Waxholmspartiet
– för Vaxholmare!

Kommunal valplattform
2019–2022
Waxholmspartiet
– borgerligt alternativ

Vill du få kontakt med oss mejla info@waxholmspartiet.se Mejladresser till ledamöter finns på vår hemsida Waxholmspartiet.se

Demokrati

Waxholmspartiet – bakgrund och utveckling
Waxholmspartiet grundades 2013 och är ett pragmatiskt
borgerligt parti. Vi bekänner oss till traditionellt borgerliga
värderingar, som liberal västerländsk demokrati, marknads
ekonomi, privat äganderätt och en fungerande rättstat. Vi tror
på individens frihet och över tid minskad statlig/kommunal
inblandning samt lägre skatter.

D

et har dock visat sig att inte en
enda fråga under partiets femåriga
historik har blivit präglad av ideolo
giska ställningstaganden, vilket visar
vikten av sunt förnuft, lokalkännedom/
lyhördhet och pragmatism i kommun
politiken. I Vaxholm upplever vi att
de traditionellt borgerliga partierna
bedriver en expansionspolitik med
löften om en ljus framtid, resulterande
i ökande lån, höjt risktagande, ökande
kostnader och historiskt sett hög skatt
och bristande framförhållning. Borger
liga partier i många andra kommuner
och Waxholmspartiet har samma bild
av expansion och dess effekter. Allt fler
borgerliga partier tar nu efter WP:s bild
av expansion och dess effekter.
Vi har sett effekten av Vaxholms
alliansens politik – kraftigt ökande
skuldsättning per invånare och en

påträngande modernism på allt fler
ställen i vår idyll. Till det en ökad
trängsel, längre restider och skenande
kostnader för vatten och avlopp. Det var
just denna utveckling som var grunden
för Waxholmspartiets tillkomst. Under
mandatperioden har ett stort demokrati
underskott uppenbarats, vilket tydlig
gjorts i såväl nationella undersökningar
som hos frustrerade invånare. Det
står idag fullständigt klart att kraftig
befolkningstillväxt inte förmår bära de
investeringar som krävs. Utjämnings
systemens utformning kombinerat med
skenande byggkostnader gör att alltför
stor del av nödvändiga investeringar
måste ske med ökad upplåning, något
som i dag kan verka rimligt i ett läge
med extremt låga räntor. Tyvärr bygger
vi upp ett skuldberg för våra barn och
en ekonomisk risk för skattebetalarna.
Det här vill Waxholmspartiet ändra på.

Vi anser att en viktig uppgift för folkvalda politiker är att värna
och utveckla demokratin. De som sitter vid makten har ett särskilt
ansvar för detta. En väl fungerande demokrati är en förutsättning
för förankrade beslut av god kvalitet.

D

emokratin i Vaxholm ska präglas
av lyhördhet, öppenhet och tydlig
het inom och mellan politik, förvaltning
och medborgare. Vaxholm hör idag till
bottenskiktet när SCB mäter demokrati
i Sveriges kommuner.

Vi vill:

 Införa en möjlighet att mäta opinio
nen i vissa för Vaxholm viktiga och
prioriterade frågor.
 Införa medborgarförslag så att
medborgare kan få ärenden prövade i
fullmäktige.
 Öppet redovisa både intäkter och
kostnader i budget och uppföljning,
samt sluta med nettoredovisning
för att införa bruttoredovisning med
start 2019.
 Införa rådgivande organ för en
ordnad och kontinuerlig dialog med
olika intressegrupper. Organen skall
fungera som mötesplatser, där repre
sentanter för olika intressen och/eller

kommundelar träffas och samråder
med kommunens förtroendevalda
och tjänstemän.
 Ge alla partier representerade i
fullmäktige, insyn i kommunstyrelse
och nämnder genom att besluta om
insynsplatser för små partier som
inte får plats av egen kraft.
 Införa en demokratiberedning under
fullmäktige, med uppgift att ta fram
en demokratiplan för att stärka och
vitalisera den lokala demokratin.
 Införa en allmänpolitisk debatt i
fullmäktige minst en gång per år för
att fylla tomrummet mellan allmänna
val.
 Publicera underlag och justerade
protokoll på kommunens hemsida
inför och efter möten i de politiska
organen.

