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Sammanställning enkätsvar från partierna i Vaxholms 
kommun inför valet 2006 
 
Resarö Föräldraförening och Kullö Föräldraförening arrangerar inför valet 2006 en 
politikerutfrågning, till vilken samtliga Vaxholms partier inbjudits. Som underlag 
för utfrågningen / diskussionen har partierna ombetts att i förväg svara på en 
enkät med 20 stycken frågor . Detta är en sammanställning av de svar vi fått. 
    
 
1. Vad har ert parti för vision om en god miljö för barn och ungdomar i 

kommunen, och hur skall ni uppnå denna vision? 
 

C:  
Ett tryggt samhälle där alla är synliga och delaktiga samt får en stimulans att lära, att växa, ta ansvar 
samt förverkliga sina livsprojekt. 
Vi vill underlätta småbarnsåren med en stärkt föräldraförsäkring och fördubblade barnbidrag. I 
kombination med vårt skatteförslag med sänkta inkomstskatter får familjerna ekonomiska möjligheter 
att kunna välja att tillbringa mer tid med barnen.  
 
Fp: 
Vår målbild är att Vaxholms förskolor får högsta betyg av föräldrarna och att skolorna ligger högt på 
listan för de bästa skolorna i Sverige! Nytänkande, kvalitetsmedvetenhet och stimulerande lärmiljöer 
är prioriterade områden för alla i skolan. Folkpartiet värnar den pedagogiska friheten inom ramen för 
de statliga och kommunala styrdokumenten. Skolorna har egna tydliga pedagogiska profiler. Olika, 
men likvärdiga skolor bidrar till en dynamisk och positiv utveckling av Vaxholms skolverksamhet.  
Barn och ungdomar i förskolor och skolor blir tagna på allvar. De deltar i verksamheter med hög 
kvalitet och känner sig stolta över sin skola. Alla elever kan utveckla sina talanger både i skolarbetet 
och på fritiden genom att skola, kultur och idrott samverkar med varandra under dagen. 
Lärarna i Vaxholm bidrar till elevernas individuella utveckling. Lärarna prioriterar tid tillsammans med 
eleverna. Alla medarbetare och känner att det är roligt att gå till skolan. Lärarna har många tillfällen 
till eget lärande och kompetensutveckling.   
Föräldrarna i Vaxholm är delaktiga i sitt barns utveckling och ska ha ett reellt inflytande över elevens 
situation i skolan, vilket bygger på en tydlig och konstruktiv kommunikation mellan skola och familj. 
Det känns tryggt att lämna sittbarn i Vaxholms förskole- och skolverksamheter! 
 
För att nå dit vill Folkpartiet liberalerna i Vaxholm: 
Att enskilda förskolor ska ha samma villkor som de kommunala.  
Att en översyn av pengen för förskolan måste göras med en differentiering för barn i olika åldrar.  
Att vi får en oberoende uppföljning av kvalitet och kostnader.  
Att plats på förskola ska erbjudas utifrån familjens önskemål. På sikt kan vi införa ett kösystem, vilket 
också blir ett mått på verksamhetens kvalitet. 
Att de individuella utvecklingsplanerna, IUP, ligger till grund för den dagliga verksamheten. IUP 
ska styra arbetssätt, val av läromedel och lärmiljö.  
Att både lärare och föräldrar skall ges möjlighet att sätta sig in i och förstå hur en IUP-plan kan 
användas för att bidra till barns och elevers utveckling. 
Öka föräldrarnas inflytande genom att ge dem bättre och kontinuerlig information om elevens 
utveckling och skolans pedagogiska modell. 
Att varje enhet ska arbeta kontinuerligt med att upprätthållande en trivsam kultur och skapa arbetsro. 
Att vi på sikt skapar ett ”campus” för skolverksamhet i Vaxholms centrum i samarbete med 
fritidsverksamhet, kultur- och föreningsliv.  
Att vi startar upp fritidsgårdsverksamhet på Rindö och Resarö. 
 
Kd: 
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M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
För oss moderater är alla människor unika och har samma absoluta och okränkbara värde utifrån 
kön. Ålder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Det 
är ur detta friheten härleds, varje människas rätt att med hänsynstagande till andra bygga framtiden 
efter egen vilja. Liksom varje människas rätt att utveckla sina personliga egenskaper. Kampen för 
dessa värden, för det värdiga och personligt formade livet, måste vara kompromisslös. 
 
Alla barn i Vaxholm skall ges den goda start i livet som en gedigen utbildning innebär. Ett bra 
utbildningssystem ger människan möjlighet att växa och utvecklas. Det måste finnas en öppenhet för 
den mångfald vi möter i samhället. Det är viktigt i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet. 
 
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och färdigheter. Undervisningen skall individuellt 
möta varje elev för att stimulera kunskapsutveckling. Skolan skall ge lust att lära. 
Skolans vardag skall präglas av arbetsglädje, ordning och reda samt arbetsro. 
 
Andelen behöriga elever till gymnasiet skall fortsätta öka och målet är att alla skall nå betyget 
godkänd i kärnämnena. 
 
Vaxholm är en attraktiv plats för boende och arbete. Vaxholmarna har berättigade krav att detta 
genomgående återspeglas i den fysiska miljön. Planeringen måste utgå ifrån att bevara 
vaxholmsidyllen, samtidigt som vi ger utrymme för nya verksamheter och boende. Vi måste tillåta 
utveckling och samtidigt ta stor hänsyn till miljöintressen. Detta gäller även för barn och ungdomar i 
kommunen. 
 
Det är viktigt att tillkommande bostadsområden blir attraktiva och kommunen bör eftersträva ett 
varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi vill kunna erbjuda länets bästa skola vad gäller miljö, lärare, skolvägar och studieresultat, vilket vi 
uppnår genom kunniga lärare, bättre studiemiljö- trygghet och studiero, ökad valfrihet och eleven i 
centrum. 
 
Mp: 
Miljöpartiet (mp) vill verka för en trygg och harmonisk miljö för alla ålders grupper. Vi i (mp) vill ex. att 
hela sträckan innan vivo fram till söderhamns plan, skall vara skyltad 30km/tim. Dettta bara som ett 
exempel. En fritids-gård nyöppnad någorlunda centralt för att budgeteras nästa höst. Öppnas så 
snart som möjligt.Förskolor en öppnas 2008 och ev. en 2009. Vatten och avlopp (VA) börjar att bli 
kritiskt. EX. på Tynningö har redan bräckt vatten börjat komma in i en alltför stor en del för att vara 
godtagbart. 
 

