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Förord
Waxholmspartiet – borgerligt alternativ (WP) grundades 2013 då det stod klart att stadens ekonomi
hanterades på ett felaktigt sätt med ofta negativ inverkan på invånarna, sett ur flera aspekter som
trafik- och infrastrukturproblem, förfulande modernism i allt större grad i nybyggnation, hög skatt,
höga kostnader för vatten och avlopp samt en ekonomi i osedvanligt dåligt skick med tanke på
grundförutsättningarna.
Under 2013 gjordes en analys av stadens ekonomiska historia som manifesterades i skriften ”Sagan
om Vaxholms ekonomi. Hur hamnade denna attraktiva kommun i Sveriges absoluta bottenskikt?”.
Skriften var i grunden en klippbok ur stadens alla årsredovisningar och hade som mål att gå till botten
med och klargöra alla rykten varför staden haft en så dålig ekonomisk utveckling. Inledningsvis var
också beskrivningar av de komplicerade kommunala utjämningssystemen vi har i Sverige, de
återkommer även nu i mer detalj och med en mer praktisk tillämpning.
Skriften och WP kan sägas fått ett bra mottagande och partiets övriga synpunkter på investeringar i
bl a Campus Vaxholm och trafiksituationen m m gav ett stort gensvar hos de många gånger
frustrerade invånarna. Detta var nog en förklaring till valresultatet 2014 där partiet fick knappt 14 %.
Detta trots avsaknad av resurser men med hjälp av bl a privata donationer kunde man nå ut med
våra kortfattade budskap.
Sedan ca 2002 har kommunen i enlighet med regelverk samt viss lärdom från de dåliga åren skärpt
till ekonomin som sedan dess har visat mer eller mindre överskott i den löpande ekonomin. Den har
behållit den höga skatten och får anses ha haft hårda tumskruvar i budget och uppföljning av
kärnverksamheterna. Tyvärr har man inom alliansen inte riktigt tagit till sig den verklighet som
många kommuner har idag. I likhet med de flesta andra kommuner i riket har den en uttalad
tillväxtstrategi som bygger på tänkta stordriftsfördelar och ökade skatteintäkter när många gånger
högavlönade tjänstemän flyttar in i kommunen. I dagsläget dagpendlar runt 70 % av befolkningen ut
ur kommunen dagligen för arbete! Medianlönen har hamnat på sjätte plats i riket även om det är
stora skillnader mellan de olika bostadsområdena i kommunen.
Denna skrift syftar till att informera läsaren om den verklighet som råder i dagens storstadsnära
tillväxtkommuner, påverkade av generell urbanisering i riket och de makroekonomiska obalanser
som skapats av låga räntor och skenande bopriser. Vi försöker belysa effekten av kostnader för
byggnation i kombination med kommunala utjämningssystem som inte hängt med på förväntat sätt
sedan tidigt nittiotal. Kommunen har till viss del dragit nytta av stigande markpriser och avyttrat
mark för bl a bostadsändamål samtidigt som plats beretts i mer eller mindre påkostade
bostadsrättslägenheter och villor byggda på tomter som omvandlats från fritidshusområde. Skriften
konkluderar på att denna strategi inte varit hållbar och att de ökade skatteintäkterna samt
markförsäljning inte förmått bära investeringar som krävts p g a ökad befolkning eller tidigare
eftersatt underhåll av kommunala fastigheter. Detta finansiella glapp har fyllts med lån som ökat i
stor skala även under perioden 2002-2017, de år som allianspartierna kallar överskottsåren
dessutom. Dessa lån är praktiskt taget räntefria i dagsläget men tyvärr finns inget som tyder på att de
minskar över tid utan tvärtom ökar de kraftigt, inte minst sedan 2002. Att dessa lån använts till allra
största delen till investeringar i just lokaler/byggnader spelar egentligen ingen roll då lånen kostar
detsamma i alla fall och lokalerna/byggnaderna inte har värden som kan realiseras på ett
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rimligt/förnuftigt sätt. Till det kommer kostnader för konsulter, detaljplanering och kommunala samt
politiska resurser i stort.
Dagens politiska debatt handlar till stor del om synen på expansionens effekter och ifall man ska vara
betänksam eller inte på de ökande skulderna. De olika budgetalternativen som lagts fram från höger
till vänster har mycket få skillnader. Skiljelinjerna är tydligast i bostadspolitiken där vänsterpartierna
vill öka andelen hyresrätter i större grad än alliansmajoriteten. WP som endast verkar lokalt anser sig
ha den mest pragmatiska synen på den omvärld och villkor som kommunen har att rätta sig efter,
oavsett ideologisk hemvist. Vi behöver i princip bara fokusera på villkoren för kommuninvånarna.
Inte minst bör de mjuka värdena lyftas fram. Vaxholm i synnerhet har en storartad historik och
gestaltning som får besökare från hela världen att åka hit. Vi som bor i Vaxholm ligger alltid i topp-3
bland invånarna i riket med högst lån i förhållande till disponibel inkomst. Vi offrar mycket och tar
stora risker för att få nöjet och glädjen att få bo i denna fantastiska pärla en halvtimme eller två från
huvudstaden. Det är en ynnest att i stort sett varje dag få kombinera fördelarna med storstadens
puls och utbud med skärgårdsidyllens trygghet, sociala gemenskap och samhörighet! Mycket riktigt
har det skamfilade uttrycket ”sovstad” fått en alltmer positiv innebörd för allt fler. Samtidigt rankas vi
topp-10 i de undersökningar som finns om ”Sveriges roligaste kommuner”. Att styra en sådan här
kommun kräver särskild respekt och ödmjukhet. Det handlar inte bara om de grundläggande
ansvarsområdena vård, skola och omsorg. De grundläggande kommunala plikterna ska dessutom
kombineras med frågor som också påverkar oss, t ex nationell urbanisering, krav på
bostadsförsörjning och en av Sveriges mest omtyckta miljöer – för framtida generationer. Detta
breda ansvar kräver ett nytt ledarskap mer än någonsin.

