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Nationella mål
Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet ”Ekonomiska 
och sociala förutsättningar”. Ekonomisk och social trygghet 
är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folk-
hälsan. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett 
samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet 
i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress 
och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk 
ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

Kommunens övergripande mål
Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo • 
och verka i.
Företag verksamma i kommunen ska erbjudas ett gott • 
näringslivsklimat.
Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta • 
för en långsiktigt hållbar utveckling.

Befolkning och bostadsförsörjning
Befolkning
Den 31 december 2012 hade Danderyds kommun 31 960 
invånare, en ökning om 0,5% jämfört med året innan. Befolk-
ningen i Stockholms län ökade med ca 35 500 personer under 
samma period, vilket ligger över medelvärdet på ca 34 700 
personer för de fem föregående åren. I Danderyds kommun 
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ligger medelvärdet för den årliga befolkningsökningen 2007 
– 2011 på ca 260 personer. Enligt befolkningsprognosen för 
Danderyd beräknas befolkningen i kommunen att uppgå till 
ca 34 064 personer år 2022, vilket innebär en ökning om 
6,6% jämfört med 2012. Danderyd har haft en befolknings-
ökning under majoriteten av åren sedan 1980, med undantag 
för perioden 1986 – 1992 då befolkningen minskade varje år. 
Befolkningsökningen är delvis beroende av bostadsbyggandet 
inom kommunen.

Danderyd hade ett födelseöverskott om 4 personer och en 
nettoinflyttning om 163 personer under 2012. En genomsnitt-
lig Danderydsfamilj fick år 2010 1, 64 barn/familj, vilket är 
en minskning från 2002 då genomsnittet i Danderyd var 2,0 
barn/familj. För riket som helhet beräknas fruktsamheten till 
1,98 barn per kvinna, vilket också väntas gälla på sikt. 

I Sverige är medellivslängden 83,5 år för kvinnor respektive 
79,5 år för män. Sverige är ett av de länder som har högst 
medellivslängd i världen. Danderyd är den kommun i Sverige 
som har högst medellivslängd för både kvinnor och män; 
85,6 år respektive 83,1 år. I Danderyd har 16,3% av invånar-
na utländsk bakgrund, vilket är något lägre än rikets 19,6%. 

Bebyggelse
Bebyggelsen i kommunen utgörs av ett centralt stråk med 
huvudsakligen flerbostadshus i högre bebyggelse, samt till 
stor del av en varierad villabebyggelse av trädgårdskaraktär 
i övriga områden. På grund av den täta bebyggelsen inom 
det centrala stråket är Danderyd förhållandevis högt exploa-
terat. Av antalet bostäder finns ca 54 % i småhus och resten 
i flerbostadshus. Av lägenheterna i flerbostadshus är ca 29% 
upplåtna med hyresrätt.
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Danderyd i Stockholmsregionen
Danderyd ligger centralt i Stockholmsregionen och är med 
sin gröna karaktär en attraktiv bostadsort. Danderyd ska 
också ses som en del av Stockholmsregionens gemensamma 
bostads- och arbetsmarknad.

Stockholms län är en region med en dominerande central 
stadskärna. För att balansera den kraftiga tillväxten i den cen-
trala stadskärnan har det i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholm (RUFS) föreslagits en utveckling med flera re-
gionala stadskärnor. En av de åtta yttre regionala stadskärnor 
som utpekas i RUFS 2010 är ’Täby centrum – Arninge’, med 
lokalisering i Täby kommun. Ambitionen är att där skapa en 
komplett stadskärna, med arbetsplatser, bostäder och möjlig-
heter till rekreation.