S:  
Förskolor och skolor med bra lokaler och god personaltäthet. Erforderliga stödresurser för barn med 
särskilda behov. Barngrupper och klasser skall inte vara större än vad som enligt relevant forskning 
är bra för barnen. Öppen förskola och fritidsverksamhet för tonåringar i alla större stadsdelar. 

Samverkan mellan kommunen, föräldrar och föreningsliv för att förebygga uppkomsten av dåliga 
barn- och ungdomsmiljöer. Familjecentrum bör utvecklas och föräldrautbildning erbjudas. 

Samhällsplaneringen skall främja goda bostadsmiljöer där varje stadsdel innehåller många 
bostadsformer för att motverka segregation och stödja barnens naturliga förmåga att utveckla social 
och kulturell tolerans. Förskolor och skolor skall, där så är möjligt, lokaliseras så, att barn från olika 
miljöer finns representerade i varje enhet. 

V:   
Vi vill att barnen skall växa upp i en hälsosam miljö, gå i en bra och stimulerande förskola, 
fritidsversamhet, skola, ha nära till skog och natur, kunna leka och sporta, röra sig i en säker 
trafikmiljö – ha kul förstås! 
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2. Vilka områden vill ert parti främst arbeta med att förbättra inom barnomsorgen 

och hur skall dessa förbättringar genomföras? 
 
C:  
Vår målsättning är att barnomsorgen ska organiseras i små enheter och finnas i de olika 
kommundelarna. Att kunna erbjuda flera alternativa omsorgsformer och att personalen får möjligheter 
till kompetensutveckling.  
 
Fp: 
Vi har en bra verksamhet redan idag. Samma villkor är viktigt och vi vill göra en översyn av detta så 
att olika utförare vill etablera sig och får samma ekonomiska förutsättningar. 

 
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Vi har under de senaste åren haft en stor inflyttning av barnfamiljer till kommunen. Planeringen har      
varit inriktad på att klara den efterfrågan som finns inom förskolan och grundskolan. 

 
Som exempel kan nämnas att under våren 2006 invigdes kommunens senaste grundskola, 
Söderfjärdsskolan. Enligt prognoserna kommer kommunen att behöva bygga ut 
förskoleverksamheten på Resarö och Kullön. I ett senare skede även på Rindö.  
 
Inom verksamheten är ambitionen att behålla den höga och goda 
Servicenivå vi erbjuder idag. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Erbjuda olika alternativ, inte bara kommunala dagis utan alla former ( dagmamma/-pappa, privata 
dagis och fritids). 
 
Mp: 
 
S:   
Minska barngrupperna till högst 13 i småbarnsgrupper och högst 17 i grupper med äldre barn. Öka 
personaltätheten från 5,8 barn/vuxen till ner mot 5 barn/vuxen. Förutsättningarna för detta skapas 
genom att verksamhetsanslaget ökas och genom en utbyggnad av förskolor i takt med behovet. 

V:   
Mindre barngrupper. Omfördelning av budget. 

 
 
 
3. Vilka områden vill ert parti främst arbeta med att förbättra inom skolan och hur 

skall dessa förbättringar genomföras? 
 

C: 
Varje elev har rätt att få gå ut grundskolan med godkända betyg. Utöver tillräckliga kunskaper i 
svenska, engelska och matematik ska eleverna också få träning i företagsamhet och eget skapande. 
Skolan är en arbetsplats där vi lär oss och visar ömsesidig respekt mot varandra. 
  
Fp: 
Se ovan.  
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Mer:  
betygskriteria som inte är tydligt kommunicerade idag.  
Att lära sig lära eller studieteknik,  
Större professionalism bland lärare och bättre ledarskap.  
Upprustning av miljön i skolan främst Norrbergsskolan 
Mer individstyrt arbete IUP. 
Uppmuntra andra utövare att etablera sig i Vaxholm- det ger större utmaning och troligtvis bättre 
kvalitet i alla kommunala skolor.  
 
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Det finns ett stort behov av att se över skollokalerna. Bl.a. har vi beslutat om att utreda 
Norrbergskolans framtid. Skolan är i stort behov av upprustning samtidigt som elevunderlaget flyttar 
in på andra öar än Vaxön. Utredningen, som blir klar under hösten, skall belysa alternativen att 
antingen rusta upp nuvarande skola eller redovisa andra alternativ. Den politiska majoriteten i 
kommunen har inte bundit sig för något alternativ i detta skede. 
Dock är vår ambition är att hitta en optimal lösning där eleverna har närhet till sina skollokaler. 
 
I övrigt hänvisas till svaren på fråga 2, 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi vill verka för att år 1-5 skall finnas där barnen bor och år 6-9 skall lokaliseras till Vaxön som idag. 
Skolan skall präglas av stor valfrihet för elever och föräldrar samt fokus på kunniga lärare. 
 
Mp: 

 
S:   
Renovera och bygga till Norrbergsskolan så att den lokalmässigt blir likvärdig med Söderfjärdsskolan. 
Bl.a. måste även Norrbergsskolan ha tillgång till en gymnastik- och motionshall i nära anslutning till 
skolan. Stödja Norrbergsskolans utvecklingssarbete så att den nya interna organisationen och 
pedagogiken blir genomförd till 2007. 

Bygga ut F-5-skolan på Resarö i takt med elevantalets ökning. 

Säkerställa den personaltäthet som byggts upp med ”Wernerssonpengarna” de senaste åren, och 
inte åter börja minska den. Bevaka att klasserna för de minsta barnen inte blir för stora. 

Utveckla stödresurserna  till barn med särskilda behov, så att alltfler kan gå kvar i skola i Vaxholm. 
Barn skall endast i undantagsfall behöva färdas långa vägar till verksamhet i andra kommuner för att 
få det stöd de behöver. 

V:   
Fler vuxna med fallenhet för att umgås med barn, mindre klasser, stödundervisning, 
mobbningsförhindrande åtgärder. Kompetenta lärare som vill stanna genom att de erbjuds 
fortbildning och bra miljö. 

 
 
 
4. Vilka fördelar (om några) ser ert parti med att kunna erbjuda både privata och 

kommunala alternativ för förskola, skola och dagbarnvård inom kommunen? 
Vad är ert partis främsta syfte med att komplettera de kommunala 
verksamheterna med privata alternativ? Hur skall ni uppnå detta syfte? 

 
C:  
Varje förälder känner bäst sitt barn och dess behov och skall därför vara den som bestämmer vad det 
egna barnet ska ha för barnomsorg. I kommunal eller privat regi. 



