MITTSAMVERKAN FÖR VAXHOLM 2019–2022
TILLSAMMANS UTVECKLAR VI VAXHOLM!
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska
förutsättningar vi har.
Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande.
Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och
värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.
Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.
Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och
bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.
Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska
ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola.
Vård och omsorg skall vara den bästa.
Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska vara
möjligt att välja kommunala alternativ.
Kontinuerlig dialog med kommunmedlemmar och invånare är en framgångsnyckel.
God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm.
Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras.
Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert.

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna
söker ett brett parlamentariskt stöd för detta program.

EKONOMI I BALANS
GOD EKONOMI ÄR CENTRALT FÖR ETT
HÅLLBART VAXHOLM OCH GOD LIVSKVALITET.
• Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna.
• Vi arbetar för kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv.
• Skatten ska närma sig andra jämförbara kommuner i regionen.
• Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt.
• Kommande investeringar ska ha en hållbar finansiering.
• Stadens lånbörda per invånare ska på sikt minska.
• Vi är positiva till strategiska mark- och fastighetsköp.

STADEN BLIR BÄTTRE OCH DEMOKRATIN
STÄRKS NÄR FLER ÄR DELAKTIGA
KONTINUERLIG DIALOG MED INVÅNARNA ÄR EN FRAMGÅNGSNYCKEL.
VARJE KOMMUNALT BESLUT SKA VARA RÄTTSSÄKERT.
• Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms
		 utveckling. För det krävs tidig information och dialog.
• Barn och ungdomar ska involveras via skolan i den kommunala demokratin och
		 ges möjlighet att vara mer delaktiga. Vi vill undersöka formerna för detta.
• Vi vill pröva möjligheten att inrätta en demokratiberedning, som får i uppdrag att utreda och
		 föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin.
• Vi ska fortsatt och löpande arbeta med att revidera stadens översiktsplan, tydliga och väl
		
genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i planärenden och i andra strategiska frågor.
•		Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital kommunikation och råd för specifika frågor.
• Rollen för de kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta ska tydliggöras
		 genom att de blir remissinstanser.
•		Vi eftersträvar transparens och en bred förankring mellan partier i beslutande församlingar.

VAXHOLM SKA VARA FOSSILFRITT
DET SKA VARA ENKELT ATT LEVA MILJÖRIKTIGT OCH SUNT. VAXHOLM SKA
LIGGA I FRAMKANT I KLIMATARBETET OCH LEVA UPP TILL DEN GLOBALA
KLIMATÖVERENSKOMMELSEN OM MAXIMALT 1.5 GRADS TEMPERATURÖKNING.
•		Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas,
		 bättre cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak ska tillskapas.
•		Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas.
• Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk i samverkan med Österåker.
•		Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första
		 hand elfordon köpas in.
•		All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god 		
		
miljö- och djuromsorg, vara klimatsmarta samt antibiotikafria. Andelen matsvinn ska minska.
•		Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program Grön flagg.
•		Vi ska förbättra våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna.
		 Ytterligare en återvinningsstation i centrum ska byggas.
•		Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen för fler fraktioner och
		återbruksmöjligheter.
•		Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till
		 och från Vaxholm.
• Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt.
•		Användning av engångsplast ska fasas ut i egna verksamheter och i samverkan med näringslivet.
•		Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald.
•		Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.

VÅRDA OCH UTVECKLA VÅR VACKRA STAD
UTVECKLING AV NY BEBYGGELSE SKA SKE VARSAMT. BYGGANDET SKA VARA
VARIERAT, GÄRNA I TRÄ OCH ANPASSAT TILL VÅR UNIKA SKÄRGÅRDSMILJÖ.
•		En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med översiktsplanen och
		 förankras genom medborgardialog.
•		Vi välkomnar befolkningstillväxt med hänsyn till våra förutsättningar vad gäller
		 infrastruktur och kollektivtrafik.
•		Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i
		 dialog med invånarna och göras tydligare.
•		Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil.
• Om detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras.
		 En skadeståndsprocess är uteslutet. Alla beslut som avtal kräver ska fattas. En städad och
		 långsam omvandling av området ska ske.
•		Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, bostadsrätter och hyresrätter.
•		Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i en organisation som utvecklar, äger
		 och förvaltar verksamhetslokaler och bostäder.
•		Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska påbörjas under
		 mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt.
•		Stadens fastigheter ska underhållas och vårdas.
•		Rådhuset ska rustas under mandatperioden.
• Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas.
•		Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är
		 viktigt att verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas.
•		Slutförandet av detaljplan för Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem,
		 behov av ökat utrymme för skola och affär samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen.
•		För ökad säkerhet ska vi verka för att väg 274 blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön.
•		Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden
		 utredas, till exempel på Rådhusgatan.

FLER JOBB I VAXHOLM
FLER SKA HA MÖJLIGHET ATT VERKA, ARBETA OCH BO INOM KOMMUNENS
GRÄNSER. DET KRÄVER ATT FLER FÖRETAG KAN OCH VILL UTVECKLAS HÄR.
VI VILL HA EN LEVANDE STADSKÄRNA ÅRET OM.
•		En ny näringslivsstrategi ska utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet.
•		Vi vill stärka förutsättningarna för företag att bedriva verksamheter året runt och
		 välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter.
•		Ett bra företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och
		 lika behandlade. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar.
•		Möjligheter för fler företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas.
•		Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden.
•		Vi ska verka för fler korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor.
•		It-utbyggnad ska underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden.
•		Vi ska medverka till att matcha behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står
		 långt ifrån arbetsmarknaden.
•		Fler ska kunna ha sin arbetsplats i Vaxholm.

