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Vänner!
I skrivande stund har verkligen våren exploderat i både sol och värme. Det är rena
sommartemperaturer nu. Det ska hålla i sig någorlunda över helgen som kommer med en viss
tillbakagång i temperatur till veckan som kommer. Men detta var vad som behövdes för att få
igång vårkänslorna på allvar.
Igår upplät vi vår lokal till Idrotts- och friluftsalliansen och jag hade förmånen att få sitta med
hela kvällen. Många givande uppslag och viktiga frågor som rör idrotten dryftades. Värdefullt att
få ta del av och ta med sig in i verksamheten.
Vårkampanjen har inletts och därmed kan väl sägas att även valrörelsen inletts. Jag var med vid
Tuna station igår morse samt på Storängstorget igår eftermiddag. Det kommer bli många
kampanjer från vår sida framöver och jag hoppas jag kommer kunna träffa så många som möjligt.
Nästa vecka är det Kommunfullmäktige och även Kommunstyrelse. Mötestungt med andra ord.
Kommunfullmäktige kommer att gå igenom årsredovisningen för 2017. Revisorerna har inte haft
någonting i stort sett att anmärka på och vi presenterar en årsredovisning med ett stort överskott,
bland annat tack vare att skattekraften ökat i kommunen.
Moderaterna centralt har format politiken och motsättningen kommer inte stå mellan välfärd och
skatter utan jobb eller bidrag. Det är av största vikt att bedriva en politik som underlättar för
företagen att anställa fler i riktiga jobb. Men om man vill snudda vid skatter kan man ju för all del
ställa frågan vad vi fått för de 60 miljarder man höjt skatterna med under mandatperioden?

Partiet kommer heller inte använda den slitna klyschan ”utmaning” när det de facto är ett konkret
problem vi står inför och som måste lösas. Regeringen talar gärna om utmaningar. Men man
ska inte förväxla utmaningar och problem.
Att det grova våldet är på rekordnivåer – dödskjutningar nästan blivit en del av vår vardag,
sexualbrotten ökar - det är ingen utmaning utan ett problem!
Att vårdköerna fördubblats och att inte ens hälften av cancerpatienterna får vård i tid i Sstyrda landsting – det är ingen utmaning. Det är ett problem!
Att det nu finns 130 områden där mindre än hälften av de vuxna arbetar och att det finns
moralpoliser som styr flickor och kvinnors liv, det är inte en utmaning. Det är ett problem!
Det går att lösa Sveriges problem. Men det kräver en annan politik, av en annan regering!

Trevlig helg!
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