 5

På kooperativ förskola eller hemma. Kommunen skall ge lika bidrag/ekonomiska förutsättningar till 
såväl kommunala som privata/kooperativa alternativ. 
Centerpartiet har i sitt partiprogram att föräldrar ska få en barnpeng för att själva bestämma 
barnomsorg till sitt barn. Makt över sitt eget liv. 
 
Fp: 
Se ovan. Lika villkor för alla för och grundskolor. Tydlighet och öppenhet mellan olika utövare. 
Samma krav på kvalitet oavsett utövare.  

 
Vi vet att införandet av friskolor har lett till en förbättring av alla skolors kvalitet i Sverige.  Det finns 
undersökningar som visar på det. Föräldrar och elever är mer nöjda med sin skola bland de 
fristående enheterna. Vi tycker inte att vi har tillräckligt med alternativ för familjer i Vaxholm idag, utan 
vill gärna se andra utövare av skolverksamhet. Det ger en mer dynamisk utveckling och sporrar alla 
verksamheter att förbättra sig. Monopol har aldrig genererat hög kvalitet!  Lika villkor är en av 
nyckelfaktorerna, liksom öppenhet från de kommunala verksamheterna. 

 
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Vår utgångspunkt är att föräldrar och elever skall få välja vilken skola eleven skall gå i. Det skall även 
ges utrymme för alternativ till den kommunala skolan och kommunen skall verka för möjligheterna att 
välja skola fritt i hela stockholmsregionen förbättras. 
 
Vi tror på en mångfald inom skolans område och på föräldrarnas förmåga att välja lämplig skolform 
för sina barn. Därför vill vi stimulera till alternativ till den kommunala skolan. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vår grundsyn är att det skall finnas en skola för alla barn, även dem med speciella behov eller 
intressen. Därför förespråkar vi en valfrihet med olika alternativ. Det är elevernas och föräldrarnas 
önskemål och behov som skall styra vilka alternativ som erbjuds. Detta uppnås via engagerade 
föräldrar och elever. 
 
Mp: 
(mp) anser att föräldrakoperativa drivformer icke skall missgynnas, dock att kommunen får möjlighet 
att granska verksamheten efter vad kommunen anser vara nödvändigt.  
                         
Att föräldrakopperativ drifts i former där övberskottet går tillbaka till barna/Föräldrarna. Eller 
kongkreta åtgärder I kollektivet. Kommunen skall även ha möjlighet till full insyn,dels för att 
säkerställa kvaliteten på utbildningen samt icke att föraktiga att det är kommunens pengar. 
Fler berörda lärare både 0-3, 4-6 åringarna,  kullarna ökar stadigt . 
Lyssna av med förskolepersonal, från politikernas sida, vi tar gärna initsiativet från våran sida. 
 
S:   
I grunden skall de kommunala verksamheterna ges tillräckliga resurser för att kvalitetsmässigt vara 
bland de bästa i Sverige. Privata alternativ skall inte behövas för att de kommunala verksamheterna 
är dåliga. Vi är dock positiva till privata alternativ, om de drivs av intresse för alternativ pedagogik 
eller, beträffande förskolor, om föräldrarna själva tar initiativ för att få tillgång till barnomsorg hos 
någon annan huvudman än kommunen. 

Det är en fördel för barnen, att det finns tillgång till flera pedagogiska alternativ och att skolornas 
pedagogiska utveckling stimuleras. Det är också en fördel om föräldrarna själva får möjlighet att välja 
sådana förskolor, som de själva tycker är bäst. Vi ser inget egenvärde med att skolor eller förskolor 
drivs privat, men är glada att kunna tillmötesgå eventuella önskemål från elever och föräldrar om 
alternativ till kommunens verksamheter. 

V:   
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Kommunala skolar arbetar utan vinstintresse. Det tycker vi är mycket viktigt och därför skall de 
kommunala skolorna erbjuda mångfald i det pedagogiska utbudet. 

 
 
 
5. Hur ser ert parti på den föreslagna storleken på den planerade förskolan i 

Överby (sex till tio avdelningar)? Hur motiverar ni ert synsätt?  
 

C:  
Hellre flera mindre enheter än en stor ”barnfabrik”.  Vem vill jobba där och vilka barn kan bli trygga 
med flera hundra kompisar på gården ? Hur trygg är jag som förälder – vem ser just mitt barn ? 
 
Fp: 
Förskolor kan drivas på många olika sätt och det beror mer på den pedagogiska modellen, 
pedagogernas erfarenhet och professionalism samt engagemang som avgör om en verksamhet är 
bra eller inte. Det kan man inte avgöra genom att räkna antal ”avdelningar” eller bara gå på nyckeltal 
som barn per pedagog eller antal barn per grupp. Vissa verksamheter med goda pedagogsika 
resultat arbetar inte på det sättet över huvudtaget: Ur och skur, Inspira m fl. 
  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Kommunen är i stort behov av en ny förskola på Resarö. De sex avdelningar som planeras är ett 
välkommet tillskott på ön. Det lättar även på trycket på Resarö skola. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi har svårt att uttala oss då det inte finns ett konkret förslag ännu och vad det innebär för 
trafiksituation etc. Rent principiellt är vi dock emot stora enheter. 
 
Mp: 
Upp till max 6 avdlingar. 
 
S:   
Det är nödvändigt att snabbt öka förskolekapaciteten på Resarö. Lämpliga platser och lokaler tar lång 
tid att planera fram, och därför är det viktigt att kommunen nu genomför en detaljplan vid 
Överbyslingan, där en förskola varit inplanerad sedan översiktsplanen beslutades 1993. 

Förskolor större än 4-5 avdelningar bör undvikas, men i nödfall kan 6 avdelningar också fungera bra, 
när det finns tillgång till en så stor förskoletomt och så mycket närbelägen naturmark som här. Dock 
måste trafikföringen planeras noggrant, så att det inte uppstår trafikkaos vid lämnings- och 
hämtningstider. Om det finns alternativa möjligheter att bygga ut förskolor och skolan på Resarö i takt 
med behovet, vill vi noga överväga att minska förskolan vid Överbyslingan. 

V:   
Om de olika avdelningarna kan arbeta utan att störa varandra kan vi acceptera detta. De kan då 
kanske få en egen kokerska och personalen kan stötta varandra. Vi ser det som mycket viktigt att 
personalen är känd för barnen. 
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6. Vilka förslag har ert parti för att förbättra / stärka kommunens ekonomi 
generellt? (så att en god förskola, skola och fritid kan garanteras våra barn nu 
och i framtiden)  

 
C: 
Hushålla med våra skattemedel och effektivisera administration där det går. 
  
