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Överenskommelse
Waxholmspartiet stödjer Mittsamverkans budget med följande tillägg:



Exploateringen
Ett nytt exploateringsprogram och bostadsförsörjningsprogram skall tas fram i dialog med
invånarna. Nu bebyggelse ska ske varsamt, varierat och anpassat efter miljön. Exploatering
som inte redan är påbörjad, projekterad och beslutad eller som har med kommunens egna
verksamheter att göra ska invänta Översiktsplan 2040.1



En ny skola på Rindö läggs till i investeringsplanen
Planering skall fortgå så när behov uppstår kan byggstart påbörjas skyndsamt. 76,5 miljoner
kronor läggs in som investering 2025 och 2026 vilket motsvarar en skolbyggnad för 175 barn.
Skolan skall byggas flexibelt med detta menas en byggnad där nyttjandet med enkla åtgärder
kan förändras och anpassas efter samhällets behov. När en fastighet byggs flexibelt och de
olika funktionerna beskrivs och godkänns redan i planen, behöver en eventuell förändring av
nyttjande inte leda till en planändring som kan ta ett år att genomföra. En flexibel plan kan
ses som ett sätt att åstadkomma ett mera uthålligt samhälle.



Förskoleavdelning på Rindö öppnas under 2021



Lägret
Tennisbanan skall vara kvar tills vidare liksom den stora friytan som bland annat utnyttjas av
Vaxö skola för gymnastik och idrott. Lekplatsen ska rustas. Underhåll och mindre åtgärder
kan göras tills ett helhetstänk över lägret kan presenteras.



Ny infartsparkering vid Engarn läggs till i investeringsplanen med färdigställande 2025
Byggstarten skall anpassas och samordnas till Trafikplats Engarn. Då en del av finansieringen

1

Detaljplaner som är planerade, påbörjade eller beslutade är DP Resarö Mitt, Rindö hamns olika detaljplaner
inklusive optionen del av Vaxholm Rindö 3:378, Skarpö etapp 1, Domaren 15 och 18, Prästgården, Storäng östra
och västra, Lägret, program Rindö smedja, detaljplan för Smeden/Ica Vaxholm.
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skall ske via statliga bidrag är själva byggstartens startdatum av vikt. 2.25 miljoner kronor
läggs in 2025. Denna ger 37 bilplatser och 50 cykelplatser.


Resarö skola
Utbyggnad av Resarö skola är ett prioriterat projekt med byggstart 2022.



Översyn av föreningsbidraget
Det är viktigt att kommunen stöttar lokala föreningar och kulturaktörer. Föreningsbidraget är
ett allmänt stöd som en förening kan få för sin verksamhet och avser att främja kontinuitet
och föreningars vidareutveckling och uppfattas som likabehandling. Synliggör att tre miljoner
för scoutstuga innebär såväl att iordningsställa mark för scoutstuga som allmän parkering.
Separera dessa poster. 2 miljoner kronor för markarbete scoutstuga, 1,5 miljoner kronor
parkering, görs de tillsammans kan det göras för 3 miljoner kronor (vilket finns i budget).



En Seniorsamordnare ska utses inom förvaltningen
Vaxholm stad står inför en stor demografisk utmaning när antalet äldre i kommunen ökar
kraftigt. Det kräver en långsiktig planering mellan flera av kommunens förvaltningar, olika
intresseorganisationer och individer. Seniorsamordnaren samordnar och koordinerar KPR,
kommunala insatser för äldre och pensionärsföreningars verksamheter.



Bruttoredovisning skall införas i samtliga nämnder och styrelser under 2021
Redovisningen skall vara utformad och samordnas på ett likvärdigt sätt i samtliga nämnder.



Framtagande av en kultur och bevarande plan för vår stadskärna samt för övriga delar i
kommunen. Samt en arkitekturpolicy.
Vaxholms kommun redovisar sina kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader i en
bevarandeplan för stadskärnan och ett kulturmiljöprogram för övriga delar i kommunen
utanför vår stadskärna. Detta ska vara en del av framtida arbete med översiktsplansplaner.



Fortsatt genomlysning av kommunledningskontoret m h a extern konsult.
Vi anser det som betydelsefullt för kommunens verksamhet överlag och
kommunledningskontoret specifikt att vara observanta på hur verksamheten kan
effektiviseras. Utvärdering av genomlysningar kopplat till utredningarna av stadsbyggnad och
KLK ska utvärderas av Kommunstyrelsen. Huvudskyddsombuden skall vara med i
framtagandet och uppföljning av handlingsplanerna. Huvudskyddsombudets yttrande skall
också vara en del av underlaget till KS.



Trygga säkra och kostnadseffektiva skolskjutsar.
I samband med nya upphandlingar skall en genomlysning av nuvarande skolskjutspolicy
göras.
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Resarö skola
När detaljplan Resarö mitt vunnit laga kraft och trafikåtgärder ska vidtas vid Resarö Mitt så
ska de säkerställas att de är trafiksäkra. Ett trafiksamråd för boende och föräldrar ska hållas.



Tydliggöra gränserna mellan politiken och förvaltningen
På våra strategidagar bör tid avsättas till kompetenshöjning avseende att tydliggöra
gränserna mellan politikernas och förvaltningens ansvar. Sådan utbildning bör ske m h a
extern föreläsare och finns framtagen av SKR utbildning SKR exempel



Caféverksamheten i Campus
Caféverksamheten i Campus skall bedrivas av de föreningar som bedriver sin verksamhet
inom campusområdet förutsatt att de så önskar och är beredda att ta det ansvar som det
medför.



Wifi Campus
Undersöka att ge föreningarna som bedriver sin verksamhet till campusområdet tillgång till
WIFI uppkoppling.
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