalade
socialistiska åsikter, lokalt sympatisör till Frisinnade
landsföreningen, men ej betalande medlem. Möjligen kan detta
tillskrivas kärlekens förvillelser - paret Wicksell var den tidens
främsta språkrör för fri kärlek och i grunden mot äktenskapet.

Efter partisammanslagningen 1934 mellan De frisinnade och
Liberalerna bildades folkpartiet i Stocksund 1935 med juristen Viktor
Petrén (1876-1960) som ordförande och redaktören för Fredrika
Bremerförbundets tidning Hertha (1933-47) Margareta von Konow
(1897-1999) som vice.

Den liberala rörelsen i nuvarande Danderyds kommun, bildad
den 1 januari 1971 efter en låg rad av sammanläggningar, har -
jämfört med andra partier i kommunen - en lång och ärorik historia.

Frisinnade landsföreningen har anknytning till Danderyd redan
från 1902.

Kommunen består av sammanläggningar mellan A)
landskommunen Danderyd, som tidigt innefattade inte bara
Enebyberg utan även Söderskogen och Långängen i nuvarande
Stocksund, däremot inte Tranholmen som tillhörde Lidingö till och
med 1969, B) Djursholm, stad från 1914 och C) Stocksunds köping,
än tidigare municipalsamhälle, sammanlagt 1967 med just Djursholms
stad.

Liberalerna i Danderyd

Frisinnade Landsföreningens första ordförande (1902-14) var
riksdagsman Ernst Beckman (1850-1924), bosatt i Djursholm.

Obestridlig ledare för det nya partiet var dock dess vice
ordförande, Karl Staaff (1860-1915), konsultativt statsråd under
unionsupplösningen med Norge 1905 och den som tillsammans
med statsministern Christian Lundeberg (1842-1911), utsedd av
konung Oscar II (1829-1907), förhandlade fram villkoren för Norges
frigörelse från Sverige vid överläggningarna i Karlstad det året.

Efter unionsupplösningen utsåg regenten motvilligt Staaff till
statsminister 1905-06.

Under efterträdaren Gustaf V (1858-1950) var Staaff åter
statsminister 1911-14. Motsättningarna mellan regenten och
statsrådet är väl dokumenterade. Beckman var också den siste som
träffade Staaff före dennes bortgång 4 oktober 1915.

Under tolv år var Ernst Beckman, adress Sveavägen 7 i Djursholm
(huset finns kvar), partiets formelle ledare, detta som ordförande i
partiets verkställande utskott, den tidens partistyrelse.

Beckman, son till biskopen i Skara (1865-1875) och Härnösand
(1875-1994), tillika riksdagsmannen Anders Beckman (1812-1894),
hade, efter att ingående i bland annat i stockholstidningar ha skildrat
den i huvudstaden svårförståeliga fackliga Sundsvallsstrejken 1879,
under 1880-talet varit bosatt i Stockholm och valts in i riksdagen
första gången 1885 på en ”stockholmsbänkslista”.

Senare, då djursholmsbo, valdes Beckman in i riksdagen vid
ytterligare tre tillfällen - men i olika valkretsar. Beckman, skolman
och skribent men även verkställande direktör i Djursholms AB när
den nya villastadens skapare Henrik Palme (1841-1932) tvingats
avgå, var en tid även chefredaktör för då liberala Aftonbladet och
valdes också vid flera tillfällen till ordförande i Publicistklubben.

Detta var före allmänna rösträttens införande 1921och
valkretsarna ändrades ständigt för att gynna de maktägande mot
liberalernas och socialdemokraternas framgångar i val.

Beckman emigrerade 1916 med sin amerikanska hustru, skapare
av Djursholms kapell, till USA och bosatte sig i Kalifornien. Han är
liksom sin efterträdare som partiordförande, statsministern Nils
Edén,  begravd på Altorps kyrkogård i Djursholm.

Vid Beckmans jordfästning talade bl.a. blivande Nobelpristagaren
i litteratur Erik Axel Karlfeldt (1864-1931), en av Beckmans främsta
vänner och under låg tid daglig samtalspartner.



Basen för partiet utgjordes av ledande företrädare för de två
liberala riksdagspartierna, vidare nära samverkande organisationer
(”Nässjöcentern” och Svenska Missionsförbundet) men inte minst
enskilda sympatisörer med skilda yrkesbakgrunder runt om i
Sverige.

En viktig orsak till återföreningen av partiet sedan Frisinnade
landsföreningen sprängts i två delar 1923 till följd av oenighet om
framtiden efter rusdrycksfolkröstningen 1922 var den alarmerande,
odemokratiska händelseutvecklingen i Tyskland.

  Den 30 januari 1933 hade nazistpartiets Adolf Hitler utnämnts
till rikskansler och snabbt, bland annat genom den av nazisterna
själva anstiftade riksdagshusbranden i Berlin den 27 februari 1933,
snabbt gjort sig till diktator genom att fysiskt krossa och förbjuda
oppositionspartier, främst liberala och socialdemokratiska partier.

Förföljelserna av judar hade inletts och många framstående
judiska personligheter hade redan flytt Tyskland. Vad som komma
skulle kunde dock inte anas - eller så var det just fallet.

I Sverige insåg den tidens liberaler, många med erfarenheter från
rösträttsstrider på sena 1800- och tidiga 1900-talet, faran och hotet
mot folkstyret.