Vaxholm, juli 2018
Carl-Magnus Broström
PS Vår partiblomma är Vit chrysantemum. På blomsterspråk betyder den ”Jag talar sanning”. Med
det menar vi att allt vi påstår eller för fram ska vara förankrat i accepterad forskning eller offentlig
statistik. Om det inte finns sådan förankring eller att ett uttalande bygger på känslor, intuition eller
annat så ska det framgå. DS
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Vad är bakgrunden till det ekonomiska läget?
1. Enorma byggkostnadsökningar
Vi inom Waxholmspartiet har sagt det många gånger nu: ”All expansion leder förr eller senare till att
man måste bygga för att tillgodose det ökande antalet personer inom kommunen”. I takt med den
ökande befolkningen följer ett utökat behov av skolor, förskolor, trafiklösningar som t ex rondeller,
cykelbanor och infartsparkeringar. Gott så.
Dilemmat är att byggkostnader har ökat mest av allt som Statistiska Centralbyrån mäter sedan tidigt
nittiotal. Kostnaderna för att bygga har skenat. Hade den enklaste Volvo-modellen stigit på samma
sätt hade den kostat 700 000,- redan år 2013!
"Det är något fel med det bygg- och bostadsindustriella komplexet. Det finns inget index som svensk
officiell statistik mäter, som de senaste årtiondena ökat så mycket som nyproduktionskostnadsindex
för bostadshus” . Källa: https://www.byggvarlden.se/hela-bostadsmarknaden-har-gatt-i-baklas-1168/blog.html

Källa: SCB, Hem Hitta statistik Priser och konsumtion Byggnadsprisindex (BPI) Byggnadsprisindex med avdrag för bidrag* samt KPI

2. Kommunens intäkter och statliga utjämningssystem
Kommunens intäkter består till ca 85 % av skatter på löner för de personer som är skrivna i
kommunen och har en inkomst av tjänst. Notera att moms, kapitalintäkter och bolagsskatt inte
tillfaller kommunen utan går direkt till staten. Resterande 15 % omfattar avgifter för parkering,
bygglovsavgifter, arrenden, ränteintäkter m m.
Tyvärr är det inte så, som alliansen räknar, att man kan ta en persons inkomst av tjänst och
multiplicera med kommunalskatten, som i exemplet med en inflyttad höginkomsttagare, 750 000 x
19,78% = 148 350,-. Nedan ser vi Kommunstyrelsens ordförande ensam använda kommunens i övrigt
tilltalande informationstidning som exklusiv politisk megafon. Men i detta fallet var det bra att
vederbörandes okunskap fick maximal spridning. Ska det få gå till så här?
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Källa: Viktigt i Vaxholm nr 1, 2017

Detta har inte bemötts från någon alliansföreträdare utan får betraktas som ett pinsamt fel som
illustrerar okunskapen. Svar från S, V och WP, 24 mars 2017:
”Om Norrberget inte exploateras blir enligt våra beräkningar merkostnaderna för räntor på lånen
2020, ganska måttliga. De skulle då som högst motsvara 25 öre av kommunalskatten, sannolikt
mindre. En rad företrädare för majoriteten har däremot offentligt hävdat, att merkostnaderna
kommer att medföra en skattehöjning med 1,20. Just detta är det hittills grövsta exemplet på, hur
majoriteten med osakliga skräckexempel försöker påverka medborgarna att rösta "rätt" i höst.
De räknar då in stora uteblivna skatteintäkter från nya invånare på Norrberget och omedelbara
investeringar i Norrbergsskolan på 150 Mkr.”
Hur mycket pengar får vi egentligen in när Norrberget exploateras? (alla tal i MSEK)
Försäljningsintäkt efter indexuppräkning

+240

Konsulter och kommunens kostnader utanför avtalet

-5

Nya slöjdsalar (även skollokaler som ersätter paviljong)

-18

Nedskrivning, fastigheterna

-20

Rivningskostnad

-15

Nya skyddsrum

-10

Ny förskola

-40

Extrakostnad baracker/paviljonger under byggtiden

-10 (för fem år)

Vägar och extra infrastruktur i området

-10

Netto
+112 (före ökade kostnader för
nyinflyttade: ev ytterligare förskolor, skolor, trafiklösningar, etc)
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Även liberalerna lyckas med konststycket att ha ett helt inlägg med felaktiga data. Ska dessa individer
få ansvara för en kommuns ekonomi?

Källa: Liberalerna Vaxholms hemsida

Källa: S, V och WP svar på uppgifterna från alliansföreträdarna
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Marginalintäkter – intäktsökning när en person flyttar in i kommunen
I Sverige har vi ett kommunalt inkomst- och kostnadsutjämningssystem som syftar till att jämna ut
intäkter och kostnader för alla kommuner och ge alla kommuner och dess invånare lika
förutsättningar för kommunal verksamhet. I Vaxholms fall innebär det att en invånare med hög lön
(750 000,- per år), efter inkomstutjämningen endast skapar en intäkt för kommunen på knappt 30
000,- per år.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Marginalintäkter

Dilemmat är att samtidigt som byggkostnaderna skenat har utjämningssystemen varit ganska stabila.
Vi har alltså en kraftigt ökad kostnad för byggnation som blir väldigt påtaglig när en kommun
expanderar befolkningen. Extra tydligt blir detta i en liten kommun belägen på öar, sammanbundna
med färjor eller broar.
Då bör man fråga sig ifall vi får någon kompensation för detta genom att intäkterna höjs i
motsvarande grad? Ja i viss mån, om man tittar på löneökningarna för tjänstemän (en växande grupp
inom Vaxholm) sedan nittiotalet har de ungefär dubblerats i nominella tal. Dessutom har andelen
med goda inkomster ökat så pass att Vaxholm nu har Sveriges sjätte högsta medianlön. Tyvärr har
byggkostnaderna ökat så mycket mer. Dessutom är det inte alla boende som alls genererar
kommunal skatteintäkt då de får sin utkomst av aktieutdelningar, andra kapitalinkomster eller
kanske befintligt sparande (förmögenhet). Såvitt vi kan bedöma verkar även Vaxholms ca 800 st
fåmansföretag ta ut relativt sett små löner ur sina bolag.

