Majoritetsprogram 2011-2014
Demokrati
●

I början av mandatperioden ska en politisk organisation utredas och förverkligas, som
underlättar för att öka antalet aktiva fritidspolitiker och som ger Vaxholm förutsättningar
för en bra politisk styrning med ett brett demokratiskt deltagande i beslutsprocesserna.
Ambitionen är att arbetet skall vara klart så att en ny politisk organisation ska kunna
gälla från och med 1 januarl 2012.

●

För att möjliggöra en framtida politisk omorganisation, och för att ge partierna
frihetsgrader att kunna justera bemanning under mandatperioden, skall nämnder och
andra politiska organ initialt utse ledamöter för en period om ett år.

●

Under mandatperioden skall en ordning införas så att kallelser, protokoll och tillhörande
handlingar i den form den i utskick tillgängliggörs för förtroendevalda vara tillgängliga
elektroniskt.

●

Under mandatperioden skall ett elektroniskt verktyg för medborgarinflytande (möjlighet
att lägga egna förslag samt möjlighet att se och kunna kommentera pågående
beslutsprocesser) införas på kommunens hemsida, samt möjlighet för medborgare att
i de fall då detta inte kan anses olämpligt få tillgång till både kallelser, protokoll och
tillhörande handlingar i elektroniskt format på Internet.

Kommunal service och samhällsplanering
●

Vaxholm skall ha en driftsekonomi i balans, under mandatperioden budgetera med ett
resultatkrav om 2%, och förbättra soliditeten.

●

Medborgarnas behov ska alltid vara i fokus. Därför ska vi aktivt arbeta för att ge
våra medborgare valfrihet mellan olika utövare av barnomsorg, skola, äldreomsorg
och andra kommunala verksamheter, och all kommunal verksamhet som inte är ren
myndighetsutövning ska kunna konkurrensutsättas.

●

Under mandatperioden skall vi införa en servicegaranti där vi lovar lösa medborgarnas
problem, eller återkoppla med information när/hur det kan tänkas vara löst, inom en
vecka efter att en förfrågan ställts.

●

Vår ambition är att kommunalskatten skall vara lägre än snittet i Stockholms län.

●

Vaxholm ska sänka sin skattesats för 2011 med 10 öre.

●

Gång- och cykelvägen till Överby skall vara klar till skolstarten HT 2011. Under
mandatperioden skall en gång- och cykelväg byggas mellan Vaxön och Bogesunds slott
för tillgänglighet till reservatet. Denna GC-väg skall bekostas helt eller huvudsakligen
med nationella och regionala investeringar. Under mandatperioden skall en plan för

gång- och cykelväg som binder samman Engarn med Arninge färdigställas, och en
etapp av vägen skall påbörjas. Under mandatperioden skall även trafiksitutationen
mellan Rindö torg och Rindö hamn lösas så att gång- och cykeltrafikanter skal kunna
röra sig på ett trafiksäkert sätt, finansierat genom exploateringsavtal med Vasallen.
●

En lokalförsörjningsplan skall upprättas och årligen uppdateras. Lokalförsörjningsplanen
skall belysa behovet av lokaler för kommunala kärnverksamheter på kort och lång sikt,
och innehålla en planering för hur dessa behov skall kunna tillfredsställas.

●

Under mandatperioden skall en utredning genomföras för att se hur en marin ringlinje
Vaxholm - Tynningö - Rindö - Hästholmen - Edholma - Vaxholm (ev - Ramsö, - Resarö)
skulle kunna bli verklighet, och vad det skulle föra med sig för nytta och kostnader

●

Vaxholm ska löpande under mandatperioden arbeta med strategiska markförvärv för att
trygga långsiktiga förutsättningar för utveckling och försäljning av markinnehav.

●

Vaxholm ska löpande under mandatperioden arbeta aktivt med att utveckla och
sälja markinnehav för att skapa utrymme för nödvändiga investeringar inom
kärnverksamheterna.

●

Samhällsplaneringen skall ta stor hänsyn till miljöintressen och detaljplaner ska
utarbetas i samverkan med de boende i närområdet

●

Under mandatperioden ska Kungsgatan/väg 274 genom Vaxön utvecklas till en vacker
och trafiksäker huvudgata

●

Tillkommande bostadsområden ska vara attraktiva och ett varierat utbud av bostäder
med olika upplåtelseformer ska eftersträvas

●

Offentliga miljöer ska vara inbjudande och säkra för alla.