Hot mot demokratin präglar därför också Folkpartiets första
partiprogram från 1934.

Långt före de nuvarande partibildningarnas tid ställde sig
åsiktsmässigt likasinnade på gemensamma riksdagslistor.

De stod för allmän och lika rösträtt för män och kvinnor, fri
företagsamhet och enskilt ägande, mot socialism, för frihandel i
stället för importtullar, kamp mot alkohol- och spritmissbruk med
dess förödande sociala verkningar och, mindre känt numera,
värnandet om våra gemensamma naturtillgångar som fjäll och älvar.

Exempelvis är Svenska Naturskyddsföreningen, en liberal
skapelse. Dess första ordförande var ganska självklart liberal
riksdagsman.

Dessa liberaler förenades genom demokratiska värderingar och
principer. Fundamentalt var att kvinnor jämställdes med män.

Under rösträttsrörelsens decennier förenades liberaler och
socialdemokrater i kamp för gemensamma rättigheter åt alla
medborgare.

Det var därför naturligt att socialdemokraternas partiledare
Hjalmar Branting 1896 valdes in i riksdagen på en i övrigt liberalt
frisinnad och frihandelsvänligt dominerad riksdagslista i
Stockholms stad.

Sveriges liberala parti, först Frisinnade Landsföreningen, i dag
Liberalerna, är sprunget ur dessa gemensamma ideologiska mål för
samhällets utveckling, styrning och förvaltning.

I riksdagen bildades tidigt mer eller mindre hårt sammanslutna
grupperingar (riksdagspartier) efter den stora
representationsreformen då ståndsriksdagen ersattes av en
tvåkammarriksdag den 1 januari 1867.

De fyra stånden bestod sedan medeltiden av Adel, Präster,
Borgare och Bönder. Dessa intressegrupper samlades i dåvarande
riksdagshuset på Riddarholmen - var för sig.

Omgående efter den gruppinriktade ståndsriksdagens
avskaffande slog en formellt obunden samling riksdagsledamöter

Margareta von Konow hade blivit invald som ledamot av
Stocksunds kommunalfullmäktige hösten 1934 och efterträddes av
sin man, den på sin tid mycket kände advokaten Ulf von Konow
(1882-1960), fullmäktig i Stocksund mandatperioden 1939-42.

Viktor Petrén, som varit JO, Riksdagens ombudsman, redan 1915-
18, avgick som fp-ordförande i Stocksund efter bara ett år och
efterträddes 1936 av falufödde fysikprofessorn Gudmund Borelius
(1889-1985), kommunalnämndens ordförande och vice ordförande
1939-43 i den Stocksunds köping som fanns 1910-1966.

Under Borelius tid skakades Stocksund av betydande politiska
motsättningar mellan de dominerade högermännen och två liberala
falanger.

Folkpartiet i dåvarande landskommunen Danderyd, skapades
1936, redan från börja med en norrsektion för Enebyberg och en
södersektion för Västra Danderyd.

Ordförande var blivande landstingsledamoten Edgar Asplund
(född 1897) som kvarstod till 1956 då han efterträddes av Gösta
Moback (1918-1999), senare framträdande liberal politiker i Botkyrka
där han också var både föreningsordförande och
fullmäktigeledamot.

När Asplund bildade lokalföreningen av folkpartiet 1936 var
övriga styrelseledamöter endast två, läraren O.A. Wiklund, ledamot
kommunalfullmäktige 1919-54 och David Medeen, fullmäktig 1931-
54, invald vid kommunalvalet 1930.

Under en följd av år bestod styrelsen för Folkpartiet i Danderyd
av endast dessa tre liberaler.

Något om partibildningar och dagens partier

Folkpartiet, från 1990 Folkpartiet Liberalerna, bildades den 5
augusti 1934 vid ett möte på Hotell Rydberg i Stockholm efter ett
riksomfattande upprop den 31 juli 1934 med 311 undertecknare.

Uppropet hade publicerats i tidningen De frisinnade (1934/3)
som utkommit den 30 juli 1934.

Av den korta tiden mellan denna publicering och själva bildandet
kan man dra slutsatsen att mötet var väl förberett. I anslutning till
uppropet fanns också ett förslag till partiprogram som styrker att
så var fallet.

I uppropet föreslogs att det nya partiet skulle heta Nya folkpartiet.
Mötesdeltagarna beslutade emellertid annorlunda, partiet skulle
kort och gott hela Folkpartiet.

Pikant är att den som direkt vid mötet föreslog namnändringen
till bara Folkpartiet var den frisinnade förre statsministern C G
Ekman. Han hade under förnedrande former, efter att ha beslagits
med lögnaktig utsago om ekonomiska stöd från den omstridde
ingenjören och kapitalisten Ivar Kreuger, tvingats bort från
statsministerposten bara två år tidigare, i slutet av valrörelsen.

Ekman hade efter den nesliga avgången 1932 flyttat till
Vintervägen 27 i Stocksund, där han - enligt lokala telefonkatalogen
1935/36 - kallade sig ”godsägare” (till Aspnäs säteri i Östervåla
socken, Heby kommun). Men Ekman finns inte med bland de 311
uppropsundertecknarna - men hade uppenbarligen, trots avgången
som statsminister 1932, en mycket inflytelserik ställning i den
liberala rörelsen.



vakt om den liberalt reforminriktade statsministern Louis De Geer
och den kände finansministern Johan August Gripenstedt.