Fp: 
En översyn och kontroll av kostnader och kvalitet är alltid viktig. Vi måste ta ansvar för medborgarnas 
pengar så att de används på ett sunt sätt. Det finns dock alltid saker att förbättra, förenkla och 
effektivisera. Goda resultat beror inte bara på tillgång på pengar. Man kan ändra på arbetssätt och 
rutiner samt tänka i nya banor. Vi kan använda oss av andra kommuners goda exempel för att få tips. 
Det viktigaste är att barnen har det bra, att läroplanerna följs och att föräldrarna är nöjda och känner 
sig trygga att lämna sitt barn i våra verksamheter. 
  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Kommunens ekonomi baseras på de skatter och avgifter som kommer in. Tyvärr får vi inte behålla 
alla egna skattepengar då en stor del fördelas till andra kommuner i landet genom ett 
utjämningssystem. 
Den största delen av kommunens budget går till förskola, skola och utbildning. Den andra stora biten 
av budgetomslutningen går till äldreomsorg och social omvårdnad. 
Kommunalskatten är 19:88 och ligger över länssnittet. En ambition är att inte ligga över länssnittet. 
Vaxholm konkurrerar med övriga 25 kommuner i länet och avviker genom att vi har högre taxor inom 
bl.a. va-området och inom sophämtning. Boendekostnaderna och matkostnaderna i Vaxholm ligger 
högre än länet i snitt. Mot denna bakgrund finns ingen möjlighet att höja skatten för att öka intäkterna. 
Vi hushållar med de pengar vi har och genomförda analyser pekar på att vi håller en hög servicegrad 
inom våra kommunala verksamheter. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi vill se över hela stadens organisation och vända på varje krona. Den enda garanten för en bra 
skola är en ekonomi i balans. 
 
Mp: 
 
S:   
Ta ut en skatt som är tillräcklig för att dels driva en bra verksamhet och dels normalt medföra ett 
bokslut med ett positivt resultat, som bör uppgå till ca 2% av summan av statsbidrag och 
skatteintäkter. Då behöver kommunen endast delvis låna till alla investeringar, som krävs i en 
växande kommun, och riskerar inte att behöva använda en växande del av skatteintäkterna till 
låneräntor. 

I Vaxholm har sorgligt nog den styrande majoriteten allvarligt misskött ekonomin. I stället för det 
årliga överskott på 6-7 miljoner kronor, som kommunen borde ha haft, drevs kommunen under åren 
2001-2005 med ett sammanlagt driftsunderskott på 84 miljoner kronor. Det innebär t.ex. att 
kommunen nu har ca 100 miljoner kronor mer i lån än vi borde haft, och att vi därför f.n. måste betala 
3-4 miljoner kronor mer i räntor varje år, än om ekonomin skötts som den borde. 

Trots att regeringen de senaste åren ökat kommunernas statsbidrag och genom sin politik bidragit till 
en ovanligt stark ekonomisk utveckling, som ökat kommunernas skatteintäkter, blir det därför troligen 
omöjligt att de närmaste åren förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter, utan en något högre 
kommunalskatt. 

Vi måste nu betala för de tidigare årens försummelser, men det är nödvändigt om vi skall uppnå den 
goda ekonomiska hushållning, som kommunallagen föreskriver, och som om ytterligare några år kan 
ge Vaxholm en ekonomi, som tillåter både bra verksamhet och lägre skatt. 
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V:   
Vi vill inte sänka skatten utan höja kvaliteten. 
 
 
 

7. Har ert parti för avsikt att verka för en höjning av förskolornas respektive  
skolornas barnpeng i kommande budget?   
 
C:  
Nej inte som det ser ut i nuläget. Vaxholms kommun har idag högre kostnader per barn i 
skola/förskola än andra motsvarande kommuner har.  I skolan visar elevernas resultat inte att de 
skulle vara bättre än i andra kommuner med lägre kostnader. Vi måste undersöka vad det beror på. 
 
Fp: 
Vi har en bra balans mellan intäkter och kostnader idag. Det hade vi inte för några år sedan. Våra 
nyckeltal för antal barn per pedagog ligger på en nivå jämförbart med andra kommuner i vår närhet. 
Det finns dock mycket kvar att göra i skolan. IUP ska styra verksamheten och det kommer troligen att 
kosta i tid för både personal och ledning i skolan att lära sig arbeta med. Vi behöver rusta 
Norrbergsskolan så att vi får likvärdiga skolor för elever i skolår 6-9. Vi vill se över användningen av 
läromedel så att det också ligger i linje med vad eleverna får i andra kommuner. Det behövs 
diagnoser i matte och svenska för elever i år två och tre. Det kostar också pengar. Men det är viktigt 
att vi ser till att alla elever når målen och får rätt stöd och utmaningar. Vi har under hela vår 
mandatperiod motverkat alla tankar på att sänka pengen eller försämra villkoren för skolorna. Vi har 
ändå en ambition att göra mer och bättre skola till en rimlig kostnad. Det finns ju även andra områden 
i kommunen som måste fungera.  
  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Budget för 2006 fastställdes i november 2005. Resurstilldelning till kommunens nämnder görs efter 
äskanden från verksamheterna. Budgetberedningen gör sedan en sammanvägning av de olika 
äskandena som inkommit. Till största del har vi tillfredställt de äskanden som inkommit. Samma 
process kommer att ske under hösten inför kommande budgetbehandling. Det är för tidigt att göra 
några utfästelser innan verksamheterna presenterat sina underlag. Dock har vi i flerårsberäkningarna 
räknat med volymökningar inom förskolan och skolan som kommer att leda till högre budgetramar. 
I övrigt se svar på fråga 6. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi kan idag inte svara på om en höjning kan bli aktuell. Vi vill dock verka för att barnpengen finns 
kvar. Vid en borgerlig valseger i riksdagsvalet kommer dock en höjning att ske från statlig sida. 
 
Mp: 
10% höjning på ca 80000 /barn där efter skall bidraget inflationsskyddas inför framtiden. Även 
uppräkning av bidraget gällande avtalsenliga lönekostnader. 
 
S:   

 Ja 

V:   
Ja! 
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8. Hur stora barngrupper och vilken personaltäthet anser ert parti vara lämpligt 
att ha inom förskolan och skolan respektive hur stora barngrupper anser ni 
det vara möjligt att ha inom förskolan och skolan med förankring i 
kommunens nuvarande visioner och mål för verksamheten?  
 