GOD OMSORG OCH STIMULERANDE VERKSAMHETER
VERKLIG FRIHET KRÄVER TRYGGHET. VI ÄR OLIKA, HAR OLIKA BEHOV OCH
ÖNSKEMÅL UNDER LIVET. VI VILL INVESTERA I ETT VARIERAT UTBUD FÖR
ALLA ÅLDERSGRUPPER AV SÅVÄL SOCIALA INSATSER SOM BOSTÄDER.
•		All omsorg för äldre som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som
		 trygg, jämställd och ha mycket god kvalitet.
•		Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med
		gemensamhetslokaler
•		Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En hjälpande hand,
		 Väntjänsten m.fl. ska utvecklas.
•		Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på Norrberget, ska ske i samverkan
		 med pensionärsorganisationerna.
•		Vi vill utreda möjligheter för seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar.
•		Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för nyanlända om särskilda skäl föreligger.
•		Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i närområdet, vara pålitlig,
		 individanpassad och stimulerande.

EN BRA START I LIVET
BARN OCH UNGDOMAR SKA HA DEN BÄSTA STARTEN I LIVET.
VI VÄLKOMNAR OLIKA PEDAGOGISKA INRIKTNINGAR OCH UTÖVARE, SAMT
EFTERSTRÄVAR EN HÖGKLASSIG FÖRSKOLA OCH SKOLA, LIKA FÖR ALLA,
MED VALFRIHET FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN.
• Det ska vara tryggt och säkert för
barnen att vara i skolan och att
förflytta sig mellan hem, skola och
fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara
trygga och säkra.
• Skolskjutssystemet ska reformeras
utifrån barn- och miljöperspektiv.
• Elevernas kunskapsutveckling, trivsel
och trygghet ska vara i fokus.
Grundskolans kärnämnen är
prioriterade.
• Välfungerande elevhälsa med hälsofrämjande ska vara i fokus: varje
skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, skolkurator,
skolläkare, skolsköterska, speciallärare,
specialpedagoger och stödresurser.
• Ett strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas.
• En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat och en ökad satsning
		 på läxhjälp ska ske.
• Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler.
• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och förskolelärarnas kompetens och
		 arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs.
• Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en
		 säker och kreativ IT-miljö.
• Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och ändamålsenliga lokaler.
• Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapsskola på sommaren – entreprenörskap
		 är en del av utbildningen – och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta.
• Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar.
• Kulturskolans organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och
		 anpassa utbudet till efterfrågan.
• Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad.
• Rindö skola ska byggas och Resarö och Vaxö skolor ska byggas ut.
• Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. Vår ambition är att utveckla
		 verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö.
• Fritidsledarpersonalen ska förstärkas med motsvarande ytterligare en heltidstjänst i
		 kommunen redan under 2019.

AKTIV FRITID, EN TRYGG OCH UTVECKLANDE STAD
GOD FOLKHÄLSA OCH EN STIMULERANDE FRITID ÄR VIKTIGT.
VÅR SKÄRGÅRDSKOMMUN OCH HUVUDORT SKA VARA TRYGG OCH ATTRAKTIV
FÖR ALLA – GAMMAL SOM UNG.
• Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så att alla får likvärdiga förutsättningar att
		 utöva sina idrotter, kultur och intressen.
• Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare.
		 En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas.
• Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka möjligheterna att använda en interaktiv
		 trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som upplevs otrygga.
• Gatu- och parkbelysningen ska förbättras.
• Motion och rörelse ska uppmuntras genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår,
		 och säkra lekplatser.
• Vi vill stödja scouterna genom att verka för en föreningslokal på Eriksö.
• Ett idrotts- och fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja
		 ett aktivt föreningsliv för alla.
• Vi vill verka för ökad lokal busstrafik mellan kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och
		 Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika platser.
• Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen för detta.
		 Kommunen ska ha en anställd för att hantera kulturfrågorna.
• Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen.
• Vi vill energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan
		 nyttjas sommartid.
• Vi ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare.

BRA OCH TRYGGA KOMMUNIKATIONER BÅDE PÅ
LAND OCH VATTEN
MÖJLIGHETER ATT FÄRDAS PÅ ETT SÄKERT, EFFEKTIVT OCH TRYGGT SÄTT
INOM SAMT TILL OCH FRÅN STADEN SKA FÖRBÄTTRAS.
• Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och
		 utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt.
•		Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas.
•		Vi vill genomföra gång-, cykel- och bymiljöväg utmed Rindövägen, gång- och
		 cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till Söderfjärdsskolan och till Bogesund.
•		Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas.
•		Fler cykel- och mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas.
•		Vi ska fortsätta att verka för cykelväg till Arninge.
•		Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid våra skolor.
•		Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt.
•		Bilpooler och lånecykelsystem ska uppmuntras.
•		Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av busshållplatser.