Denna gruppering, som inte kan sägas ha likheter med ett parti
utöver åsiktsgemenskap, hade udden riktad mot en konservativt
präglad jordbruks- och landsbygdsbaserad gruppering,
Lantmannapartiet.

Men partier som valorganisationer med partiprogram och
gemensamt uppträdande i 1900-, 2000-talets mening bildades inte
förrän i slutet av 1880-talet.

Först av de partier som sedan 1900-talets början fått plats i
riksdagen var Arbetarepartiet socialdemokraterna, bildat 1889 men
med vald ordförande, Clas Emil Tholin, Gällstad (Ulricehamn) först
från 1896.

Hjalmar Branting var partiets ordförande från 1907 till sin bortgång
1925.

Partiets första program tillkom inte förrän 1897, detta sedan
Branting valts in i riksdagen på den liberala Stockholmsvalsedeln.

Socialdemokratisk riksdagsman blev han först år 1900, då ensam.
Men vid valet 1904 fyrdubblades riksdagsrepresentationen (s).

En av de tre nya var ordföranden i Murareförbundet, Nils Persson
(1865-1927), far till blivande fp-kommunalrådet i Malmö, ingenjör
Ture Persson (1904-1991)

Frisinnade Landsföreningen bildades i Stockholm 22-24 februari
1902. Den valda ledningen benämndes förtroenderåd.

Riksdagsman Ernst Beckman, Djursholm, blev dess förste
ordförande.

I mars 1902 antogs det första rösträttsmanifestet och senare
samma år ett partiprogram.

Kända liberala partiledare har genom åren varit Karl Staff, Nils
Edén, C.G. Ekman, K. A. Andersson (bosatt i Djursholm ), Gustaf
Andersson i Rasjön, Bertil Ohlin, Sven Wedén, Gunnar Helén, Per
Ahlmark, Ola Ullsten, Bengt Westerberg, Maria Leissner, Lars
Leijonborg, Jan Björklund och dagens Nyamko Sabuni.

Statsministrar har Staaff, Edén, Ekman och Ullsten varit.

Moderaterna, först via valorganisationen Allmänna
valmansförbundet 1904, blev parti med samma namn först 1938.

Att ändra sig är partiet experter på.  Kärnkraft var partiet till
exemel starkt för - men just nu är partiet emot den tekniken.

Samarbete kan bara ske med vissa ideologiskt renläriga partier,
historien visar dock att vilka det är varierar.

Uteslutningar av trilskande eller självtänkande medlemmar är ett
annat av partiets kännetecken. Noteras kan att Gudrun Schyman
och Lars Ohly lämnat partiet, dock utan att byta åsikt.

Kända partiföreträdare genom åren är Nils Flyg (senare
nazistsympatisör, 1891-1943), Sven Linderot, Hilding Hagberg, C H
Hermansson, Lars Werner, nämnda Gudrun Schyman, Lars Ohly
och Jonas Sjöstedt. Den sistnämnde har dock anmält sin avgång.

Kristdemokraterna, från början en förening med namnet Kristen
Demokratisk Samling bildad 20 mars 1964 men parti redan från 15
april samma år, hette så till 1987. Grundare var pingstpastorn Lewi
Pethrus, upphovet var strävan att värna kristendomsundervisning
i svenska skolan.

Partiet var uttalat mot samarbete med såväl högern, socialdemo-
krater som liberaler. Partiet var också mycket aktivt mot EEC, EG
och EU - men har ändrat åsikt. Det gäller även kärnkraft, partiet
stod i ledningen 1980 för snabbavveckling, nu tycker partiet
tvärtom. Det gäller även den inom partiet kontroversiella abortfrågan.

Partinamnet 1986-1996 var Kristdemokratiska Samhällspartiet. År
1996 kom senaste namnet, Kristdemokraterna.

Partiledare var från början pastorn Birger Ekstedt, avliden 1973.
Därefter var Alf Svensson partiledare under 31 år. Han efterträddes
2004 av Göran Hägglund och från 2015 leds kd av Ebba Busch
Thor.

Miljöpartiet bildades 19-20 september 1981 i Örebro. Det skedde
i spåren av folkomröstningen om kärnkraft 1980.

Partiets grundare är Per Gahrton, FPU-ordförande 1969-71 och
fp-riksdagsman 1976-80. 1985 bytt partiet namn till Miljöpartiet de
Gröna.

Också miljöpartiet var starkt emot EU ändå tills språkrören Maria
Wetterstrand och Peter Eriksson ändrade åsikt 2008.

Partiets språkrör är för närvarande Isabella Lövin (från 2016) och
Per Bolund (från 2019). Andra kända språkrör utöver Wetterstrand/
Eriksson är bland andra just  Per Gahrton, Eva Goës, Birger Schlaug,
Ragnhild Pohanka, Claes Roxberg, Marianne Samuelsson, Åsa
Romson och Gustav Fridolin.

Sverigedemokraterna bildades 1988 då högerorienterade personer
med föregående engagemang i Framstegspartiet, Sverigepartiet,
BBS (Besvara Sverige Svenskt), Vit maktrörelsen och uttalat
nazistsympatiserande organisationer som Nordiska rikspartiet
(1956-2009), samlades. Motstånd mot invandring var det förenande
och det som blivit partiets kännetecken.

Nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson tog makten i partiet 2005
tillsammans med studiekamrater från Lund, Björn Söder, Richard
Jomshof och Mattias Karlsson från en Göteborgsledd falang. Partiet
har hunnit utesluta sitt ungdomsförbund som numera bildat eget
parti, Alternativ för Sverige, vilket snabbt blivit en uppsamlingsplats
för uteslutna sd-riksdagsledamöter som inte lydigt anpassat sig till
det toppstyrda partiets ledning.

Ny Demokrati (nyd) bildades 1991 av företagsägaren Ian
Wachtmeister (1932-2017) och Skaraföretagaren Bert Karlsson.

Partiet blev en parentes i svensk politik, dock med 7,3 procents
röststöd vid valet 1991.

Partiet upphörde genom formellt konkurs 2000.
Kosmetologen Vivianne Franzén, Danderyd (2020: Vallentuna),

var ett tag riksdagsledamot och partiledare, partiordförande var
även Sten Dybeck, Djursholm, fram till 2016 kd-ordförande i
Danderyd och medlem i kd-styrelsen i Stockholms län.
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som föreläggs Årsmötet den 25 februari 2021
i Liberalerna Danderyd

Kommunfullmäktigevalet 2018
Vid kommunfullmäktigevalet i
Danderyd den 9 september 2018
fick Liberalerna Danderyd sju
fullmäktigeledamöter och fyra
ersättare. Samtliga intog sina
platser.

Valda blev:
Sara Göthlin, Danderyd
Bengt Sylvan, Enebyberg
Birgitta Lindgren, Enebyberg
Magnus Stenflo, Danderyd
Elvy Svennerstål, Stocksund
Fredrik Palmquist, Djursholm
Monica Renstig, Danderyd
Tommy Lindgren, Enebyberg
(ersättare)
Lars-GunnarWallin, Danderyd
(ersättare)
Desirée Lindqvist, Djursholm
(ersättare)
Charlotta Malm, Djursholm
(ersättare)

Den 13 december 2018 beslöt Mag-
nus Stenflo att lämna fullmäktige
från den 1 januari 2019, godkänt
den 17 december 2018.

Den 17 februari 2019 beslöt även Sara
Göthlin att lämna sin plats i fullmäktige,
likaså som ledamot i kommunstyrelsen,
krisledningsnämnden och ersättare i utbild-
ningsnämnden.

Tommy Lindgren blev  (14 januari 2019)
ledamot efter Magnus Stenflo  och  Lars-
Gunnar Wallin (18 mars 2019) ledamot
efter Sara Göthlin.

Rolf Lundgren, Djursholm, blev (14 janu-
ari 2019 ) ersättare .

Bengt Attling, Djursholm, blev (18 mars
2019) ny ersättare men beslöt att avsäga
sig ersättaruppdragetden (27 mars 2019) .

Maarit Nordmark, då Stocksund, nu
Danderyd, blev ny ersättare efter Bengt
Attling,

Vid medlemsmötet 23 april 2019 beslutade
föreningen att välja Birgitta Lindgren till
ledamot i Danderyds kommunstyrelse. Elvy
Svennerstål,  Stocksund, föreslogs
samtidigt som ersättare.

Fullmäktige träffade beslut 6 maj 2019.
Birgitta Lindgren valdes även in i Dan-

deryds krisledningsnämnd samt som er-

sättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
val som kommunstyrelsen förrättar.

Tommy Lindgren hade den 21 januari
2019 avsagt sig uppdragen att vara
ersättare i förbundsfullmäktige i
Käppalaförbundet och Norrvatten. Rolf
Lundgren. Djunrsholm, valdes 6 maj som
ersättare.

Sara Razavi, Danderyd, valdes 6 maj till
ny ersättare i socialnämnden efter Robert
Roos,  Stocksund, som bor i annan
kommun.

Bengt Attling, Djursholm, avsade sig
att vara ersättare i miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Som ersättare valdes Melker
Andersson, Danderyd.

Sedan också han avsagt sig valdes Isak
Abramowicz, Djursholm, som nyny
ersättare.

Ulrica Sunnanstaf, Danderyd, valdes
som ersättare i utbildningsnämnden efter
Sara Göthlin.

Rose-Marie Danielsson, Danderyd, val-
des 21 november 2019 till  ersättare  i
kultur- och fritidsnämnden efter Andreas
Norén, Enebyberg, ssom 19 september
2019 avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige 2020-12-31
Bengt Sylvan, Enebyberg
Birgitta Lindgren, Enebyberg,
Elvy Svennerstål, Stocksund
Fredrik Palmquist, Djursholm
Monica Renstig, Danderyd
Tommy Lindgren, Enebyberg
Lars-Gunnar Wallin, Danderyd
Desirée Lindqvist, Djursholm
(ersättare)
Charlotta Malm, Djursholm
(ersättare)
Rolf Lundgren, Djursholm
(ersättare)
Maarit Nordmark, Dandeeryd
(ersättare)
Kommunstyrelsen
Bengt Sylvan (förste vice ordf.)
Birgitta Lindgren
Elvy Svennerstål (ersättare)
Byggnadsnämnden
Maarit Nordmark (första v. ordf.)
Fredrik Pallin
Margareta Sandell (ersättare)
Lennart Sundquist (ersättare)
Kultur- och fritidsnämnden
Rolf Lundgren (vice ordförande)
Desirée Lindqvist
Torgny Lidbeck (ersättare)
Rose-Marie Danielsson (ersättare)

