
Relationen mellan politiker och tjänstemän i Vaxholm behöver bli 

mer strukturerad. Man kan betrakta den som ett rollspel där 

båda parter måste ta ansvar och ständigt reflektera över hur ar-

betet genomförs i praktiken. 

Medborgarna väljer vilka politiker som skall representera dem 

och därigenom återspegla deras önskemål om hur kommunen 

skall utvecklas och styras. En demokrati fungerar inte utan förtro-

endevalda. Tjänstemännen ska fungera som experter men är inte 

folkvalda utan anställda på samma sätt som vem som helst. Wax-

holmspartiet anser att det behövs en öppen debatt kring den roll 

som de högsta förvaltningscheferna har. 

”De folkvalda politikernas förmåga till styrning av tjänstemän är 

avgörande när folkets vilja skall implementeras.” 

För vårt parti är det efter många år av alliansstyre uppenbart att 

en del höga tjänstemän har haft svårt att  ställa om till den nya 

politiska inriktningen och därmed invånarnas vilja avseende hur 

Vaxholm ska styras. Detta märks  genom att underlag som pre-

senteras tydligt kan bära spår av tidigare allianspolitik. Det före-

kommer att tjänstemän utelämnar handlingar i ett beslutsuder- 

lag eller väntar med att presentera handlingar till straxt innan ett 

beslut skall tas.  Sammanträdet i kommunstyrelsen den 9 sep-

tember är ett exempel på detta när det bara några dagar före 

mötet kom ut ett dokument på ca 1500 sidor som fritidspolitiker-

na förväntades hinna läsa in sig på. Återkommande är även att 

beslutsunderlag som läggs fram inte grundar sig enbart på fakta 

utan snarare ger uttryck för hur tjänstemannen vill att en fråga 

skall drivas i fortsättningen. 

Waxholmspartiet menar att det behövs en bättre dialog  

mellan den politiska nivån och de högsta tjänstemännen där 

politikerna är tydliga med att sätta målen för kommunled-

ningen och förvaltningscheferna och där samtal kan föras 

mellan parterna om vad ett beslut kan komma att innebära 

för förvaltningen. 

Detta är också till fördel för de många offentliganställda i vår 

kommun som dagligen utför ett professionellt arbete till 

gagn för invånarna i Vaxholm. 

Med en av Sveriges tio högst betalda kommunchefer borde 

vi kunna få en kommunalförvaltning som alltid sätter kom-

munens medborgare i centrum och som säkerställer att de 

högsta förvaltningscheferna förstår sin roll och det skilda 

ansvar som politiker och tjänstemän har. 

Det är därför viktigt att politikerna i Vaxholm i större ut-

sträckning fattar tydliga beslut baserade på neutrala och 

välgrundade underlag så att det finns så lite tolkningsut-

rymme som möjligt gentemot såväl förvaltning som medbor-

gare om vad  som ska prioriteras och uppnås. 
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Ångvisslan ljuder igen! 

Vaxholms kommun alltför 

tjänstemannastyrt! 



 

Företagare i Vaxholm 

Fritt medlemskap för dig under 

18 år 

Vaxholm                                        

behöver dig! 

 

Välkommen in i ett lokalt parti som 

bara har Vaxholms bästa som mål-

sättning. Vi har högt i tak och en god 

gemenskap. Du kan vara allt från 

stödjande medlem till aktivt arbe-

tande politiker. Vi behöver alla goda 

krafter. 

Kontakta gärna medlemssekrete-

raren  

Karl-Olof Fagerström 

karl.fagerstrom@waxholmspartiet.se 

Patistyrelse:                                           

Ordförande: Anna-Lena Nordén             

Gruppledare: Lisbeth Hjalmarsson-

Grunditz                                                    

Sekreterare: Karl-Olof Fagerström    

Ansvarig utgivare: Karl-Olof Fagerström 

www.waxholmspartiet.se 

Fb: Waholmspartiet—Borgerligt alternativ 

Waxholmspartiet är 

gärna ditt öra. Har du 

tankar och idéer om vilka 

frågor vi skall driva i poli-

tiken så hör av dig till … 

 info@waxholmspartiet.se 

Malin Lönneberg              

Resarö Paviljong 

Waxholmspartiet har träffat Malin Lönneberg som 

driver Resarö Vincafé. 

Malin som är uppvuxen på Resarö är ett talande 

exempel på den entreprenörsanda som finns i Vax-

holm och som kommunen borde tillvarata och 

stödja på ett ännu bättre och mer handfast sätt. 

Med sin breda erfarenhet av restaurangbranschen 

har Malin hyrt Resarö paviljong för att under måna-

derna maj t o m september bedriva sin verksamhet 

där till glädje inte bara för resaröborna. 

God mat, härliga desserter och bakverk, ibland med 

musikunderhållning, mer kan man knappast önska 

sig utom möjligen bra väder då det finns bord både ute och inne. Därtill driver 

Malin även en Cateringverksamhet.  

Ni vet väl att Malin varit deltagare i TV-programmet Dessertmästarna. 

Vaxholm stad subventionerar idag genom ”Destination Vaxholm”,  med våra 

skattepengar, marknadsföringen för vissa företag - även för företag som inte ens 

är skrivna i Vaxholm eller har verksamhet i vår kommun. Kostnaden för att del-

taga är för hög för många mindre företag. Waxholmspartiet anser det vara en 

självklarhet att alla företag i vår kommun som vill skall erbjudas gratis deltagande 

i ”Destination Vaxholm” så även Resarö Vincafé. 

Örådsmöte Resarö 

Efter en kort presentation av de som deltog från partiet diskuterades bl a konsekvenserna för Resarö när kommunen i allt 

större utsträckning fokuserar och prioriterar skolverksamheten mot Vaxön. Det senaste exemplet  är utbyggnaden av matsalen 

på Vaxö skola istället för på Resarö. Vidare diskuterades detaljplaner och kommunens ställningstagande gällande att inte tillåta 

Attefallshus på stora delar av Resarö. 

Återkommande var frågan: ”För vem jobbar egentligen Vaxholms kommunala politiker och förvaltning?” 

           Nästa Örådsmöte hålls i Rådhuset på Vaxön den 29 november kl. 19.00 

Välkommen!  

I slutet av september genomförde Waxholmspar-

tiet ytterligare ett örådsmöte. Denna gång i Resarö 

Paviljong på Resarö. Örådsmöten är vårt sätt att 

skapa ökad medborgarkontakt och dialog.  Anled-

ningen till att vi genomför dem ö-vis är att vi tror 

på närdemokrati och att vi därmed kan fokusera på frågor som ligger medborgarna 

nära på respektive ö. WP’s ambition är att kontinuerligt genomföra medborgardialo-

ger så att vi i ökad utsträckning utvecklar vår roll som befolkningsföreträdare samti-

digt som vi deltar i samhällsdebatten. 

”Förutom att det är utvecklande för oss förtroendevalda så ökar det också legitimi-

teten för oss politiker och för de demokratiska processerna”  

Karl Fagerström—ledamot i Stadsbyggnadsnämnden      