Begreppet ”God ekonomisk hushållning”
I kommunallagens elfte kapitel anges i första paragrafen ”Kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Detta innefattar inga bestämda tal eller procentsatser men
det är allmänt tolkat som att kommuner ska ha ett överskott om 2 % i sin verksamhet.
Redan här ser vi att det är små marginaler som ska eftersträvas i en kommun, man ska nämligen inte
heller ha för höga överskott då man kan anse att skatteuttaget är för högt och därigenom låter
dagens befolkning betala för framtida invånare. Och med dessa små marginaler krävs det inte mycket
förändringar/överraskningar i t ex stora byggprojekt för att kommunens ekonomi ska få problem.
Några enstaka procents fördyring i ett byggprojekt i storleksordning med Campus Vaxholm kan
innebära merkostnader i mångmiljonklassen (250 MSEK x 3 % = 7,5 MSEK). Byggnation innebär att
kommunen tar stora risker i upphandlandet och uppföljningen av byggprojekt. Vaxholm har en
hisnande historia i detta avseende. Lavalhistorien och Pålsundsskolan är talande exempel i dessa
sammanhang även om beloppen varierar från enstaka miljoner i merkostnad till mångmiljonbelopp.
Som vi visade i Sagan om Vaxholms ekonomi del I, har det genom åren varit oerhörda belopp som
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gått till spillo i Vaxholm. I en så liten stad med kanske begränsade resurser/kunskap, inte minst bland
politiker, blir riskerna enorma i just byggprojekt. Nästan samtliga projekt bygger på vallöften,
ljusnande framtidsvisioner och därför ser vi även genom åren att prestige och att fullfölja
idéer/projekt till varje pris får stora negativa effekter.

Praktiskt exempel, nyinflyttad barnfamilj med välavlönade föräldrar
Med hjälp av tabellen ovan kan vi se att två vuxna med så höga löner som 750 000,- per år (62 500,- i
månadslön vardera) genererar knappt 60 000,- i kommunal nettointäkt. Sedan betalar dessa också
maxtaxa i barnomsorgen om 2 304,- per månad eller 27 648,- per år för båda barnen. Ca 86 %
utnyttjar barnomsorgen i kommunen. Två barn i förskoleåldern kostar kommunen ca 125 000,- per år
och barn + lokalkostnad i förskolan. De vuxna kostar inte kommunen ansenliga summor, i riket är
genomsnittsgrundkostnaden runt 23 500,- per person mellan 20-74 år (SKL, Medelkostnad riket 2014, se diagram
nedan). Att räkna ut kostnader på olika grupper får anses mycket komplicerat då många kostnader blir
svåra att fördela (trafik, gatubelysning m m). En kommun är heller inget företag som kan eller ska
välja och vraka bland invånare som kanske passar plånboken bäst för dagen. Dock ser vi en tendens
även i Vaxholm att man gärna bygger för ålderssegmentet 55+. Kanske har detta med dyr skola och
förskola att göra?

Källa: Småa, ”Lägenheter i Vaxholm, Kullö terrass”

Källa: Vaxholms stad, hemsida
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Förenklad sammanställning, inflyttad barnfamilj med höga inkomster
För att åskådliggöra den ekonomiska effekten har vi valt en vanlig barnfamilj med två förskolebarn
men med mycket höga inkomster för att försöka påvisa effekten i både den löpande ekonomin och
även behovet för tröskelinvesteringar. Hade föräldrarnas inkomst varit 250tSEK/år vardera kan man
halvera skatteintäkten (15 476,-, per person).
Intäkter, två vuxna, 1,5MSEK i årslön tillsammans

+ 59 152,-

Intäkter, två förskolebarn (kostnadsutjämning)

+ 211 296,-

Grundkostnad, föräldrar (rikets genomsnitt)

- 47 000,-

(se diagram nedan, faktiska siffran är förmodligen lägre i Vaxholm)
Förskola, 250 000 + uppskattad lokalkostnad

- 265 000,-

Maxtaxa, två förskolebarn (1382+922/mån)

+ 27 648,-

Netto, löpande intäkter och kostnader

- 13 904,-

Detta exempel är inte fullständigt men ger en tydlig fingervisning om kostnaderna och intäkterna i
denna specifika situation. Tittar man på rikssnittet så ser man mycket riktigt att i dagsläget är det
endast ett fåtal grupper som skapar överskott i en kommun.

Källa: SKL, Marginaleffekter 2014
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Källa: https://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/topplistor/15-snabbast-vaxande/

Tidningen Dagens Samhälle har i en rad artiklar uppmärksammat kommunpolitikers skeva bild av
expansion och intäkter vid befolkningstillväxt:
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Ur Dagens Samhälle, mars 2018:
Andreas Bergh
välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund samt Institutet för näringslivsforskning (IFN)