C:  
Barngruppers högsta storlek varierar med hur gruppen och lokalerna ser ut. De som kan bedöma det 
bäst är den ansvariga föreståndaren/rektorn på respektive ställe, inte politiker. 
En stor grupp kan fungera mycket bra medan det i andra lika stora grupper inte fungerar alls. Ett eller 
flera ”oroliga barn” i en grupp kan göra att man inte kan har maximalt antal barn i den gruppen. 
Bedömningen måste göras av ansvarig personal och inte av politiker. Därför är det också olyckligt att 
låsa sig vid ett tal.   
Vi har ett uppdrag att hela tiden följa hur kvalitén är och det görs också ständigt. 
Centerpartiet ser det dock som en prioriterad fråga att ha mindre grupper i barnomsorg och skola. 
 
Fp: 
Det finns olika åsikter om hur stor en grupp av barn ska vara som vistas i samma lokal eller på en 
viss begränsad yta. Skolverket har rekommenderat barngrupper på ca 15 barn per grupp generellt. 
Men de säger samtidigt att det beror på verksamhetens arbetssätt, pedagogernas erfarenhet, 
lokalernas utformning och gruppens sammansättning. Många förskolor har små grupper på 4-5 barn i 
åldern 1-2 år. Andra delar in barnen i grupper om 15-18 barn som vistas tillsammans med 4-6 
pedagoger det som på traditionellt vis kallas en ”avdelning”. Det är verksamhetens kvalitet som avgör 
vart gränsen går. Om ni som föräldrar ser att ert barn trivs och mår gott, då är allt gott och väl!   
 
Kd: 
  
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Vi som politiker utgår från individen som då också blir utgångspunkten för hur stora barngrupperna 
kan bli. Eftersom alla individer skiljer sig åt kommer även storleken på barngrupperna att vara olika 
och det är upp till varje skola att göra dessa bedömningar. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Generellt skall politiker inte besluta eller påverka dessa frågor utan de skall fattas av personalen på 
respektive skola som har pedagogisk utbildning, erfarenhet och insikt i den lokala situationen. Det 
grundläggande är att alla elever skall få förutsättningar att nå studiemålen. 
 
Mp: 
lämpligt: 
förskolan ca 5 barn per personal.  
Möjligt: 
Förskolan ca 7 barn per personal när det gäller 4-6 åringar. 
Vi vill inrikta oss på åk1 till åk9 ha högst 25 - 28 barn. 
 
S:   
I förskolan 12 barn i småbarnsgrupper och 16 i grupper med äldre barn, i skolan 23 barn i F-3, 25 i 4-
5 och 28 i 6-9. Personaltätheten i förskolan bör vara 5 barn/vuxen i skolan 8-9  lärare per 100 barn. 
Maxgränser i förskolan 13 resp.17, i skolan 25; 28; 30. Det är dock svårt, särskilt i skolan, att ange 
exakta tal, som täcker alla förhållanden. Med bra pedagogik, bra lokaler och hög personaltäthet kan 
flera barn i ”klasserna” få en fullvärdig skolmiljö, än när sämre förutsättningar råder. I förskolorna 
råder naturligtvis i viss mån motsvarande förhållanden, men troligen med mindre 
variationsmöjligheter än i skolan 

V:   
Det beror på hur barnen mår!  Vi känner oss inte kunniga att bedöma denna fråga utan vill helst 
överlämna den till skolans personal. 
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9. Hur vill ert parti verka för att attrahera och behålla kvalificerad personal i 
förskola och skola? 
 
C:  
Genom att ge möjlighet till att som personal känna att man kan ge god kvalitet i sitt arbete med 
barnen. 
Genom att erbjuda kompetensutvecklig, karriärutveckling genom studiedagar, fortbildning och 
kontinuerlig handledning.   
 
Fp: 
Genom att se till att våra verksamheter blir professionella arbetsplatser med god ledning. Gott om 
utmaningar och tillfällen till lärande och utveckling samt gott renommé brukar locka duktiga 
medarbetare! Det betyder att det är viktigt att mäta verksamheternas kvalitet, förstärka det som är bra 
och förändra det som inte fungerar.  

 
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom en bra kvalité i verksamheten genom att skapa en god 
arbetsmiljö. Som exempel utbildar vi för närvarande barnskötare för att höja kvalitén inom förskolan. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi vill verka för en bra organisation och där lärarkollektivet kan vara med och påverka pedagogik och 
inriktning. Vi vill höja läraryrkets status samt ge goda förutsättningar för lärarna att fortbilda sig. 
 
Mp: 
 
S:   
I förskolan är det viktigaste att förbättra arbetsförhållandena genom mindre barngrupper och högre 
personaltäthet. Förskollärarnas löneläge måste också förbättras relativt grundskolelärarnas. 

I skolan är lokalresurserna viktiga. Utbyggnaden måste ske i takt med elevtillväxten, så att man 
slipper arbeta i provisorier eller alltför trånga lokaler. I Norrbergsskolan är det absolut nödvändigt 
med en stor renovering och ombyggnad snarast. 

Det är också väsentligt att inte åter börja spara in på lärarpersonal nu när ”Wernerssonpengarna” har 
försvunnit som specialdestinerade statsbidrag. På en del ställen i Vaxholms skolor behövs troligen 
fortfarande viss personalförstärkning frånsett den som sker på grund av elevantalets tillväxt. 

Stödet till barn med särskilda behov måste fortsätta att utvecklas, så att de får det stöd de behöver 
och så att inte för mycket resurser ur den ordinarie verksamheten måste avsättas till annat. Troligen 
behövs fler speciallärare. Möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling är viktigt. 

V:   
Fortbildning, bra lön, bra arbetsmiljö så att personalen känner att kommunen satsar på dom och att 
de har medbestämmande över sin situation. Kontinuitet. Ta vara på varje persons förutsättningar och 
kvaliteter. 

 
 
 
10. Hur ser ert parti på BUK-nämndens lokalbehovsanalys (tjänsteutlåtande 2006-

01-17) och hur avser ni att tillmötesgå de behov som finns ? 
 
C:  
Vi tar ställning till det beslutsförslag som kommer att tas fram baserat på analysen. 
Att göra analyser ingår i nämndernas uppdrag och det är bra. 



 11

Se även svaret på fråga 18. 
 