Utbildningsnämnden
Monica Renstig (ordförande)
Peter Dörlich
Elisabeth Abramowicz (ersättare)
Ulrica Sunnanstaf (ersättare)
Socialnämnden
Birgitta Lindgren
(tillika ordförande i socialutskottet)
Fredrik Palmquist
Birgitta Gottfries-Dahlberg (ersättare)
Sarah Razawi (ersättare)
Tekniska nämnden
Bengt Sylvan (ordförande)
Katarina Liljefors
Walter Deltin (ersättare)
Henrik Lehman (ersättare)
Fastighetsnämnden
Lars-Gunnar Wallin
Christina Söderström (ersättare)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Elvy Svennerstål (ordförande)
Charlotta Malm (ersättare)
Isak Abramowicz (ersättare)
Överförmyndarnämnden
Charlotta Malm (vice ordförande)
Christer Arvas (ersättare)
Trygg i Danderyd
Torun Hegardt
Sarah Razavi (ersättare)

Funktionshinderrådet
Charlotta Malm
Kommunala pensionärsrådet
Ulla Löwenhielm
Valnämnden
Annika Linde (vice ordförande)
Fredrik Pallin (ersättare)
Styrelsen för Djursholms AB
Lars-Gunnar Wallin, ledamot
Charlotta Malm, ersättare
Kommunrevisor
Peter Freme
Sveriges riksdag
Gunnar Andrén (ersättare fr. 8 feb 2020)
Regionfullmäktige i Stockholms län
Annika Linde, ledamot
Monica Renstig, ersättare
Nämndemän i Attunda tingsrätt från 1
jan 2020
Charlotta Malm, Djursholm
Margareta Sandell, Danderyd
Gunnela Mogensen, Stocksund
(partipolitiskt obunden)
Nämndemän i Förvaltningsrätten från 1
jan 2020 (tgioonvalda)
Margareta Palving, Enebyberg
Lars-Gunnar Wallin, Danderyd
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Förbundsstyrelsen vald den 5 september 2020
Ordförande:            Anna-Lena Johansson, Sollentuna
Första vice ordförande: Joar Forssell, Solna
Andra vice ordförande:  Isabel Smedberg Palmqvist, Bromma
Ledamöter:              Hans Ahlgren, Täby                       

Monica Brohede Tellström, Nacka 
Malin Danielsson, Huddinge
Peter Edholm, Solna
Daniel Forslund, Nacka
Karin Karlsbro, Norrtälje
Nikoletta Josza, Järfälla
Björn Ljung, Stockholm
Nina Lundström, Sundbyberg
Ylva Mozis, Vallentuna
Sara Svanström, Farsta
Martin Ängeby, Stockholm

Första  ersättare:    Maria Johansson,, Stockhokm
Andre   ersättare:      Elin Hjelmestam, Stockholm
Tredje  ersättare:    Johan Hjelm, Stockholm
Fjärde  ersättare:    Mats Lindblom, Tyresö
Femte   ersättare:  Nancy Mattsson, Lidingö
Sjätte  ersättare:    Emelie Fors, Stockholm
Sjunde  ersättare:    Margareta Hamark, Upplands Väsby
Åttonde ersättare:      Fredrik Palmquist, Dkursholm

Partirådsföreträdare från Stockholms län valda 25 september 2020

Revisorer valda
den 5 september 2020
Ordinarie  revisorer
Fredrik Sjölander,
aukt. revisor, KPMG
Anders Bergman, Värmdö,
förtroendevald revisor samt
granskare av partistöd
Ersättare
Anders Taaler,
aukt. revisor, KPMG
Olov Lindqyust, Stockholm,
förtroendevald revisor samt
granskare av partistöd

Valberedning till årsmötet 2021
Per Altenberg, Sollentuna, ordförande
Peter Backlund, Stockholm, vice ordförande
Torsten Engevik Lidingö
Berith Eriksson, Salem
Kerstin Lidman, Österåker
Anita Mickos Järfälla
Adjungerad ledamot, ej rösträtt Lib.kvinnor
Adjungerad öedamot,. ej rösträtt, LUF

Ombyd
Daniel Adborn, Nynäshamn
Hans Ahlgren, Täby (ny)
Monica Brohede-Tellström, Nacka
Marianne Damström-Gereben, Solna
Malin Danielsson, Huddinge
Metin Hawsho, Södertälje
Karin Karlsbro, Stockholm
Fredrik Malm, Stockholm
Isabel Smedberg-Palmqvist, Stockholm
Anna Starbrink, Stockholm
Sara Svanström, Farsta
Martin Ängeby, Stockholm

Ersättare i ordning
1. Daniel Forslund, Nacka
2, Nina Lundström, Sundbyberg
3. Björn Ljung, Stockholm
4,Ylva Mozis, Vallentuna
5. Anna Horn, Stockholm
6, Elin Hjelmestam, LUF
7. Amelie Tarschys-Ingre, Lidingö
8. Christina Tufvesson, LK
0. Patrik Silverudd, Stockholm
10. Tobias Hammarberg, Haninge
11. Nikoletta Jozsa, Järfälla
12 Mats Lindblom, Tyresö