”Trots detta är det långt ifrån självklart att kommuner bör sträva efter befolkningstillväxt. Det
finns en påtaglig risk att ett starkt fokus på befolkningstillväxt bidrar till att kommunpolitiken
inriktas på åtgärder som är kortsiktiga och ineffektiva.”
”Det finns andra skäl att sätta frågetecken för kommunernas strävan efter befolkningstillväxt.
Av kommunallagen framgår att kommunens ansvar är de befintliga invånarna – de som är
folkbokförda där, äger fast egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen”
”Ofta motiveras vad kommunerna gör för att öka sin befolkning med att det är bra för de
befintliga invånarna att kommunen växer. Huruvida det stämmer eller ej beror dock på vilken
typ av åtgärder som vidtas. En del av vad kommunerna gör för att främja befolkningstillväxt i
den egna kommunen kan faktiskt göra det sämre för de befintliga invånarna.”
”Åtgärder som är en del av ett nollsummespel känns igen på att de i varje kommun motiveras
utifrån vinster som, i den mån de alls uppstår, uppstår på andra kommuners bekostnad.
Sådana åtgärder motiveras genom att de förväntas göra kommunen till en vinnare i en kamp
om flyttströmmar, turistmål, stödpengar eller investeringar. Den typen av argument för
kommunala projekt borde få varningsklockorna att ringa.”
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Många verkar även tro, t o m flera politiker, att vi är beroende av turismen. Det stämmer inte då
moms, eventuell bolagsskatt och eventuell vinstskatt går till staten direkt. Eventuell skatt på
aktieutdelning går också till staten. Skulle arbetstagarna i turismverksamheterna vara skrivna i annan
kommun tillkommer inga intäkter alls för kommunen. En del säsongsarbetare kan även ligga under
kravet för inkomstskatt (19 247,- i sammanlagd lön) eller betala mycket blygsamma belopp. Skälet
arbetstillfällen är inte särskilt relevant då Vaxholm har bland de lägsta arbetslöshetsnivåerna i
Sverige. Det är dock solklart att turism är en klockren inkomstkälla för riket! Och sannolikt har vi
butiker/service vi annars inte skulle haft. Ett antal ungdomar finner säkerligen även sin första
arbetsplats i livet i dessa näringar.
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Tröskelinvesteringar – tydligaste boven i dramat!
I den löpande ekonomin ser Vaxholm ut att klara sig hyggligt och mycket riktigt har den löpande
ekonomin hanterats stramt sedan tiden runt millenniumskiftet och Vaxholm har samtidigt haft
betydligt högre skatt under lång tid än jämförbara kommuner som Täby, Österåker och Danderyd.
Dessa skillnader rycker många på axlarna åt men skillnaden är påfallande stor. Med ovanstående
löner hade familjen ovan fått 26 880,- (!) mer över i reda pengar per år (1120,- pp och mån)

Källa: Jobbskatteavdrag.se, siffror från 2016

Som vi påvisat har kostnaderna för byggnation ökat väldigt kraftigt, långt mer än de nominella
löneökningarna under samma period. När kommunen växer är det en fråga om tid innan vi måste
göra tröskelinvesteringar för att klara de ökade volymerna i t ex barnomsorg och trafiklösningar. Att
gå från två till tre skolor i Vaxholm är en helt annan sak än att gå från 20 till 21 i en större kommun.
Och vi kan inte heller bygga en 1/5-dels skola.
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Källa; SKL, Marginalintäkter, 2014

Vatten- och avlopp – ingen skatt men väl en kostnad för oss invånare
När det gäller just infrastruktur omfattas kostnaden för Vatten och avlopp, vilken faktureras brukarna
i kommunen med en anläggningsavgift och en rörlig avgift beroende på förbrukning. Roslagsvattens
VD har upplyst oss många gånger att den expansion som sker i Vaxholm kräver stora investeringar
vilket påförs brukarna i form av ökade taxor.
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Källa: Roslagsvatten december 2012 ”Ventilen”

Källa: Roslagsvatten, brev 2016-11-18
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Källa: Svenskt Vatten, taxeundersökning 2017

Dessa enorma taxeökningar har inneburit att flera bostadsrättsföreningar har fått höja sina avgifter.
För en familj i villa har kostnaden ökat med hela 68 % i typhus A. Från 2014-2016 har
anläggningsavgiften ökat från 180 000,- till 260 000,- eller 44 % (!). Detta har skett i ett läge med låg
inflation och nollräntor. Räknar man om vad detta handlar om så motsvarar detta 2018 mer än en
krona i skattehöjning! Detta läggs såklart ovanpå den kommunala inkomstskatten där vår
exempelfamilj redan betalar närmare 27 000,- per år mer jämfört med om de bott i Täby. Bygger de
hus får de även en välkomstpresent i en VA-anläggningsavgift på över 100 000 mer än om de byggt i
Täby. Därefter varje år närmare 5 000,- extra i löpande kostnad för VA.

Överskott och egenfinansiering – men ändå kraftigt ökande
skuldsättning?
De överskott som kommunen ändå genererat med högavlönad befolkning och hög skattesats förmår
ändå inte bära nödvändiga investeringar. Inte har vi heller några tidigare överskott att ta av eller
amorterat av lån som kommunen har. Tvärtom har kommunen ökat sin lånebörda kraftigt både sett
till totala skulden (+300MSEK under perioden) och skulden per invånare (från ca 17000,- till 40 000,-).
Skulden uppgår idag till runt 466 MSEK. År 1991 var skulden per invånare 7 000,-.
År 1999 sålde kommunen sitt kommunala bostadsbolag de sista åren har kommunen sålt mark på bl
a Skutvikshagen (43 MSEK) och Pålsundsstrand (22 MSEK). Man har även köpt en del mark genom
åren (bl a Shelltomten och Kores), som i huvudsak lär användas för ytterligare kommunala
verksamhetsbehov. Även framtidsutsikterna visar på en lånebörda på uppemot 60 000,- per invånare
(!) redan 2024, om inget oförutsett inträffar innan dess. Det brukar det göra. Och det brukar ofta
involvera byggkostnader.
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Waxholmspartiets bedömning är att de investeringar som delvis pressas fram av en alltför kraftigt
ökande befolkning inte klaras av med hjälp av löpande överskott i ekonomin samt försäljning av
exploateringsmark.
Det är inte så att man över tid minskar lånen genom amortering med reda pengar, det enda som sker
är att de allra flesta byggnationer som man uppfört minskar i värde. Till exempel kommer inte
Campus Vaxholm att vara värt samma belopp som man uppförde projektet för om säg 35 år och
Pålsundsskolan, som drabbades av mögel, fick ett negativt värde då lokalen inte gick att använda och
samtidigt betingade en rivningskostnad. Norrbergsskolan och kringliggande förskolebyggnader får
också ett negativt värde. Hade vi däremot haft bostadsfastigheter i kommunal regi hade dessa med
stor sannolikhet ökat i värde. Och inte minst hade de gett löpande hyresintäkter genom åren. Tittar
man på lånesituationen i grannkommunen Österåker har dotterbolaget Armada Fastigheter mycket
riktigt lån på runt 2 miljarder. Den försiktiga värderingen av Armadas fastighetsbestånd är 3
miljarder. Men framförallt ger Armadas bostadshus löpande hyresintäkter. Och det är där värdet
ligger i bolaget, inte i de kommunala driftslokalerna för t ex skola och omsorg. Att jämföra
skuldsättningen med Vaxholm blir alltså helt felaktigt då Vaxholm inte har någon allmännytta eller
andra tillgångar som genererar löpande intäkter och kan förväntas stiga i värde.

