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Vänner!

Dags att summera veckan som gått. Dagen till ära är det höstdagjämning. Nu går vi obönhörligen
mot den mörkare delen av året och det är dags att bunkra upp med ljus och kanske inventera
vedförrådet för den som har braskamin. Ännu har inte trädens löv antagit full höstfärg, men
inom någon vecka så är vi där.
I måndags var det Kommunfullmäktige. Hela kvällen togs i anspråk och många motioner stod på
dagordningen. I övrigt antogs en näringslivsstrategi. Det lokala näringslivet och kommunen har
gemensamt tagit fram en näringslivsstrategi med tillhörande årlig aktivitetsplan.
Näringslivsstrategin beskriver Österåker som näringslivskommun och etableringsort. Den
visar vilken väg som näringslivet i Österåker och kommunen gemensamt vill gå. Dokumentet
utgör även ett underlag för prioritering av kommunens eget näringslivsarbete.
Under ärendet ekonomisk uppföljning blev det återigen uppenbart att (S) inte förstår vikten av att
en verksamhet bedrivs med en kombination av kvalitet och effektivitet. Effektivitet – det vill säga
att få ut maximalt av rätt saker för varje satsad skattekrona - är ett ansvar som politiker måste ta.

I veckan invigde jag - som också gått att ta del av i media - Polisens satsning på ett
områdeskontor, eller ”front office” om man så vill, i centrum. Det ligger i anslutning till
Biblioteket och håller öppet tisdagar 16-18. Det är inte någon traditionell stationsverksamhet utan
mer en mötesplats Polisen visavi medborgarna. Tyvärr lades ju alla lokala stationer ned i den
omorganisation som nu pågått i 2,5 år, vilket jag också då motsatte mig, men med detta finns det
i alla fall en möjlighet för alla och envar att inkomma med tips, ställa frågor eller lämna
synpunkter.
Jag sitter med som en av fyra KSO i en arbetsgrupp i Storstockholm (tidigare KSL) som arbetar
med kommunaliseringen av hemsjukvården. Det är en reform som innebär att det är kommunen
som är huvudman mot tidigare Landstinget. Det kommer förhoppningsvis enbart innebära
fördelar för den enskilde som i och med detta också kommer närmare huvudmannen. I och med
att detta överförs till kommunerna fullt ut runt 2020 kommer en skatteväxling att ske mellan
kommun och landsting.
Regeringen har presenterat sin budget och det är för en långsiktigt, helhetsfokuserande och
försiktigt agerande och tänkande moderat en skräckbudget. Visst, det strösslas pengar och några
kommer kortsiktigt att få förstärkningar, men att inte ha jobbfokus, att inte samla i ladorna (om
man får använda ett uttryck som finansministern redan använt) och inte ta höjd på något vis för
en annalkande lågkonjunktur är lättsinnigt och ansvarslöst. Regeringen hävdar att det finns
reformutrymme för 40 miljarder medan mer initierade experter som nationalekonomer och andra
snarare hävdar att det är 15-16 Mdr. Bara där inser man att vi nog snart nått peak högkonjunktur
och i värsta fall tvingas falla nerför en brant konjunkturbacke inom en inte alltför avlägsen
framtid.
Jag vill avsluta med att önska dig en riktigt trevlig helg! Glöm inte reflexen nu när kvällsmörkret
börjar lägra sig allt tidigare på kvällarna.
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