●

Vaxholm ska verka för en nära samverkan med Trafikverket, SL, Waxholmsbolaget,
färjerederierna, landstinget och grannkommunerna för att lösa gemensamma
trafikfrågor. Kommunen ska aktivt verka för ökad turtäthet för busstrafiken inom
kommunen samt för en direktbåtlinje; Rindö - Vaxholm - Stockholm.

●

Under mandatperioden skall tillgängligheten till Kastellet förbättras

●

Under mandatperioden skall kommunen arbeta för att kollektivtrafiken till Resarö och
Rindö förbättras.

Skola och barnomsorg
●

Samtliga elever skall lämna årskurs 9 med fullständiga och godkända betyg

●

Skriftlig information till elever och föräldrar i samtliga skolor skall ges

●

Ett riktat lyft för att utveckla skolmåltiderna skall göras under mandatperioden med sikte

på sund och säker mat, fri från onödiga tillsatser och ökad andel lokalt producerade
livsmedel och ekologisk mat
●

Vaxholm ska påtagligt utveckla sin datorstödda undervisning under mandatperioden

●

En satsning på kompetensutveckling för förskolelärare och lärare skall genomföras
under mandatperioden

●

Alla elever skall vara simkunniga ifrån tio års ålder

●

Vi ska i största möjliga mån sträva efter barn ska få plats på skola och förskola enligt
familjens önskemål

●

Barnens skolvägar skall vara säkra

Våra äldre och social omsorg
●

Under mandatperioden skall nya bostäder i form av seniorboende stå inflyttningsklara

●

Under mandatperioden skall platser för särskilt boende finnas inom kommunen, som
kan tillmötesgå de behov på platser som kommunen har. En plan ska utarbetas för hur
löpande behov för platser för särskilt boende skall kunna tillgodoses.

●

Vaxholm ska positivt pröva och uppmuntra framställningar från andra huvudmän att
driva särskilt boende inom kommunen och positivt medverka till ändamålsenliga lokaler.

●

En “sinnenas trädgård” skall uppföras under mandatperioden

●

Vaxholms frivilligorganisationer gör viktiga insatser för våra äldre, och Vaxholms stad
ska stödja dessa på ett positivt sätt

●

Vaxholms stad ska utreda och se över möjligheterna att införa en parboendegaranti för
äldre under mandatperioden

Näringsliv
●

Vaxholm ska arbeta aktivt för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Forum för
löpande diskussion och återkoppling mellan Vaxholms företagare och hela den politiska
organisationen skall finnas under mandatperioden.

●

I samband med centrumplanering skall en plan för att tillmötesgå ett ökat
parkeringsbehov tas fram

●

I översiktsplaneringen skall planering för kontors- och näringsfastigheter som möter
Vaxholms framtida behov planeras

●

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på våra unga som kommer ut i arbetslivet,

och vi vill därför stimulera entreprenörsskap i skolan.

Kultur, idrott och fritid
●

Under mandatperioden skall en riktad satsning på ungdomsverksamhet på Rindö och
Resarö utredas och genomföras

●

Under mandatperioden skall Vaxhom arena byggas

●

Under mandatperioden skall en upprustning av lägret planeras och genomföras

●

Under mandatperioden skall en renovering av biografen genomföras, med sikte på ett
framtida kulturhus

●

Frivilliginsatserna inom kultur, idrott och fritid är mycket viktiga för Vaxholm, och vi vill
stöjda dessa på ett positivt sätt som hjälper till att förbättra effekten av dessa.

Energi och miljö
●

Vaxholms främsta tillgång och attraktionskraft är vår unika miljö i Stockholmsregionen.
Vaxholm skall vara en av de ledande kommunerna i Sverige på miljöområdet. Under
mandatperioden skall Vaxholm prioritera arbetet med miljöfrågorna och genomföra
satsningar som bidrar till att Vaxholm blir en klimatsmart kommun.

●

Vår kommunala miljöpolitik ska bygga på enkelhet - det skall vara lätt att göra rätt.
Återvinningsstationernas antal, utformning och placering bör optimeras och krav på att
områdena skall vara “städade” skall ställas på entreprenörerna. Återvinningscentralens
placering och utformning skall ses över under mandatperioden.
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