Källa: Kommuninvest, Rapport ”Den kommunala låneskulden 2017”
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Att uppföra nya nyttobyggnader är dyrt och ett konkret exempel är Överby förskola på Resarö med 6
st avdelningar. Den kostade enligt mail-uppgift från Vaxholms förvaltning ca 300 000,- per plats och
en motsvarande förskola skulle kosta ännu mer om man byggde idag.

Källa: SKL, 2016, FOU-fonden för fastighetsfrågor ”Produktionskostnad för skolor, Utveckling och faktorer”
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Lånekostnaden
För inte alltför länge sedan utgjorde räntekostnaderna på de höga och accelererande lånen en stor
del av kommunens resultat. Vem minns tidigare uttalanden från både kommunchefen och
Moderaternas partiföreträdare?
Marie Wiklund, ekonomichef (idag kommunchef):
Vilken är den största utmaningen för kommunen?
– Det är definitivt kommunens soliditet, det vill säga att vi fortsätter att bygga upp ett eget kapital så
att vi klarar de stora pensionsavgångarna som kommer de närmaste åren. Vi måste också ha ett
ordentligt eget kapital så vi klarar att investera i bland annat äldreomsorgen så vi kan låta de gamla
bo kvar i kommunen om de så önskar, vilket dessutom är mycket mer ekonomiskt fördelaktigt än att
behöva köpa platser utanför Vaxholm.” (Viktigt i Vaxholm nr 2, 2010)
Per Mosseby (m), kommunstyrelsens ordförande vid tillfället:
”Vaxholms driftsekonomi tillhör en av de bättre i Sverige under 2006-2009, och nu är prognosen
att också 2010 går till historien som ett bra år. Men på grund av bland annat vår stora
befolkningsökning dras vi sedan länge med en stor låneskuld och det gör behovet av kloka och
visionära lösningar ännu större vad gäller hur vi investerar för framtiden.” (Viktigt i Vaxholm nr 3, 2010)

Sedan några år tillbaka får kommunen i stort sett betalt för att låna men efter räntebindning av delar
av lånen ligger vi runt nollstrecket. Man kan tycka att det verkar rimligt att investera precis just nu
med tanke på att det är gratis att låna pengar. Mycket riktigt finns ett eftersatt investeringsbehov i
många av landets kommuner och sektorns lån rusar vilket oroar allt fler bedömare: I boken ”Den
härskande klassen” av Bengt Ericsson som kom ut 2014 läser vi ”I de snabbt expanderande
storstadsområdena är investeringsbehoven redan nu så omfattande att skatteinkomsterna bara
täcker en del av utgifterna. Allt mer hanteras med hjälp av upplåning och den växer i en hisnande
omfattning. Enbart under åren 2009-2012 ökade kommunsektorns skulder från 360 till 470 miljarder
kronor. Och allt tyder på att låneökningen kommer att hålla i sig”
SKL, 2018:
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Alingsås tidning:

Räntelägets förändring 1989 – 2014 (det är under 0 % de senaste åren för stat och kommun)

Räntekostnaderna i Vaxholm vid olika räntesatser, låneprognos från senaste budget, år 2024
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Hur farlig är Vaxholms skuldsättning?

Källa: Moderat insändare i Lotsen, postad på Facebook 30 april av Mats Olofsson (m) , undertecknad Lars Wessberg (m)

Som påtalat tidigare är det skrämmande läsning att ta del av ovanstående inlägg. Samtidigt visar det
än en gång på okunskap och framförallt att man inte har förstått frågeställningen. Här får man
intrycket av att låneskuldens storlek och utveckling inte spelar så stor roll bara man har använt lånen
till investeringar i fastigheter för de erforderliga verksamheterna, och att värdena på dessa
fastigheter överstiger skulderna! Till sist hänvisar man till lånen i Österåkers kommun med det ägda
fastighetsbolaget Armada fastigheter med en skuld på 2 miljarder. Det sägs inget om löpande
hyresintäkter eller värdeökning på bostadsinnehaven. Det är inte relevant vad Armadas
nyttofastigheter som skolor och äldreboenden är värda, det kommer aldrig vara långsiktigt lönsamt
att sälja ut dessa och hyra tillbaka dem!
Waxholmspartiet är bekymrade över de svenska kommunernas utveckling av skuldsättning och
Vaxholms i synnerhet. Det finns däremot stora skillnader i kommunernas skuldsättning och vad den
beror på. Tittar man på t ex Göteborgs stad med betydligt högre skuldsättning i grunden torde man
kunna slappna av. Skillnaden är dock att Göteborg har investerat stort (2,2 miljarder) i
intäktsbringande verksamheter t ex Rya Kraftvärmeverk, ett nybyggt kraftvärmeverk med förmåga till
”grön” uppvärmning och elframställning, staden har stor och växande allmännytta med löpande
intäkter, det finns kommunalt elbolag m m. Mjölby kommun har Mjölby Svartådalens energiverk,
Vimmerby har Vimmerby energi, energinät och fibernät i kommunal regi. Waxholmspartiet påstår
inte att kommuner ska driva en mängd vitt skilda verksamheter i egen regi men vill påvisa vad de
ökande lånen använts till i andra kommuner med hög låneskuld per invånare.
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Källa: Kommuninvest, Den kommunala låneskulden 2017