Fp: 
Det finns ingenting som idag tyder på att vi skulle få ett minskat behov av förskolor och skolor! 
Resarö och Rindö växer och flera av småöarna permanentas. Den skola som skulle ersätta den 
omdebatterade skola som var tänkt på Resarö, Söderfjärd, är redan full. Norrbergsskolan jobbar just 
nu i underläge men lokalerna har ett fantastiskt läge och kan användas för att bygga en ny, attraktiv 
skolverksamhet i centrala Vaxholm. Vi tycker att tjänsteutlåtandet är lite lågt tilltaget och saknar en 
stark vision för skolutvecklingen i Vaxholm. Självklart ska vi se till att behovet styr utvecklingen.  

  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Analysen tog hänsyn till kommande elevprognoser och utgör grund för kommande 
ställningstaganden. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi ber att få återkomma om denna fråga vid ett senare tillfälle.  
 
Mp: 
 
S:   
Norrbergsskolan skall behållas och renoveras. Resarö skola för klasserna F-5 skall byggas ut i takt 
med elevökningen. Först genom att skolan tar i anspråk förskolelokaler som frigörs, när förskolan vid 
Övebyslingan byggs. Senare måste antagligen en större tillbyggnad ske. I samband därmed kan 
bättre gymnastikutrymmen skapas och en samlingslokal / aula, som är anpassad till Resarös behov 
skapas. 

På Rindö måste en F-5-skola skapas. Antagligen bör den inrymmas i befintliga lokaler på 
regementsområdet, där alla faciliteter redan finns. Gamla skolan blir enbart förskola. 

V:   
Vi har ingen plats i BUK och trots att vi letat fram dokumentet har vi svårt att göra en rättvis 
bedömning. 
 
 
 

11. Framtiden för kommunens enda öppna förskola har varit oviss. Vad har ert 
parti för planer för den verksamheten? 
 
C:  
Den öppna förskolan vid Ullbergs park fungerar mycket bra och fyller ett stort behov.  
Centern vill att den ska vara kvar. 
 
Fp: 
Det är en fråga som vi får ta upp i det blivande BUK- nämnden. I dagens läge har vi inte någon 
bestämd plan. När vi har haft ont om pengar har vi varit tvungna att satsa på de obligatoriska 
verksamheterna. Men visst fyller öppna förskolan en viktig funktion! 
  
Kd: 
  
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
För närvarande finns inga planer för någon förändring för den öppna förskolan. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
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Vi skulle se det som tragiskt om den lades ned. 
 
Mp: 
 
S:   
Öppna förskolan är en mycket betydelsefull verksamhet för de föräldrar som är hemma med sina 
barn. Vi har aldrig tänkt lägga ner den. Tvärtom anser vi det naturligt att utvidga dess verksamhet 
både till Resarö och Rindö, när dessa stadsdelar nu växer kraftigt. 

V:   
Den öppna förskolan skall självklart vara kvar! Den fungerar såvitt vi hört mycket bra! 
 
 
 

12. Storstugan har ett flertal gånger hotats av nedläggning. Var har ert parti för 
planer för såväl fritids- som ungdomsgårdsverksamheten där? 
 
C :  
Idéerna om vad som skall ordnas för ungdomar bör helst komma från dem själva och från den 
personal som jobbar närmast ungdomarna.  Fritidsverksamhet måste finnas och en bra 
ungdomsverksamhet som är stimulerande och drogfri. Om det ska ske i Storstugan eller någon 
annanstans eller kanske tom i annan regi  får man väl titta på.  
 
Fp: 
Det finns faktiskt mycket att göra för ungdomar i Vaxholm idag. Vaxholms ungdomar har en fantastisk 
miljö med tillgång till vatten, sport, kultur, friluftsliv, bibliotek mm. Det som kanske saknas är 
samlingslokaler lokalt på t ex Resarö och Rindö. Lokaler på Rindö finns i överflöd nu efter att AMF 1 
lagts ned. Vi vill i fösta hand satsa på flera olika verksamheter i samverkan med skola, kultur- och 
föreningsliv. Det finns många goda idéer som vi vill stötta och sjösätta: Replokaler för våra duktiga 
unga musiker, möjlighet att idrotta eller spela instrument på håltimmar, arbeta i det lokala företagen 
med projekt t ex. Vi vill se till helheten och inte lösa en verksamhet i taget.  
  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Verksamheten kommer att bedrivas i nuvarande form tills vidare. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Fritids- och ungdomsverksamheter är generellt lönsamma för staden då det sparar in på kostnader 
för skadegörelse etc.. Vi vill därför öka förutsättningarna för fritids- och ungdomsverksamheter. 
 
Mp: 
 
S:   
Samma gäller för Storstugan. Vi vill stärka fritidsgårdsverksamheten så att den får resurser att 
bedriva verksamhet också på Resarö och Rindö. 

V:    
Skall vara kvar och få uppmuntran för sin verksamhet. 
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13. Vad har ert parti för idéer kring aktiviteter för ungdomar i kommunen (från 
cirka 12 års ålder och uppåt)?  

 
C:  
Se föregående svar.  
 
Fp: 
Se ovan 

 
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Kommunens ungdomar har tillgång till fritidsgården samt mängder av idrottsaktiviteter och ett stort 
utbud inom föreningslivet. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Mer idrottsaktiviteter runt IP samt på Resarö bollplan. I övrigt se bifogad programförklaring. 
 
Mp: 
 
S:   
Utveckla kommunens fritidsgårdsverksamhet, så den blir mer attraktiv för ungdomarna. Vi vill också 
stärka samverkan mellan kommunen och föreningslivet, så att fler ungdomar blir engagerade i 
föreningsverksamheterna. Föreningsstödet behöver ökas och nya idrottsanläggningar kan behövas, 
t.ex. i anslutning till fotbollsplanen på Resarö. 

Det nya kulturhuset, som vi föreslår skall skapas genom tillbyggnad till biografen i Vaxholm kommer 
också att bli mycket attraktivt för ungdomarna. Där skall förutom den nuuvarande filmverksamheten 
också kommunens bibliotek och kulturskolan inrymmas. Genom kulturskolans verksamheter kommer 
biosalongen att aktiveras till en lokal där mycket intressant kommer att ske, t.ex. teater- och 
musikverksamhet. 

V:   
Simhall! Bra kultur-, sport- och replokaler för musik. Stimulera föräldradeltagande – inte så mycket för 
ekonomin som för den goda förebilden. 
 
 
 

14. Kommer ert parti att verka för att även Resarö respektive Kullö får  
kommunala bidrag för gemensamhetslokaler med aktiviteter för barn och 
ungdomar alternativt en fritidsgård som drivs i kommunal regi av liknande 
slag som Storstugan?  
 
