Vi tycker det här med sund
ekonomi i grunden är enkelt, sälj
inte tillgångar eller ta lån för att
betala lyxkonsumtion.

Ett exempel på galenskap är när
rektorn på Resaröskola anlitade
ett vaktbolag för övervaka skolanställdas parkeringsplatser.

På samma sätt ser man slutet
komma fort om kommunen säljer
mark med en ekonomi som inte
går ihop. Vi tycker det är
allvarligt, mycket
allvarligt.

Lönerna hos högre tjänstemän
tillhör de högsta i landet. För en
av de minsta kommunerna?

Vaxholms kajer
skulle ha renoverats
för länge sedan, nu
saknas pengarna för
att fullgöra det. Nu
tvingas det göras på
ett mindre
ekonomiskt sätt bl.a
genom svårighet
med konkurrensutsatt upphandling.
Samtidigt medför de extremt
långa och olagliga handläggningstiderna hos byggnadsnämnden
att de (också enligt lag) inte kan
debitera avgifter samtidigt som
politiker blockerar rekrytera mer
personal som hade kunnat lösa
problemet istf. att förvärra det.
Vaxholms delegationsordningar
mellan nämnder och förvaltning
är bristfälliga med påföljder i
arbetseffektivitet som kostar.

Varför behövs 4(!) biträdande
rektorer till en av våra
skolor?
Waxholmspartiet anser i
senaste Kommunfullmäktige att
ansvarsfrihet inte ska ges
för kommunstyrelsen på
grund av att de inte
hörsammar kommunrevisionen på flera
punkter och inte
presenterar en tydlig bild
av hur dina pengar
används.
Av dessa och många andra skäl så
anser Waxholmspartiet, som
yrkade avslag, att en sänkning av
kommunalskatten som klubbats
av sittande allians, är oklokt.
Vi tror det är ett försök till
valfläsk på bekostnad av en
ekonomi i balans och vi tror att
Vaxholms invånare förstår det.

www.Waxholmspartiet.se

Medborgarfråga #4

Ekonomi i balans?

Tycker du som vi, att det är oansvarigt att locka väljare
med löften om skattesänkningar när vår kommun är
hårt skuldsatt och underhåll eftersatt?
Tycker du att det är ok att betala skatt bara du får
”valuta för pengarna”?
Vet du hur skatten du betalar används i kommunen?
Nyfiken på hur vi tänker? Läs mer på andra sidan!