Ekonomi

Vaxholms ekonomiska situation och historik var ett av huvud
skälen till att partiet grundades. Det är anmärkningsvärt att
en stad som Vaxholm, med sina i stort sett utmärkta förutsätt
ningar, blir allt mer skuldsatt. Trots avsevärt högre skattesats än
jämförbara kommuner så täcker ändå inte de ökade intäkterna
de skenande investeringskostnaderna som i huvudsak är
kopplade till expansion. Trots plusresultat i redovisningen sedan
millenieskiftet har skulderna ändå fortsatt skena – från 2002 har
skulderna ökat med 300 miljoner eller från 17 000 till 40 000 per
invånare. Om sex år planeras de bli 58 300. Då ska man ändå
tänka på att alliansen har haft strama tyglar på kostnaderna
inom kommunens kärnområden vård, skola och omsorg.
Sammantaget har vi alltså haft högre skatt och sämre kommunal
service än vad vi annars skulle kunnat ha. Och samtidigt har
VA-taxan ökat så mycket att bara den motsvarar en dryg krona
i skattehöjning de sista åren. Denna är också kopplad till den
alltför vidlyftiga expansionen.

Hur har det blivit så här?
Byggpriser – har ökat mest av allt
SCB mäter sedan tidigt nittiotal. Och
all expansion kräver förr eller senare
nybyggnation. Samtidigt har inte
det kommunala utjämningssystemet
justerats för att kompensera de ökade
kostnaderna kopplat till expansion.

Dåliga affärer och ”otur” – har kom
munen drabbats av genom åren.
Lex Laval haveriet, återköpen av
äldreboenden, Pålsundsskolan, försälj
ningen av Vaxholms Bostäder, KA 1
som släpptes till Vasallen och mycket
mer har drabbat kommunen.

I en liten kommun som vår blir varje
enskild byggnation ett ansenligt
projekt som slukar både direkta
kostnader såväl som resurser inom
förvaltningen. En stor kommun som
Nacka eller Täby kan lättare absorbera
sina tillväxtambitioner medan vi
omöjligen kan bygga en femtedels
skola eller särskilt boende. Allt fler
kommuner uppmärksammar nu detta
och Lidingömoderaterna har antagit
nästan identisk syn som vårt parti
inför höstens val.

Vi vill:

 Att verksamheterna får de medel som
behövs för att säkerställa medborgar
nas rätt till kvalitet.
 Minska forcerad expansion. Vi expan
derar rejält ändå med ombildning av
sommarstugor som blir permanent
boende.
 Konsolidera stadens tillväxt och över
tid amortera på skulderna.

 Identifiera möjligheter till kostnads
effektiviseringar i förvaltningen.
 Att varje exploateringsbeslut ska
fattas med omsorg om både ekonomi
och den stad vi vill leva iAtt varje
exploateringsbeslut ska fattas med
omsorg om både ekonomi och den
stad vi vill leva i.

Stadsbyggnad
& Stadsmiljö
WP värnar vår småskaliga skärgårdskommun och vill förbättra boende
miljön för medborgarna. Alla öar i kommunen har sin egenart och
byggnadskultur. Dessa unika värden ska vi vårda och utveckla. En levande
stadskärna där småbutiker lockas tillbaka till staden är en målsättning.
Vi kommer arbeta för bättre lösningar när det gäller parkerings- och
trafikfrågorna i kommunen. Byggpolitiken i Vaxholm ska präglas av
lyhördhet, transparens och kommunikation med medborgarna.

Ingen fråga har engagerat vaxholmarna så mycket som den om stadsbyggnadsfrågor. Här en
bild från en av många fullsatta programkvällar som Vaxholms Vänner och Föreningen Bevara
Norrberget anordnat.

Vi vill:

 Vi kommer fortsättningsvis verka för
att Norrberget och dess byggnader ska
användas till kommunala ändamål.
 Att ett förslag för den kommande
byggnationen på Shelltomten tas fram
tillsammans med medborgarna i en väl
förankrad demokratisk process.
 Att Vaxholms skönhet och egenart
värnas. Vi ska verka för att ta fram en
uppdaterad bevarandeplan, dels för
att bevara det som är skyddsvärt, men
också för att få ett nödvändigt instru
ment för hur, var och på vilket sätt vi
fortsättningsvis ska e xploatera.
 Se över översiktsplanen så att den
bättre anpassas till det Vaxholm vi
vill leva och verka i om 10-20 år, där

utbyggnad och utveckling sker
hållbart utifrån den unika miljö som
finns i vår kommun. Bebyggelse
takten behöver anpassas för att inte
tappa bort de unika värden som i dag
utgör känslan av ”Vaxholm”
 Att Stadsbyggnadsförvaltningen ska
tillhandahålla hjälp vid upprättande
av bygglovansökningar i syfte att
minska antalet felaktiga/ej kompletta
ansökningar.
 Att avslagna bygglov ska ha ett
enhetligt pris oavsett ansökans
omfattning.
 Värna om och förstärka intrycket
av skärgårdsidyll och vårt arv som
garnisonsstad.