C:  
Ja.  
 
Fp: 
Exakt hur en verksamhet ska finansieras kan vi inte veta på förhand. Men att vi vill satsa på barn och 
undgomsverksamhet i  Vaxholm är helt klart. Det är samma situation på Rindö och vi ska även här se 
till vad som behöver åtgärdas.  
  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
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För närvarande finns det inget utrymme i kommunens budget frö sådana verksamheter. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Se bifogad programförklaring. 
 
Mp: 
 
S:   

 Ja 

V:   
Ja, absolut. Både på Kullön och på Resarö. Små barn skall inte behöva skjutsas till sina aktiviteter. 
De skall finnas nära. 

 
 
 
15. Kommer ert parti verka för att en skola åk 0-3 byggs under kommande 

mandatperiod på Kullö? 
 
C:  
Ja. Det har vi skrivit i vårt handlingsprogram inför valet.  
 
Fp: 
Om det ska vara F-3, F-5 eller F-9 beror på dels på hur vi vill bedriva skolverksamhet i Vaxholm totalt 
sett och hur vi bedömer hur stort behovet framöver ser ut.  
  
Kd: 
  
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Nej. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Ja 
 
Mp: 
Ja, om möjligt tomt lär finnas i detaljplanen. Om behovet finns kan man tänka sig att slå upp 
barackliknande utrymmen, detta kan också drivas i privat regi. 
 
S:   
När Kullö planerades krävde vi, att en skoltomt för en F-3-skola skulle finnas med i detaljplanen. 
Detta avslogs av den borgerliga majorieten. I stället blev det endast en ganska trång tomt för 
ytterligare en förskola. Vi är positiva till en F-3-skola på Kullö, men vi är osäkra på var den kan få 
plats. Det går naturligtvis att lösa. 

V:   
 Ja. 
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16. Kommer ert parti att verka för att det akuta behovet av förskoleplatser på Kullö 

tillgodoses genom utbyggnad av befintlig privat verksamhet på Kullö?  Eller 
med kommunal förskola på Kullö? 
 
C:  
Det är upp till föräldrarna att bestämma utförare. Kommunen skall ha en dialog med föräldrarna på 
Kullön.  Kommunen ska ge lika bidrag/ ekonomiska förutsättningar till såväl kommunal som privat 
verksamhet eller föräldrakooperativ. 
 
Fp: 
Fristående eller kommunal regi är inte viktigt. Det viktiga är att det blir en verksamhet av god kvalitet. 
Behövs det förskoleplatser så ska vi se till att det byggs också. Det är det lag på. 
  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Nej, inte i dagsläget. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi stöttar gärna privata alternativ på kullö. 
 
Mp: 
Kommer viljan att finnas kvar (från föräldrarnas sida), så hjälper vi till i den utsträckningen vi kan (GE 
VÄLJARSTÖD HÄR) Se även svar på fråga 15. 
 
S:   
Den befintliga Pysslingenförskolan byggs nu ut med en Ur och Skur-grupp, som löser det akuta 
behovet. Vi är medvetna om att behovet fortsätter att öka ännu ett tag, och är positiva till att använda 
den andra förskoletomten för en kommunal förskola eller en privat, om föräldrarna på Kullö föredrar 
det. 

V:   
Vi förespråkar kommunala förskolor, men huvudsaken är att det blir en bra förskola. 

 
 
 
17. Kommer ert parti att verka för ökad trafiksäkerhet på sträckan Kullö – 

Pålsundsskolan och i så fall på vilket sätt (t ex. med trafikljus vid Floravägen 
och Eriksövägen och skolskjuts för de mindre barnen över bron mellan Kullö 
och Vaxö, dvs i praktiken mellan Kullö och Pålsundsskolan)? 

 
C:  
Vi har skrivit en motion i frågan om ett säkrare övergångsställe vid Floravägen och Eriksövägen.  
Hellre en skola på Kullön än att skjutsa de minsta barnen till Pålsundsskolan. Det finns regler för att 
få skolskjuts. Särskilda skäl kan ibland motivera avsteg 
 
Fp: 
Vi måste se över trafiksäkerheten för barnen kontinuerligt. Trafiken inom kommunen ökar med 
ökande antal invånare. Alla elever ska ha en trygg väg till skolan. Det är självklart. Om det är så att 
man inte kan ta sig till skolan på ett säkert sätt, så är det något man måste göra något åt i samverkan 
med Vägverket bl a . Förskoleklassen på Kullö ska ha skolskjuts, tycker vi. Om vi ska ha skolskjuts 
för de övriga eleverna måste vi se över. Det finns en gång- och cykelväg, vilket är mer än vad som 
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finns på flera andra ställen inom kommunen för barn som tar sig till bussen. Men det är korsningen 
som är problemet. Vi tycker att det vore bra med ett bevakat övergångsställe över påfarten till stora 
vägen.  
  
Kd: 
  
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Det finns i dagsläget separata gång- och cykelvägar hela vägen mellan Kullön och Pålsundsskolan 
samt  två övergångar i form av broar över vägen. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Ja, vi kommer att verka för ökad trafiksäkerhet. 
 
Mp: 
Vi kommer att verka för trafikljus vid floravägen,  det skulle även behövas "barnpoliser" eller trafikljus 
vid eriksövägen. 
 
S:   
De minsta barnen från Kullön bör få skolskjuts av trafiksäkerhetsskäl. Övriga trafiksäkerhetsåtgärder 
som behövs, vill vi gärna medverka till. 

V:   
Skolskjuts för de mindre barnen, men bättre och säkrare cykelvägar för de äldre. De behöver röra på 
sig också... 
 
 
 

18. Hur ställer sig ert parti till Norrbergsskolans framtid; renovering eller 
nedläggning inom en snar framtid? Om skolan läggs ned, var förespråkar ert 
parti en ersättningsskola? 

 
C:  
Det finns ingen som helst anledning att föregripa den utredning som är beställd och som görs nu. Det 
skulle bara vara olyckligt att som andra partier göra: ta ställning innan utredningen för att kanske 
sedan få reda på att man förespråkar ett dåligt och dyrt alternativ.   
 
Fp: 
Vi vill helst att Norrbergsskolan blir kvar som enhet mitt i centrala Vaxholm. De flesta ungdomar vi har 
varit i kontakt med vill helst åka in till Vaxholm när de går i 6:an. Det är bra att få tillgång till många 
nya kamrater och fler aktiviteter. Dessutom kan vi får samordningsfördelar med idrottshall, bibliotek, 
eftermiddagsaktiviteter, mm. Det innebär naturligtvis att Norrbergsskolan måste rustas. Både vad 
gäller byggnaden och det som utgör själva verksamheten. 
  
