
MITTENSAMVERKAN FÖR VAXHOLM 
 
Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats för alla att leva och bo på. 
 
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna, genom mittensamverkan, 
kommer att söka brett parlamentariskt stöd.  
 
 Vi har tre målområden 

 
Kvalitet 
Vi beskriver kvalitet genom de tre perspektiven: 
– Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag. 
– Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse 
av kvalitet. 
– Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och 
ändamålsenlig effekt. 
 
Livsmiljö - ett hållbart Vaxholm. 
Vi beskriver livsmiljö genom de två perspektiven social och ekologisk 
hållbarhet: 
– Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor 
erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan 
tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden har 
prioriterats: En trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och 
hälsofrämjande förutsättningar. 
– Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en 
livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket 
konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. 
 
Ekonomi 
– Kommunen behöver fortsatt befolkningstillväxt, Vaxholm ska växa på ett 
hållbart sätt.  
_ Ett resultat på minst två procent av skatteintäkterna. 
– Kostnadseffektivitet och budget i balans. 
– Hållbar finansiering av investeringsbehov. 

 
 
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna kommer tillsammans jobba för att: 
 
Demokratin ska utvecklas genom medborgardialog, större delaktighet för invånare i 
planfrågor. Vi vill undersöka om medborgarbudget ska införas.  



 
Skolan ska utvecklas genom mer idrott i skolan, förbättrat elevstöd och ändamålsenliga 
lokaler. Bygg Rindö skola, bygg ut ut Resarö och Vaxö skola.  
 
Skolvägar ska vara trygga och säkra för våra minsta trafikanter. Genomför 
gång/cykelväg/bymiljöväg utmed Rindövägen, gång/cykelväg utmed Överbyvägen och från 
Kullön till Söderfjärdsskolan. Arbeta vidare med gc-väg till Bogesund.  
 
Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. En viktig ambition är att 
förstärka de verksamheter som finns på Vaxön, Rindö och Resarö.  
 
Motion och rörelse ska uppmuntras genom välskötta samt upplysta motionsspår, fler 
utegym, ytterligare en konstgräsplan och rustade lekplatser.  
 
Investering ska ske i en energieffektiv ishall som förlänger säsongen.  
 
Kulturfrågor ska ges en högre status. Kulturskolan ska utvecklas med målet att sänka 
avgifterna, utöka antalet platser och vidga utbudet.  
 
Lägret ska vidareutvecklas till en levande stadspark, där unga och gamla kan mötas.  
 
Belysningen ska ses över tillsammans med pensionärsföreningarna, då många upplever att 
det har blivit mörkare sedan omställning till ledbelysning.  
 
Fler trygghetsboenden/seniorboenden, gärna med gemensamma gemensamhetslokaler, ska 
byggas.  
 
Nödvändiga infrastruktursatsningar ska genomföras. Till exempel: Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder och lågfartsområde vid Söderfjärdsskolan, rondell vid Engarn, utveckla 
vattenvägarna genom snabba elbåtar från Rindö och Vaxö, uppmuntra bilpooler och 
lånecykelsystem.  
 
Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras så att trafikstockningar undviks genom fler 
körfält och infartsparkeringar. Näringslivet ska finnas kvar och kunna utvecklas, 
varvsområdet ska bevaras.  
 
Fler invånare får sin sysselsättning i kommunen genom att främja företagande och näringsliv 
här. 
 
Byggandet ska vara varierat, i trä och anpassat till vår unika skärgårdsmiljö. En ny 
översiktsplan ska tas fram och förankras genom medborgardialog. Exploateringsprogrammet 
ska revideras. Bostadsbyggande ska ske med blandade upplåtelseformer.  
 
Om detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft och om den analys av avtalet med Besqab 
som ska genomföras inte medger förändringar, 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.   
 
Mittensamverkan kommer att återkomma med ett utförligare program.  
 
Gruppledarna i kommunfullmäktige för 
 
 
 
Centerpartiet Socialdemokraterna Liberalerna 
Malin Forsbrand Bengt Sandell Michael Baumgarten 


