Westbopartiet ingår valteknisk samverkan med Alliansen
Westbopartiet bildades 2015 och ställde för första gången upp i
Kommunfullmäktigevalet i Gislaveds kommun 2018.
Med små och knappa resurser, men med ett tydligt budskap och valprogram,
fick vi ett stort stöd. Med 1451 röster vilket är 8,05% av de avlagda rösterna
fick Westbopartiet 4 mandat i Kommunfullmäktige.
Våra väljare förväntar sig nu att mycket av det vi gick till val på kan
genomföras, för att förbättra kommunen. 4 mandat är ett bra resultat för att vara
det första valet partiet ställer upp. Men det är bara en liten andel av de totalt 49
mandaten som Kommunfullmäktige består av. Westbopartiet behöver därför
stöd för att kunna bedriva och genomföra den politik vi gick till val på. Vi blev
för en tid sedan kontaktade av Alliansen i kommunen för att diskutera en
valteknisk samverkan. Det visade sig då att det fanns ett embryo till program
framtaget och som innehöll mycket av de frågeställningar och förslag
Westbopartiet drivit i valet.
Med utgångspunkt från det programmet har ett avtal om valteknisk samverkan
mellan Westbopartiet och Allianspartierna tagits fram. Avtalet innebär att
Westbopartiet står fria från Alliansen och ingår inte i majoritetsbildningen. Vi
kommer därmed att kunna lägga och driva egna frågor och stödja andra partiers
förslag om vi anser dem bra för kommunen.
Vi kommer att rösta för Alliansens budget där vi kommer att ha insyn och
delaktighet i dess framtagande.
Vi kommer stödja det program som Alliansen arbetat fram och som tagit intryck
av Westbopartiets viktigaste frågor. Westbopartiet har även fått gehör för att
jobba med för oss viktiga frågor som ligger utanför Alliansprogrammet.
Alliansen kommer stödja Westbopartiet för att utreda och hitta former för att
genomföra dessa förslag.
Som en del i den valtekniska samverkan har Westbopartiet fått platser i
nämnder och styrelser som vi inte kunnat få med styrka av våra egna mandat. Vi
kommer att erhålla två ledamöter och två ersättare inom fyra av de fem 7manna nämnderna. Vi kommer även att under mandatperioden ha en ledamot
och två ersättare i Kommunstyrelsen.
Det viktiga för oss har inte primärt varit antal platser i styrelser och nämnder,
utan att få gehör för den sakpolitik som ska kunna föra kommunen framåt. Där
känner vi att det finns en god vilja till att gemensamt hitta lösningar och vända
på många av de trender som varit och upplevts negativa av våra medborgare.
Vi vill tacka Allianspartierna för förtroendet i denna valtekniska samverkan till
gagn för kommunen.