42 landsmötesombud valda vid förbundsårsmötet den 5 september 2020

Daniel Adborn, Nynäshamn
Hans Ahlgren, Täby
Gulan Avci, Stockholm
Robert Beronius, Norrtälje
Saga Bowallius, Täby
Monica Brohede Tellström, Nacka
Malin Danielsson, Huddinge
Peter Edholm, Solna
Daniele Fava, Stockholm
Emilie Fors, Stockholm
Daniel Forslund, Nacka
Joar Forssell, Stockholm
Hanna Gerdes, Stockholm
Gunilla Grudevall-Steen, Nacka
Tobias Hammarberg, Haninge
Elin Hjelmestam, LUF
Anna Horn, Stockholm
Anna-Lena Johansson, Sollentuna
Lars Johansson, Botkyrka
Maria Johansson, Stockholm
Nikoletta Jozsa, Järfälla
Jan Jönsson, Stockholm
Karin Karlsbro, Stockholm
Petter Liljeblad, Salem
Mats Lindblom, Tyresö
Mathias Lindow, Österåker
Björn Ljung, Stockholm
Nina Lundström, Sundbyberg
Fredrik Malm, Stockholm
Ylva Mozis, Vallentuna
Åsa Nilsson Söderström, Stockholm
Karin Pettersson, LUF
Monica Renstig, Danderyd
Patrik Silverudd, Stockholm
Isabel Smedberg-Palmqvist, Bromma
Anna Starbrink, Stockholm
Sara Svanström, Farsta
Amelie Tarschys Ingre, Lidingö
Christina Tufvesson, LK (ny)
Marcus Willershausen, LUF (ny)
Martin Ängeby, Stockholm
Margareta Hamark, Upplands Väsby

Ersättare för landsmötesombd
1   Pär Hommerberg, Stockholm
2.  Erik Berg, LUF
3.  Martin Melin, Stockholm
4.  Fatima Nur, Stockholm

5.  Johan Hjelm, Stockholm
6.  Hans Åberg, Upplands Bro
7.  Hanna Wistrand, Stockholm
8.  Sarah Narrowe Danielsson, LUF
9.  Pernilla Bergqvist, Sigtuna
10. Fredrik Ohls, Ekerö
11. Bo Källström, Huddinge
12. Moa Rasmusson, Sollentuna
13. Johan Storåkers, Sundbyberg
14. Adam Simonsson, LUF
15. Peter Backlund, Stockholm
16. Fredrik Sneibjerg, Värmdö
17. Leslie Öqvist, Vaxholm
18. Urban Rybrink, Stockholm
19. Ninos Maraha, Södertälje
20. Marianne Damström Gereben, Solna
21. Peter Öberg, Stockholm
22. Gabriel Romanus, Stockholm
23. Anne-Marie Falk, Nykvarn
24. Nancy Mattsson, Lidingö
25. Christoffer Jönsson, Stockholm
26. Petra Nåsell, Stockholm
27. Robert Stopp, Täby
28. Jonathan Björniden, Järfälla
29. Abdukadir Salad Ali, Stockholm
30. Tobias Davidsson, Stockholm
31. Sükri Demir, Solna
32. Martin Normark, Upplands Bro
33. Maria Karlman Noleryd, Stockholm
34. Marco Rossi, Stockholm
35. Carl Sträng, LUF (ny
36. Annika Linde, Danderyd
37. Ing-Marie Viklund, Botkyrka
38. Carina Wellenius, Stockholm
39. Carolina Rosén, Stockholm
40. Reza Zarenoe, Sundbyberg
41. Kerstin Lidman, Österåker
42. Cecilia Ekman, Stockholm
43. Mimmie Björnsdotter Grönkvist, LUF
44. Jessica Johnson, Vallentuna
45. Victor Zetterman, Södertälje
46. Åsa de Mander, Tyresö
47. Susan El Hark, Täby
48. Birgitta Rydell, Stockholm
49. Patrik Lind, Stockholm
51. Rasmus Jonlund, Stockholm
52. Erica Närlinge, Stockholm
53. Hedwig Kastenholm, Lidingö
54. Ulrika Tellander, Stockholm
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Ett grönt och tryggt Danderyd med Sveriges bästa förskola, skola och äldreomsorg

Danderyd skall bevaras som
villa- och trädgårdsstad

Danderyds kommun består av de gamla villastäderna
Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Kom-
munens karaktär av småskalig trädgårdsstad ska bevaras.

Våra naturreservat, parker och grönområden ska värnas
och vara välskötta, liksom sjöar och stränder.

Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kom-muner,
varför nybyggnation ska ske med danderydsbor-nas behov
i fokus.

Planprocesserna ska kännetecknas av transparens och
dialog.