Alliansens företrädare i Vaxholm tycker skuldsättningen är helt ok eftersom den är kopplad till
investeringar i fastigheter som t ex skolor och idrottsanläggningar. Tidigare har man dock medgett att
de stora lånen är en viktig fråga. Så här skrev Moderaterna t ex på sin hemsida 5 maj 2012:
”Vi moderater tycker att det är viktigt att inte öka på den låneskuld som finns idag. Vi tycker att
det är en klok åtgärd att sälja attraktiv mark för bostadsändamål för att betala dessa
nödvändiga investeringar.” Det har visat sig att denna strategi inte har varit i närheten av att
finansiera investeringar och att de ekonomiska planerna framöver visar på kraftigt utökad
skuldsättning. I så fall hade ju lånen haft en vikande trend efter kraftig expansion sedan
kommunen bildades i mitten på 80-talet. Det är precis tvärtom.
Idag påstår man att dessa fastigheter har ett värde som vida överstigande det bokförda värdet. Så
kan det säkert vara i genomsnitt idag. Men förr eller senare ska dessa ersättas och är då oftast inte
värda någonting, jämför Norrbergsskolan. Att sälja byggnaderna till annan part för att hyra blir en
ännu högre kostnad än idag. Vi kan alltså fastslå att den totala skuldnivån påverkar oss löpande
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negativt med räntekostnader men att eventuella överskott på fastighetsvärden inte har någon effekt
på vår löpande ekonomi; d v s även om alla tillgångar värderats till säg 4ggr högre marknadsvärde än
idag så hade vi ändå fått hantera vår skuld på samma sätt. Dessa övervärden på tillgångar är inte till
någon större nytta eller trygghet då de inte kan eller ska säljas. Men lånen finns där likafullt. Precis
som Kommuninvest skriver ovan så har egentligen driftsfastigheter inget värde då de inte kan säljas
(antingen för att det inte är ekonomiskt fördelaktigt, ref nedan) eller faktiskt kan säljas (av juridiska
skäl).
I kommunfullmäktige i november 2014 avrådde vi i Waxholmspartiet tydligt (se inklipp från
protokollet nedan) från alliansens planer på försäljning och återköp med följande motivering och
därefter ändrade alliansen tack o lov inriktning. Det framgår tydligt att det är vansinne att realisera
driftslokalers eventuella övervärden.

Källa: Waxholmspartiets reservation, Kommunfullmäktige, november 2014

Jämfört med exemplen i de andra kommunerna ovan genererar inte Vaxholms lokaler nämnvärda
intäkter (oavsett vad de värderas till) även om viss ersättning återfås vid uthyrning till föreningar m
m. Kommunen kan ta ut ersättning ur skolpengen men de pengarna ska vara avsatta till
skolverksamhet huvudsakligen och ska inte via höga internräntor kunna användas för att mjölka
skolorna på resurser för att betala för lokaler i för stor proportion.
Vi i Waxholmspartiet vet inte hur hanteringen av skolpengen ser ut men tillsammans med bl a
Danderyd har vi bland de lägsta kostnaderna för skolan i riket. I Göteborg har det uppdagats att man
inte ens försökt dölja att skolpengen gått till andra ändamål än skolan: ”I den frågeställningen ligger
ett ifrågasättande av den nuvarande ordningen att skolans pengar inte är öronmärkta, utan skickas
in i stadsdelsnämndens generella "påse pengar". Effekten av det nämndes av en förälder: Äldreomsorgen i Majorna-Linné har gått back i år och har fått ta pengar från skolan” Källa:
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/rektor-satte-skollagen-%C3%B6ver-budget-1.615393
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Borde inte alliansens politik med tiden ge mindre skuld per invånare?
Hittills har skulderna över tid bara ökat lavinartat med undantag för mindre enstaka amorteringar,
oftast till följd av markexploatering. Den kraftigt ökade befolkningen med höga löner har inte via hög
skatt lyckats minska lånen eller ens lånen per invånare. Detta har vi sett sedan början på 90-talet och
i alla årsredovisningar ondgör majoritetens företrädare sig över de för Vaxholm dåliga
utjämningssystemen och de höga kostnaderna för kommunens kärnverksamheter med tonvikt på
barnomsorg. Läs gärna ”Sagan om Vaxholms ekonomi del I” för att få hela kommunens historik sedan
den bildades på 80-talet och fram till 2002. Där framgår det även vilka hisnande dåliga affärer
kommunen gjort vilket har stor betydelse på vår ekonomiska situation än idag. Faktum är att
totalbilden är sig ganska lik idag; det är utjämningssystemen kombinerat med byggkostnader som i
kombination fått kommunen att återigen bygga upp ett skuldberg för framtiden. Här är några klipp
från tidigare årsredovisningar som tyvärr visar på att man inget lärt, och läget är etter värre idag
2018 även om vi för närvarande åtnjuter historiskt låga räntor på lånen:
1992:
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1996:
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1997:

2001:
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2002:

2003:
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2004:
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”Från 2007 till 2012 ska vi nu öka lånebördan från 380,5 MSEK till 446 MSEK. Trots löpande
driftsöverskott de sista åren fortsätter staden låna så mycket som 66 MSEK.”
Ingen kan kalla detta välskött, snarare är det en lånefest som har fått pågå alltför länge. Och inget
tyder på att den festen avtar så långt som prognoserna sträcker sig - tvärtom. Att slå sig för bröstet
för att kommunen haft löpande överskott i driften de senaste åren blir orimligt sett till de utökade
lånen under samma period.
Skillnaden är att ränteläget är helt annorlunda idag men det är samtidigt det som kan tänkas ha
påverkat kostnaderna för byggnation (i hela Sverige, ref ovan) och också skapat en ohälsosam syn
hos alliansens företrädare. Tyvärr är det klen tröst att andra kommuner agerar på liknande sätt.

Hur kunniga är politiker i Sveriges kommuner?
Under sommaren 2018 har det uppdagats att vi har lite olika generella intryck av politikerkadern i
Sverige. Undertecknads åsikt är att det råder oerhört stor variation avseende kunskap om kommunal
ekonomi bland våra kommunalt folkvalda. Dessa personer ska dessutom fatta beslut om ett ämne
som det sägs att en handfull personer i Sverige förstår till fullo – nämligen det kommunala
utjämningssystemet.
För det första är många (97 %, SKL 2009, ”Vilka är de förtroendevalda i kommuner och landsting”)
politiker deltidspolitiker och har begränsad tid att sätta sig in i detaljer och regelverk. För det andra
är det lätt att tro att duktiga yrkespersoner med en lovande framtid utanför politiken sällan väljer att
engagera sig lokalpolitiskt, detta kan vara av ekonomiska skäl eller rent av intresseskäl. Tvärtom
skulle man kunna tänka sig att just personer med halvdant yrkesliv eller företagande bakom sig har
ekonomiska/personliga incitament att engagera sig politiskt. Borde vi medborgare egentligen ställa
högre krav på de som beslutar om våra dagliga liv?