Omsorg

Barn & Utbildning
Förskolan, skolan och fritidshem ska lägga grunden för lärande
för våra barn.

V

arje elev skall ha tillgång till en
kvalificerad undervisning i den
utsträckning som eleven behöver för
att inhämta nödvändiga kunskaper från
förskolan & grundskolan och därigenom
uppnå godkända betyg samt behörighet
till att läsa vidare på gymnasiet. Det
handlar helt enkelt om att varje elev
skall kunna nå sin fulla potential.

WP värnar alla människors
lika värde och respekterar
varandras olikheter, rätt till
likvärdig behandling i kontakt
med myndigheter och möjlighet
att delta och påverka i de
beslutsprocesser som sker i
Vaxholm.

WP

anser att alla kommunmed
borgare skall ha tillgång till
en god omsorg när behovet uppstår.
Äldre skall kunna bo hemma med adek
vat hjälp så länge de önskar. Alternativa
boendeformer ska finnas. Stödet till
anhöriga som tar hand om sina nära bör
finnas i kommunal regi.
Stödet till fysiskt och psykiskt funk
tionshindrade barn bör ske i den
utsträckningen att familjen har möjlig
het till ett normalt familjeliv. Stödet till
vuxna med funktionshinder bör ges i
den mån som individen önskar.

Vi vill:

Vi vill:

 Ta fram en plan för att bygga vårdoch omsorgsboende och seniorbo
ende.
 Att mottagande av nyanlända sker på
ett välordnat sätt.
 Att det finns förebyggande insatser
som motverkar ensamhet och isole
ring bland unga och äldre.
 Att äldre med omsorgsbehov ska få
stanna kvar i kommunen.

 Skapa ”Rådgivande organ” (ett slags
samtalsforum) med skolornas olika
elevråd. Detta för att kunna ha en
nära och återkommande dialog,
samt möjliggöra att elever skall få
en större möjlighet att föra fram
tankar och idéer direkt till de valda
politikerna.
 Att undervisning & skolmiljö ska
uppfylla en hög & jämn kvalité inom
alla skolor i Vaxholms Stad. Barack
lösningar ska undvikas.
 I samarbete med Barn & Utbild
ningsförvaltningen utarbeta en
kommunal strategi för hur skolmiljön
ska utvecklas i samtliga kommunala
skolor för att ge de bästa förutsätt
ningarna för elevers lärande och
utveckling.

I en kvalificerad undervisning ingår
kunniga och engagerade lärare. Därför
är det av största vikt att staden ses
som en attraktiv arbetsgivare. Vi måste
kunna konkurrera med våra grannkom
muner med anställningsvillkor och livs
miljö så att nuvarande & nyrekryterade
lärare stannar kvar och levererar kvali
tet till våra kommunala verksamheter.
 Att läxhjälp skall kunna erbjudas till
fler elever inom alla årskurser.
 Höja andelen lärare med lärarlegiti
mation.
 Se över storleken på barngrupperna
samt säkerställa att barnen har till
räckligt stora ytor att vistas på under
hela året.
 Skjuta till resurser till förskolan för
att kunna ge barn med särskilda
behov en trygg och säker övergång
mellan förskola & grundskola.
 Utveckla verksamheten ”öppna för
skolan”, så att fler nyblivna föräldrar
kan nyttja & ta del av denna verksam
het under barnens första år.

Ungdom
Meningsfulla aktiviteter för våra ungdomar är en satsning på vår
gemensamma framtid.

W

axholmspartiet vill att det skall
finnas fritidsaktiviteter för alla
våra ungdomar. Några väljer att utöva
en enmanssport eller lagidrotter inom
olika föreningar. WP ser att kommunen
och föreningarna tillsammans gör en
stor skillnad. Dock så väljer inte alla
idrott & här ser vi att vi på ett bättre sätt
behöver kunna erbjuda andra aktiviteter
än vad som finns idag.

Vi vill:

 Att det skall finnas ungdomsverk
samhet/ungdomsgårdar i kommu
nen. Detta för att erbjuda menings
fulla aktiviteter till ungdomarna. WP
vill utveckla samarbetet med lokala
krafter, men om detta saknas så

behöver kommunen skapa förutsätt
ningar så att ungdomsverksamheter
kan växa fram lokalt där behoven är
tydliga.
 Öka föreningsbidragen samt se över
fördelningen. Detta i syfte att det
skall komma till nytta för så många
målgrupper som möjligt.
 Löpande följa upp och stödja ideellt
drivna verksamheter som är etable
rade.
 Att kommunen i vissa fall ska kunna
erbjuda ungdomar sommarjobb i sina
verksamheter.

