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Reservation avseende punkt 3 ”taxa för transport med linfärjan till och från
kastellet”.
Waxholmspartiet reserverar sig mot beslutet att linfärjan skall drivas av Vaxholms
stad.
Waxholmspartiet är inte emot själva linfärjan utan att det är Vaxholms stad som ska
vara huvudman för linfärjan. Vi ska vara glada att vi bor i en stad som attraherar
besökare från hela världen. Det är ett fint bevis på stadens attraktivitet och vi tycker
att det är väldigt härligt när staden lever upp! Samtidigt ska man vara medveten om
vilka konsekvenser detta får för oss permanentboende som får svårt med bl. a
parkeringsplatser, köer och ev. störningar kvällstid för de som bor i de centrala
delarna.
Hur mycket skall staden satsa på besöksnäringen när det inte ger motsvarande
tillbaka? Det handlar i slutändan om, ifall de skattepengar som de permanentboende
betalar in, i stället skulle kunna användas för kommunens - i många fall eftersatta
kärnverksamheter – vård, skola och omsorg.
• Vaxholms stad har nästan uteslutande sina intäkter från löneskatter.
Därutöver tillkommer taxor/avgifter för t ex bygglovsansökningar och
lokaluthyrning. Det är alltså inte så att besökare under sommarhalvåret
genererar någon nämnvärd intäkt för kommunen. Trots detta satsar
kommunen pengar på denna verksamhet. Besökarna genererar momsintäkter
och ev. bolagsvinster. Skatten på dessa, går till statskassan, inte kommunen.
• Då det endast finns ett inkommit anbud, ställer sig Waxolmspartiet frågan
(som ej finns besvarad i underlaget): Vad händer om entreprenören väljer att
avsluta avtalet i förtid? Waxholmspartiet anser att det är både mer
ekonomiskt för staden och långsiktigt finansiellt hållbart, att låta lokalt

etablerade företag erbjudas att tillhanda hålla denna service på det sätt som
det gjordes innan projektet med linfärjan startade.
• Det upplevs märkligt att låta skattebetalarna vara med och lägga stora
summor pengar på en verksamhet som de ej har efterfrågat från början.
• Waxholmspartiet anser att upphandlingen ej ska fullföljas, och anser att de
som bor i Vaxholm ges möjlighet att tycka till i denna fråga, före det att ett
beslut tas.
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