Källa: Facebookkommentar av ledande moderat i Kommunstyrelsen, 2018-08-02
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Källa: Riksdagen, Motion 2001/01

Källa: SvD, 22 januari 2015 (Per Gudmundson)

På sidan 12 läste vi att SKL och tidningen Dagens Samhälle dömer ut politikers/kommuners bild av
ekonomiska effekter vid befolkningstillväxt.

Källa: Dagens Samhälle, 17 april 2014 (Måns Wikstrand)
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Som sagt, allt fler i samhället inser tillväxtproblematiken och effekten på oss invånare, i synnerhet
belägna på öar.

Källa: Lidingömoderaternas Facebooksida

33

Källa: http://www.lidingomoderaterna.se/politik/byggnation/

Recept för framtiden
Att forma en kommun är komplext, inte minst när det varit hegemoni och en viss anda ända sedan
kommunen bildades 1983. Med tanke på denna historik och kommunens storlek finns det anledning
att tro att det har upprättats många informella beslutsvägar, traditioner och att ett fåtal personer
kan ha få ett alltför stort inflytande på flera delar av kommunens styrning. De källor vi har, som är
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många, bekräftar att vissa allianspartier styrs av 1-3 personer i huvudsak. Den utvecklingen är
oroande speciellt när man betänker hanteringen av demokratifrågor som t ex Folkomröstningen om
Norrbergsskolan och under sommaren 2018 krumbuktat å det grövsta för att kringgå den
representation som råder i kommunstyrelsen.
Väldigt många av kommunens verksamheter regleras av lagkrav och regelverk, inte minst inom
kärnområdena vård, skola och omsorg. Samtidigt borgar detta för mindre problematik inom dessa
områden. Det är också så att Waxholmspartiet inte haft starka synpunkter på kostnaderna eller
driften i sig inom dessa kärnverksamheter. Snarare lutar vi åt att kostnaderna kanske borde höjas
inom t ex äldreomsorgen där det varit flera incidenter och frågeställningar runt den privata
leverantören. Återstår då i grova drag synen på expansion och de resurser de för med sig. Däri ligger
även ansvaret för bevarandet och utformningen av staden över tid.
Som utomstående parti ser vi följande riktningsförändringar framför oss:












Kraftigt minska befolkningsexpansion på oexploaterade områden. Omvandling av tidigare
sommarstugeområden och avstyckning kan vi inte påverka. Eftersom all expansion leder till
bebyggelse så sparar detta enorma utgifter, t ex för trafiklösningar, infartsparkeringar,
byggnation av skolor och förskolor, etc. De 2 % som allianspartierna ser som ”måttlig tillväxt”
innebär en tredjeplats i Sverige efter Solna (+3 %) och Nacka (2,26 %). Vi har 290 kommuner i
Sverige. Det kan inte kallas måttligt.
Spara kraftigt inom stadsbyggnadsenheten. Denna verksamhet har väldigt låg
kostnadstäckning och all expansion tar enorma resurser i anspråk från stora delar av
kommunverksamheten. Till detta tillkommer externa kostnader för geoundersökningar,
konsulter, juridikkostnader, upphandlingskostnader etc. Tyvärr kan vi p g a kommunens
nettokostnadsmodell inte se vad denna enhet kostar men vi ser lätt att det är mer än de 5
miljoner som tillförs per år. Den till synes ineffektiva driften jämfört med andra kommuner
verkar skapa incitament för avgiftshöjningar vilket drabbar oss invånare.
Försöka påverka staten angående inkomst- och kostnadsutjämningen som idag gör det
olönsamt att expandera. Det här är en långsiktig process men helt nödvändig.
Värna naturområden för framtiden i samråd med invånarna. När kassan tryter har vi
smärtsamt fått lära oss att inget är heligt.
Samtlig expansion ska ske i dialog med invånarna och kommunen ska respektera och visa
hänsyn till de samråd och yttringar som sker både informellt och formellt i
exploateringsprocesserna. Plan- och bygglagens intention med samråd ”Syftet är att
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet.
Syftet är också att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan
och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Andra vinster med att inkludera
berörda tidigt i processen kan vara att minska risken för överklaganden. Det är därför
värdefullt att inleda samrådet innan förslaget fått färdig form.” (Källa: Boverkets hemsida)
Vid processer, arbeta långsiktigt och genomtänkt på bred front och med hänsyn till
följdeffekter och risk för oförutsedda händelser. Minska antalet forcerade panikåtgärder vi
sett genom åren som skapar irritation, trafikproblem och kostar pengar. Baracker/paviljonger
är inte bara pengar utan skolbarns hela förskoleperiod i många fall.
Vi lever i tidevarv som i mångt och mycket har stora likheter med 1920-talets Västeuropa. Att
kunna stå emot trender, nycker, vad som idag anses ”coolt” och utmanande har ett
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egenvärde i sig! Vi ser många av ingredienserna i ökad polarisering, smånyheter som får för
stora proportioner och små skaror ytterkantspersoner får alltför stort inflytande på
samhället. De som ser en pågående kreativ och kulturell guldålder får gärna göra det men
det ska inte leda till varaktiga avtryck som bryter med Vaxholms historiska förankring. Det
finns det andra delar av Sverige och Stockholm som modernistiska förespråkare kan vara
pionjärer i. Vi låter helt enkelt dagens Bauhaus-skolor, Mendelsohn, Taut och Corbusier verka
på andra platser än Vaxholm. Allt måste inte ifrågasättas bara för att västvärlden präglas av
politisk instabilitet! Och kommuner som t ex Dalarö har visat tydligt att det går att inom
ramen för Plan- och bygglagen utforma bostadsområden så som man önskar. Vi måste bli
betydligt bättre på att värna vår småskaliga skärgårdsstad och både behålla och förstärka
arvet av garnisonsstad och skärgårdsidyll.
Trafiklösningar måste vara på plats senast samtidigt som ökad trafikmängd. Vi kan inte öka
trafikkaoset och sedan i efterhand lobba för att SL/Vägverket/Transportstyrelsen sedan
eventuellt ska ta hänsyn till en ansträngd vardag för oss invånare. Ett motkrav för expansion
ska vara bidrag till parkeringsinfarter och utökade bussar/färjor på plats från dag ett.
Styrningen av kommunen måste demokratiseras. Vi anser att en viktig uppgift för folkvalda
politiker är att värna om och utveckla demokratin. De som ingår i en majoritet har ett särskilt
ansvar för detta. En väl fungerande demokrati är en förutsättning för förankrade beslut av
god kvalité.