Under senare år har stockholmsregionen, som under 2012 
hade en folkmängd om ca 2,1 miljoner personer, vuxit med 
mellan 15 000 – 20 000 invånare per år. Tendensen är att 
tillväxten fortsätter eller ökar även framöver. Tillväxt, miljö 
och regionplanering (TMR), f.d. regionplanekontoret, vid 
Stockholms läns landsting, har under 2012 fått i uppdrag av 
regeringen att göra en regional bedömning av behovet av nya 
bostäder i kommunerna i Stockholms län. TMR räknar dels 
på ett behov av bostadstillskott på grund av befolkningsök-
ningen i regionen, dels på ett s.k. ackumulerat behov som 
beräknas av att befolkningen ökat kraftigare än väntat medan 
bostadsbyggandet snarare minskat i regionen de senaste åren. 
Enligt TMR:s preliminära bedömningar kommer det att behö-
vas ca 37 000 nya bostäder årligen inom stockholmsregionen 
fram till 2030 för att klara både befolkningsökningen och det 
ackumulerade behovet. Fördelat över länets kommuner och 
med hänsyn till kommunernas olika yta, befolkningstäthet, 
bebyggelseplaner och liknande, bedömer TMR att det i Dan-
deryd behöver byggas ca 60 – 110 bostäder/år fram till 2030 
för att bostadssituationen i länet ska komma i balans.
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Näringsliv
I Danderyd finns drygt 2 800 företag och ca 18 000 arbets-
tillfällen varav hälften finns inom offentlig sektor. Danderyds 
sjukhus och kommunen är de största arbetsgivarna. De priva-
ta företagen finns främst inom tjänstesektorn som till exempel 
data- och elektronikföretag samt konsultföretag. Nyföreta-
gandet i Danderyd ligger i topp i landet. I Stockholms län är 
nettoökningen av aktiebolag i särklass högst i Danderyd.

Kommunens närhet till Stockholm och ca 30 minuters reseav-
stånd till Arlanda innebär ett attraktivt läge för arbetsplatser. 
Många av de befintliga lokalerna för arbetsplatser ligger i 
anslutning till större vägar med bra skyltlägen och kommuni-
kationer. 

De sex nordostkommunerna arbetar tillsammans för att ut-
göra en gemensam arbetsmarknad inom stockholmsregionen 
och verkar gemensamt för att skapa 50 000 nya arbetstillfäl-
len inom nordost. På detta sätt kan bra etableringsmöjligheter 
erbjudas för de flesta företag. 

Riktlinjer för lokaler/platser för arbete
De verksamheter av tjänste- och servicekaraktär som ökar i 
antal är i allmänhet tysta och kräver begränsad plats. Störande 
verksamhet bör företrädesvis lokaliseras till arbetsplatsområ-
det vid Rinkebyvägen.

I nya arbetsområden ska kommunen bidra till att skapa attrak-
tiva miljöer för tjänsteföretag samt för forsknings och kun-
skapsintensiva verksamheter.

Kommunen ska underlätta vid etablering av handel främst för 
lokal service. Kommunen ska även erbjuda en väl fungerande 
service till företagen. Idag finns ett forum för nätverksbyg-
gande för de lokala företagen i kommunen. Möjligheter till 
ytterligare nätverkande i kommunen och inom nordost bör 
utarbetas. 

Förvärvsfrekvens
Förvärvsfrekvensen i Danderyd är något högre än genomsnit-
tet för länet. I Danderyd är förvärvsfrekvensen drygt 78% 
(2011) mot länets 76%. Hittills har Danderyd haft lägst andel 
medborgare (16 – 64 år) som är inskrivna hos Arbetsförmed-
lingen, endast 1,7%. 

Befolkning, bostäder och näringsliv



41

Pendling
Många rör sig över kommungränserna till och från sitt arbete. 
Av danderydsborna arbetar ungefär 12 000 personer utanför 
kommunen, de flesta i Stockholms innerstad. Endast ca 4 500 
arbetar inom kommunen. Ca 15 000 personer pendlar dagli-
gen in till Danderyd för att arbeta. Det goda kommunikations-
läget ger upphov till stora pendlingsströmmar i båda riktning-
arna vilket innebär att tillgången till en större arbetsmarknad 
inom rimliga reseavstånd ökar för individen, samtidigt som 
företagen lättare får tillgång till rätt kompetens.

Framtida kompetensförsörjning
Danderydsborna har den högsta utbildningsnivån i Sverige, 
ca 49 % av befolkningen har en eftergymnasial utbildning på 
minst tre år. Skolan i Danderyd kännetecknas av kvalitet, val-
frihet och mångfald och ska även i ett internationellt perspek-
tiv visa goda kunskapsresultat. Eleverna har genomgående en 
hög kunskapsnivå i Danderyd.
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