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Vänner!
Det är dags att summera veckan som gått. Nästa vecka är den sista novemberveckan och därefter
börjar nedräkningen mot jul med första advent, julpynt och annat som lyser upp en annars väldigt
soltimmesfattig årstid.

Det stora att återrapportera från veckan som var är förstås att vi fick igenom vår budget efter tio
timmars debatt. En debatt som jag tycker var mycket sansad och utan en massa tjuv- och
rackarnyp. Jag vill tacka alla för en trevlig debatt och för gott engagemang.
Med detta så tillförs verksamheterna 100 miljoner mer än föregående års budget. Skolan får 60
miljoner av dessa. Skatten sänks med 40 öre vilken är den största sänkningen i år vid en utblick i
landet i stort. Det kommer självfallet öka vår attraktionskraft ytterligare och med det får vi en
inflyttning och en ökad skattekraft. Pressmeddelandet om budgeten, där de viktigaste delarna
återfinns sammanfattade, finner du här.
Jag är riktigt stolt över den budget vi i Alliansen lade fram och att den antogs med en så
övertygande majoritet (32-17, 2 avstod). Det är en budget som är välavvägd och långsiktigt
hållbar med fokus på kärnverksamheterna och kommunens fortsatta attraktivitet.

Man reflekterar över att tiden går fort när man konstaterar att det redan förflutit en vecka från
näringslivsmässan, Business Österåker, på Runö. Det var en stor uppslutning av utställande
företag och besökare. Den talangproducerande Popskolan underhöll och på kvällens middag
underhöll Jessica Andersson och Magnus Carlsson. Lotta Holmgren uppmärksammades för sina
insatser för företagen och för att ha varit motorn i att Business Österåker är där det är idag.
Det kan inte nog understrykas hur viktigt näringslivet är för oss som kommun. Vi har nästan
7000 registrerade företag i kommunen och det ger oss så klart en enorm entreprenörs- och
innovationskraft i kommunen. Förutom förstås de arbetstillfällen det ger.
Nästa vecka innehåller bland annat två öppet hus för min del, där jag i vanlig ordning samtalar
med kommuninvånare på biblioteket. Det är också kommunstyrelse på måndag. Där väntas vi
bland annat fatta beslut om genomförande av den övergripande plan som Skolnämnden fattat
beslut om rörande utbyggnad av förskolor och skolor 2018-2028.
Missa inte Radio Moderat i morgon klockan 11-12. Missa heller inte att anmäla dig till julbordet
den 8/12. Den 30/11 är det deadline.

Trevlig helg!!
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