Sammanfattning
Idén om att skapa ett oberoende, lokalt parti med grundläggande borgerliga värderingar har visat sig
helt nödvändigt. Faktum är att samtliga åsikter och analyser som partiet producerat har visat sig vara
skrämmande träffsäkra (eventuellt med undantag för Linfärjan där antalet resenärer ännu så länge
överstiger våra bedömningar).
Ännu mer glädjande är att allt fler grupper (forskare, andra politiska partier och organisationer samt
media) och institutioner (SKL, Stockholms handelskammare och andra kommuner) har bekräftat
synen på en kommuns ekonomi, i synnerhet en kommun som ökar invånarantalet kraftigt. Vi har sett
att även om det flyttar in höginkomsttagare och man samtidigt kan sälja attraktiv exploateringsmark
till högt pris så väger det ändå inte upp kostnaden för de investeringar som krävs. Kommunen får för
liten andel av den totala skatteintäkten samtidigt som man får hela den ökande byggkostnaden.
Detta försöker man hålla levande genom hårda tumskruvar i kommunens kärnverksamheter
samtidigt som man måste låna för att klara investeringar i byggnader och trafiklösningar. För
närvarande är räntan extremt låg men med endast ökande lån skjuter vi riskerna och amorterande
fram till kommande generationer. Samtidigt slår allianspartierna i Vaxholm sig för bröstet för att man
har löpande driftsöverskott på flera procent.
Även infrastrukturkostnader som Vatten och avlopp drabbar samtliga i kommunen och har
motsvarat mer än en hel krona i skatteökning bara de sista åren. Enligt upprepade uttalanden från
Roslagsvatten är det allra mesta av kostnadsökningarna kopplat till expansion i vår växande region.
Vaxholm, som är beläget på öar, drabbas extra hårt jämfört med våra grannkommuners invånare
som vi samäger Roslagsvatten med. Man anar att byggkostnader spökar även här.
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Waxholmspartiet anade att den långa hegemonin i kommunen hämmat demokratin och
koncentrerat beslutsfattandet till ett mycket litet fåtal individer. Det vi har bevittnat under
mandatperioden har dock förbluffat oss flera gånger. Det är ett sällsynt arrogant agerande i ett flertal
frågor, alltifrån samrådsmöten och redogörelser, folkomröstningen och i den löpande hanteringen av
oss invånare. Inte konstigt att det råder en stor ilska, frustration och ledsamhet över en mängd stora
beslut som påverkar både vårt dagliga liv och vårt närområde.
Frågor som kan komma att aktualiseras efter ett efterlängtat maktskifte är hur mycket det är vi INTE
vet. Hur är det egentligen med skicket på Pålsundsbron? Finns det andra byggnader som är
mögelangripna? Hur många hundar har begravts eller sopats under mattan genom åren kan vi bara
spekulera i och hoppas på det bästa. Vi har tyvärr anledning att vara misstänksamma.
Som tur är ser allt fler invånare det vi har observerat och lyft upp i ljuset! Waxholmspartiet har haft
mycket stor träffsäkerhet i sin analys och synpunkter på kommunens drift och strategi. På så sätt har
vi både attraherat personer som inte varit politiskt aktiva och ett flertal personer från andra, primärt
borgerliga, partier. Detta är vi väldigt stolta över samtidigt som vi ytterligare stärkt förmågan att leda
kommunen. Tack vare kunskaper generellt, pragmatism och nu även mångårig samlad erfarenhet
från det kommunpolitiska praktiska arbetet. Det i kombination med nästan fem års erfarenhet i
”egna kläder” borgar för en trygg, stabil och energisk kader som är beredda att kavla upp ärmarna för
invånarnas bästa.
Med det sagt har vi stor ödmjukhet och respekt för de mekanismer som kan finnas efter så många år
av gammaldags moderat styre. Därför kommer vi att gå sakta fram och jobba oerhört långsiktigt med
att förändra riktningen för vår underbara stad. Precis som vi lovade inför valet 2014 ser vi fram emot
ett helt nytt arbetssätt både gentemot invånare, tjänstemän och övriga politiska partier. Öppenhet,
dialog, invånarundersökningar och breda överenskommelser ska eftersträvas i det längsta och
samtliga som kan och vill tillföra kunskap och alternativa lösningar och vinklar är välkomna i det
arbetet – det gäller även dig som enskild invånare!
Waxholmspartiet – för Vaxholmare – för dig
Det är hög tid för förändring – rösta på Waxholmspartiet den 9 september! Vi är redo att ta ansvar
för Vaxholm!
Vaxholm juli 2018

Carl-Magnus Broström
Grundare, ordförande och partiledare
Waxholmspartiet – borgerligt alternativ
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Utvalt material som gärna lämnas ut på begäran
1. SKL, PM, 2014-04-17, ”Marginalintäkter vid befolkningsförändring”
2. Doktorsavhandling, ” Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp” Catharina
Sternudd, Prefekt, Universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds
Universitet. 2007-01-01
3. Waxholmspartiets valplattform 2018
4. Sagan om Vaxholms ekonomi, del I, 2014
5. Lidingömoderaternas syn på byggnation och expansion
6. Kommuninvest ”Den kommunala låneskulden 2017”
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