Näringsliv

V

Kultur & Fritid
Vaxholm har stolta traditioner.

I

Vaxholm finns många etablerade
personligheter inom kultur och idrott.
Vi i WP är stolta över våra rika traditio
ner inom båda dessa områden, samt vill
verka för att medborgarna ska få mer
kulturaktiviteter och ännu mer menings
full fritid via våra föreningar.

Vi vill :

 Att våra hårt arbetande kultur- och
idrottsföreningar ska känna vårt
starka stöd.

 Se över bygdegårdar och fritidslokaler
på öarna och se till att våra föreningar
debiteras en överkomlig hyra när de
nyttjar våra samlingssalar.
 Vill återinföra Kultur- och Fritid som
egen nämnd för att lyfta vikten av
området.
 Gärna se fler evenemang som festlig
heter på Badholmen och viskvällar.
 Vi vill erbjuda arrendeavtal för t.ex.
båtklubbar och kolonilotter.

axholm har en lång tradition som
levande skärgårdsstad med restau
ranger, småbutiker och gemytlig puls.
Senaste åren har staden utvecklats mer
och mer till en sovstad. En stad som
dagtid mer och mer endast befolkas
av skolbarn och pensionärer är inte
en komplett stad. För att vi åter ska bli
en levande och dynamisk skärgårds
kommun är det viktigt att stärka varu
märket Vaxholm - småskalighet och
företagsamhet. WP vill verka för att vi
ska bli en mer företagarvänlig kommun.
Vi ser gärna nyetableringar men vi vill
också bättre ta hand om existerande
företags behov och önskemål.

Detta är strategiska utvecklingsfrågor
som måste drivas proaktivt. Idag är
det omodernt att bygga ohållbara
samhällen.

Det är viktigt att komma ihåg att
företag genererar och föder fler företag.

 Underlätta för näringsidkare genom
att skapa särskilda parkeringsvillkor.

Vi vill:

 Bevara de områden där verksam
het idag bedrivs samt verka för
att utveckla en företagsby inom
kommunen.
 Verka för att näringslivsfrågorna får
ökad betydelse i kommunens för
valtning, bl.a. genom att anställa en
näringslivschef.

Miljö
V

Infrastruktur &
kommunikationer
I

nfrastruktur kan sägas vara det som
får samhället att fungera ungefär som
blodomloppet i en människa. I infra
struktur ingår t.ex. vatten och avlopp,
p-platser, vägar, buss- och färjetrafik,
värme, el och internetuppkoppling.
Dessa system måste utvecklas, under
hållas och skötas. (T.ex. vägar byggs,
repareras och snöröjs) Genom hög
tillväxttakt har systemen blivit över
belastade med ökad otrivsel som följd.
”Tillväxt och utveckling av infrastruktur
måste gå hand i hand”.

Vi vill:

 Anpassa tillväxttakten till infrastruk
turens kapacitet.
 Öka antalet infartsparkeringar och
parkeringsplatser.
 Ta fram en ny VA-strategi.

i stödjer kommunens framtidsbild
att ”Vaxholm ska vara en attraktiv
levande skärgårdsstad där resurser
används hållbart och effektivt”. Vax
holms tillväxt i kombination med ökad
turism och båttrafik innebär en utma
ning för god vattenmiljö. Ökad genom
fartstrafik på land skapar påfrestningar
i form av buller, trängsel och utsläpp.
Vi ska påverka där vi har rådighet. I
Vaxholm ska det vara enkelt att vara
miljösmart.

Vi vill :

 Arbeta för att minska den tunga
genomfartstraffiken via samråds
organ i regionen
 Öka medvetenheten hos verksam
heter och allmänhet om effektiva
miljöåtgärder

 Bygga gång och cykelvägar.

 Öka takten i utbyggnad av gång- och
cykelbanor

 Underlätta för lokala initiativ att
etablera fiber.

 Se över planering och närmiljö kring
våra återvinningsstationer

 Inrätta avgiftsfri korttidsförtöjning i
hamnen för kommuninvånare.

 Ge råd och stöd till lokala miljö
initiativ

 Stödja lokala båtklubbar i deras
miljöarbete
 Återinföra ett rådgivande organ för
miljöfrågor
 Värna våra parker och grönområden
 Verka för ökad polisnärvaro – trygg
miljö

Förstasidans bild är tagen av Peter Nerström, bilderna inne i valmanifestet är samtliga av Bengt Nyman. Porträttbilder
på sista sidan är tagna av Daga och Tom Bäfverfelt, förutom en som Peter Nerström tagit.