Kd: 
  
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Se svar på fråga 3. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi tycker att Norrbergsskolan kan erbjuda mycket ifråga om miljö och säkra skolvägar. För oss skall 
det vara mycket stor ekonomisk vinst innan den läggs ned. 
 
Mp: 
Vi vill behålla Norrbergsskolan och att den skall saneras under sommaren 2008. 
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S:   
Renovering och tillbyggnad med gymnastik- och motionshall! 

V:   
Renovering. Det handlar bl a om att barn skall få uppleva olika typer av miljöer: 50-talet erbjöd vackra 
material som kanske inte är så populära just nu, men när tillräckligt mycket från 50-talet är rivet, 
kommer man att ställa sig frågan: Hur kunde vi? Dessutom ligger Norrbergsskolan nära Vaxholms 
centrum där saker och ting händer, man träffar kompisar på Storstugan och rindöbarnen kan komma 
dit utan alltför stort besvär. Skolan behöver kompletteras med en gymnastikbyggnad. 

 
 
 
19. Vid vilken folkmängd anser ert parti kommunen vara tillräckligt stor för att 

motivera en gymnasieskola i kommunen? 
 
C: 
Idag tycker nog ungdomarna själva att det är ganska skönt att komma en bit hemifrån och gå i 
gymnasiet i någon av våra grannkommuner. Börja med att fråga ungdomarna vad de tycker. Vi vill 
jobba för bra kommunikationer till gymnasieskolorna. 
  
Fp: 
Fördelen med att inte ha en gymnasieskola i kommunen är att våra elever friare kan välja andra 
alternativ. Det handlar i först hand om hur många elever som kan tänkas vilja gå i en gymnasieskola i 
Vaxholm. Väljer vi Rindö så finns det redan lokaler med sporthall, bad, föreläsningssalar, 
utbildningslokaler, idrottsplats och matsal. Här finns egentligen alla förutsättningar för ett driva en 
skola. Det behöver vara över 300 elever för att man ska kunna få ekonomin att gå ihop med alla krav 
på lärarkompetens, läromedel och utrustning som behövs. Det finns egentligen inget som hindrar en 
gymnasieskola om vi får in eleverna! Kanske ett fristående alternativ med miljö, båtliv eller idrott och 
ledarskap som profil? 
  
Kd: 
  
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Normalt krävs det en ungefärlig folkmängd runt 20.000 invånare. Men i Stockholmsområdet krävs 
antagligen betydligt fler för att få ekonomi i en gymnasieskola. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Vi kan inte se att folkmängden i Vaxholm kommer att bli så stor så att den kan motivera en BRA 
allmän gymnasieskola. Däremot ser vi gärna gymnasier med specialinriktning. 
 
Mp: 
 
S:   
Kommunal gymnasieskola först kring 20000 invånare. Privata specialgymnasier medverkar vi gärna 
till att ta emot i kommunen om intresse finns. Amf1-området skulle kunna vara intressant för vissa 
specialgymnasier. 

V:   
15 000? Gymnasieelever behöver mer stimulans och se mer av ”livet” än vad Vaxholm i nuvarande 
storlek kan erbjuda. Större mångfald för att inte bli trångsynta. 
Erfara större utbud av både kultur och kunnande. Däremot skulle ett specialgymnasium (internat) 
med marin inriktning kanske vara möjlig om det hade ett rikstäckande upptagningsområde. På 
Rindö? 



 18

20. I vilken rangordning prioriterar ert parti nedan nämnda kvalitetshöjande 
åtgärder för barn och ungdomar i kommunen? 

 
• Fasta vikarier i förskola och skola 
• Mindre barngrupper (max 5 barn per vuxen) 
• Utökad aktivitet för Kulturskolan 
• Utökat stöd till resurscentrum 
• Annat, nämligen… 

 
C:  

1.   Mindre barngrupper, men varför låsa sig vid ett speciellt antal ? 
2.   Fasta vikarier 
3 Kulturskolan. 
4 Bra ungdomsverksamhet. Gärna i annan regi än kommunal. 
5. Resurscentrum. 

 
Fp: 
Det finns mycket annat att göra! Medarbetarna i våra skolor har många nya idéer för hur det skulle 
kunna se ut för våra barn och ungdomar. Kulturskolan fyller en mycket viktig funktion och vi i 
folkpartiet har hela tiden stött en fortsatt verksamhet trots att den inte gått ihop ekonomiskt.  
 
Det ni inte tagit upp här är vad som ni menar med kvalitet. Med kvalitet brukar man mena 
ändamålsenlighet eller förmåga att leva upp till eller överträffa förväntningarna. Det kan till exempel 
vara att våra förskolebarn får utvecklas och uppleva de olika områden som finns i läroplanen för 
förskolan och att alla elever når målen i skolan! Det kan också vara att eleverna ser fram emot att gå 
till lektionen i stället för att se fram emot rasten! Det kan vara att ni som föräldrar märker att lärarnas 
insatser för ert barn verkligen leder till ett verkligt lärande som eleven har nytta av, hela livet. Vi 
måste se över skolornas arbetssätt och ledning med avseende på det krav på individuella 
utvecklingsplaner som nu finns. Vi är inte nöjda med att skolorna själva står för sin 
kvalitetsuppföljning. Vi vill ha en oberoende klimat- och kvalitetsrapport som följs upp årligen. 
Vaxholms skolor har alla förutsättningar att bli några av Sveriges bästa. Det vill vi verka för!  
  
Kd:  
 
M – lista Karin Enström / Mikael Freimuth: 
Vi utgår alltid från den enskilda individen. Vi arbetar bl.a. med kvalitetssäkring inom kommunens 
verksamheter. 
 
M – lista Lars Paulsson: 
Våra målsättningar är: 
Förbättra kunskaperna 
Eleven i centrum 
Bättre studiemiljö- trygghet och studiero 
Ökad valfrihet 
Ingen mobbing 
Kunniga lärare. 
 
Mp: 
 
S:   
Mindre barngrupper 
Utveckling av resurscentrum  
Fasta vikarier  
Utökad verksamhet och lägre avgifter i kulturskolan 
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V:   

1. Utökat stöd till resurscentrum 
2. Mindre barngrupper 
3. Utökad aktivitet för kulturskolan 
4. Fasta vikarier i förskola och skola 

 
Helst skulle vi vilja skriva 1 + 1+ 1 + 1... 

 
 
 