 Skola och förskola
 Vår målsättning är att Danderyd ska ha Sveriges bästa
skolor och bland de bästa förskolorna i landet.
- Lärare och skolledare ska erbjudas konkurrenskraftiga
villkor, så att vi attraherar de bästa pedagogerna och led-
arna.
- Insatser ska göras för att säkerställa elevernas läs-förmåga.
- Förskolor och skolor ska ha ändamålsenliga lokaler.
- De tillfälliga paviljongerna vid Brageskolan ska snarast
ersättas med permanenta skolbyggnader. Det gäller även
de paviljonger som utgör ersättning för Hagaskolan.
- De tillfälliga paviljongerna vid Stocksundsskolan ska
ersättas med permanenta skolbyggnader.
- Kevingeskolan ska ersättas med ny skola, men dimen-
sioneringen av antalet skolplatser och utformningen av den
nya skolan ska ytterligare studeras. Projektet ska även
omfatta en fullstor sporthall.
- Arbetet för att motverka ungdomars alkohol- och
drogkonsumtion ska intensifieras, bland annat genom att
elevhälsan fokuseras.
- Förutsättningarna för byggandet av en ny skola och en
fullstor idrottshall i Enebyberg ska utredas.

Överenskommelse av den 19 oktober 2018 för mandatperioden 2019-2022
mellan Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Danderyd.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemo-
kraterna i Danderyds kommun har den 19
oktober 2018 kommit överens om att bilda en
koalition som skall leda kommunen under
mandatperioden 2019-2022.

Denna överenskommelse utgör grunden för
vårt politiska samarbete.

Äldreomsorg och social omsorg
I Danderyd ska det finnas hemtjänst och vård- och om-
sorgsboenden med hög kvalitet, drivna i såväl kommunal
som privat regi.
- Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara
välsmakande och näringsrik.
- Seniorträffarna ska utvecklas ytterligare, för att främja
social samvaro och motverka ensamhet.
- Ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas på f.d.
Solgårdstomten, och möjligheten att även inrymma
korttidsplatser inom fastigheten ska utredas. Boendet ska
uppföras och ägas av Danderyds kommun.
- Bygget av ett nytt LSS-boende på Stationsvägen i
Djursholm ska genomföras som planerat.
- Nya former av icke biståndsbedömda boenden för äldre
ska utredas i positiv anda, exempelvis äldrebostadsrätter.

Trygghet
För att kompensera den bristande polisiära närvaron i
Danderyd ska kommunen fortsatt rondera med väktare. -
Det trygghetsskapande arbete med ordningsvakter, som
pågår i bland annat Staffanstorps kommun, ska studeras.
Intentionen är att bevakningen i Danderyd ska utökas under
mandatperioden.
- Arbetet med den s.k. grannsamverkansbilen ska fortsätta
och om möjligt utvecklas ytterligare.
- Trygghetskameror ska sättas upp på platser som upplevs
särskilt otrygga.
- Initiativ ska tas för att få fler poliser till Danderyd, där det
särskilt skall eftersträvas att på försök få bedriva kommunal
polisverksamhet i form av ett poliskontor.

Vi är olika partier med separata program, men
har enats om följande prioriteringar för ett
Danderyd som präglas av sund ekonomi,
respekt för människans frihet att själv forma
sitt liv, trygghet och tolerans.



Miljö
Den fortsatta utredningen om bättre miljö längs med E18
ska genomföras som planerat.
- Satsningen på bullerskydd längs med E18 ska fortsätta
under mandatperioden.
- Bullerproblematiken längs med Roslagsbanan ska bevakas.
- Arbetet för att säkerställa en giftfri miljö är prioriterat och
markföroreningar ska kartläggas och successivt åtgärdas om
behov föreligger.
- En returpark inom Danderyds kommun ska utredas vidare.
En returpark ger effektivare möjligheter till återvinning och
återbruk, vilket bidrar till ett hållbart samhälle.

Kultur och fritid
De ekonomiska konsekvenserna ska lindras för de före-
ningar som själva har bekostat konstgräsplaner inom ramen
för den s.k. danderydsmodellen, vilken ska fasas ut.
- Biblioteket i Mörby centrum ska flytta till nya moderna
lokaler som erbjuder bättre möjligheter för konserter,
utställningar, föredrag mm.
- De tre kommundelsbiblioteken är viktiga lokala mötes-
platser och ska utvecklas ytterligare.
- Kommunen ska bidra med konstnärlig utsmyckning i
samband med ombyggnaden av Mörby centrum.
- Nytt badhus, som ska ersätta Mörbybadet, ska utredas
vidare.
- Förutsättningarna för byggandet av en fullstor sporthall i
Enebyberg ska utredas.
- En inomhushall för fotboll ska utredas, i samarbete med
berörda föreningar.

Integration
Målet med integrationen av nyanlända är att alla så snabbt
som möjligt ska kunna stå på egna ben, genom egen
försörjning och egen bostad.
- Föreningar, organisationer och volontärer har, till-sammans
med kommunen, en mycket viktig roll för en framgångsrik
integration.
- Nyanlända skall delta i olika aktiviteter för att lära sig
svenska språket. Detta ska fungera som en motprestation
till försörjningsstöd.

Byggande och bostäder
Detaljplaneuppdrag som avser kommunal service ska
prioriteras under mandatperioden, exempelvis nya skol-
byggnader vid Brageskolan.
- Stor vikt ska läggas vid dialog och kommunikation med
danderydsbor i allmänhet och närboende i synner-het, redan
i tidiga skeden av större bygg- och planpro-cesser.
- Nybyggnation av bostäder ska i princip begränsas till
området längs med E18, centrumområden samt redan
ianspråktagna ytor som inte inkräktar på villastaden.
- Ny översiktsplan ska antas under mandatperioden.

Trafik och infrastruktur
Utvecklingen av Mörby centrum med omgivningar ska
genomföras i enlighet med tidigare fattade beslut.
- Den lokala trafikpolitiken ska syfta till att förbättra för alla
trafikslag (gång- och cykeltrafik, biltrafik och kollek-
tivtrafik).
- Danderyds kommun ska verka för en utbyggnad av
tunnelbanans nya gula linje från Arenastaden till Täby/
Arninge, via Mörby centrum/Danderyds sjukhus.
- Danderyds kommun ska verka för en utbyggnad av
Roslagsbanan till Arlanda.
- Diskussion ska upptas med SL/Landstingets trafik-
förvaltning om byggande av en planskild korsning för
Roslagsbanan vid Ekebyskolan i Djursholm.
- Upprustningen av kajer och strandskoningar i kommun-
en ska fortsätta.
- Ytterligare infartsparkeringar för danderydsbor ska
inventeras.
- Nya tekniska lösningar ska bevakas.

 Ekonomi
- Kommunalskatten ska hållas fortsatt låg och ekonomin
ska vara i balans.
- Ett effektiviseringsarbete inom den kommunala verk-
samheten ska inledas, i syfte att sänka kostnaderna och fasa
ut exploateringsintäkternas del av budgeten, samt möjliggöra
framtida skattesänkning utan att välfärden påverkas negativt.
- Den kommunala kärnverksamheten ska fokuseras un-der
mandatperioden: förskola, skola, äldreomsorg, trygg-het
samt kultur- och fritidsverksamheter för barn och ungdom.

Danderyd den 19 oktober 2018

För Moderaterna                                              För Liberalerna                                   För Kristdemokraterna
Ulla Hurtig Nielsen                                        Tommy Lindgren                                       Joachim Gahm
Ulla Hurtig Nielsen                                        Tommy Lindgren                                       Joachim Gahm
Ordförande                                                        Ordförande                                              Vice ordförande
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Årsmötesuttalande 20 februari 2020

Danderyd måste återfå egen polisstation

Liberalerna Danderyd har under en följd av år krävt att
Danderyd skall ha en egen, permanent polisstation.

Vi vill nu återupprepa detta krav. Det är orimligt att
Danderyd som en av två kommuner i Stockholms län
saknar permanent polisstation.

Vår förening protesterade efter måttet av förmåga mot
beslutet 2015 att lägga ner polisstationen i Mörby centrum
och flytta lokaliseringen till Täby.

Vi tog flera personliga kontakter med ansvariga
polisledningar för att få myndigheten att ompröva beslutet.

Dessvärre har vi inte varit framgångsrika.

Det har bidragit till ökad otrygghet i vår kommun - samt
att inte minst brott som skulle ha kunnat förhindras eller
klaras upp lokalt nu belastar hela polisverksamheten i
Stockholms län.

Vi inser att polisen i Sverige har många stora
utmaningar och att polisen, både som myndighet och med
skickliga medarbetare, gör ett bra arbete.

Vi vill gärna ge vårt stöd till de många nya initiativ för att
öka tryggheten i Sverige som tagits under senare år.

När brottsligheten tar nya, och inte minst nya
våldsformer med hot och hat, utpressning, våld och död
som totalt oacceptabla inslag, och samtidigt präglas av
internationella brottssyndikat, måste metoderna att spana
på, ingripa mot, gripa och lagföra brottslingar - och
förhindra brott - förändras och förstärkas, personellt och
med effektiv lagstiftning.
Vårt partis stöd till Europol och Interpol, det viktiga
europiska och världsomspännande polissamarbetet, har -
liksom inrättande av en internationell åklagarinstitution som
andra partier oförklarligt nog motsätter sig - vårt fulla stöd.

Brottslighet liknar allt mer klimatet: det är
gränsöverskridande, politiken måste anpassas efter
verkligheten, att blunda duger inte.

Det övergripande polissamarbetet måste emellertid
ständigt vara förankrat i lokalsamhället.

Frånvaron i vår kommun av en permanent polisstation
kan av utomstående ses som en bagatell.  Men också i
Danderyd är ett mord (2019) ett för mycket, ouppklarat
dessutom.

Vem bryr sig?
Jo, vi.

Den lokala frånvaron av en polisstation försvagar
medborgarnas tillit till polisens förmåga att lösa de
uppgifter vi förväntar oss att den skall klara av.

Öppettider och bemanning hos en lokal polisstation är
förvisso en sak för polismyndigheten, inte politiker, men
frånvaron av lokal närvaro handlar konkret,

dels om att medborgarna i kommunen känner sig
övergivna av den statliga polisen,

dels att lokal förankring, kännedom och ansvar, minskar
polisens brottsförebyggande arbete - och därmed
ingripandemöjligheter.

En permanent polisstation skapar ökade möjligheter till
personliga kontakter och utgör i förlängningen en styrka för
all polisverksamhet genom att lokala brott snabbt kan
åtgärdas och i bästa fall klaras upp samtidigt som
personliga kontakter och iakttagelser underlättas genom att
närvaro är en starkt förtroendeskapande men ofta
underskattad del i den polisiära verksamheten i
allmänhetens tjänst.

Att lokalt kunna avlasta annan polisverksamhet så att
den kan användas till mer angelägna uppgifter är den
lokala polisnärvarons viktigaste funktion.

Liberalerna Danderyd både kräver och välkomnar
återöppnande av en permanent polisstation i vår kommun.

20 februari 2020
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