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Vänner!
Valet är över och nu har arbetet med att forma den kommande mandatperioden påbörjats.
Stadgeenliga m-gruppsmöten har hållits. I och med det goda valresultatet lokalt regerar Alliansen
vidare i Österåker. Vi har nu egen majoritet med totalt 27 mandat. Nu stundar
budgetförhandlingar, förhandlingar om poster/placeringar inom Alliansen för våra
förtroendevalda och en del formalia för att formera de kommande åren.
Jag vill passa på att tacka alla som deltagit i vår valrörelse, som knackat dörr, bemannat valstuga,
delat ut material i brevlådor, affischerat, pratat politik, sorterat, burit, kånkat och snickrat….
I grunden blir man så klart vald på den politik man fört och vill föra, men till syvende og sidst
kramas de där extra viktiga procenten och rentav tiondelarna ur en bra valrörelse. Vi förtjänar
den här segern på många plan! Ni alla som bidragit till att vi nu har 18 mandat är fantastiska!
Jag får många samtal från runt om i landet som vill ta del av eller komma och lyssna på hur
Österåker lyckats så bra med verksamheterna och samtidigt sänkt skatten. Vi har bland annat fått
långväga besök av Piteås gruppledare för M... Jag har även fått samtal från länskommunernas
KSO:er och gruppledare som gratulerar oss och vill veta ingredienserna i vårt framgångsrecept.
Huvudingrediensen är järnkoll på ekonomin. Fortsatt fullt fokus på verksamheterna och
kostnader kommer vara ledstjärnan även kommande period. Moderaterna är partiet som ytterst
bär ansvar för ekonomi och verksamheterna, korta tyglar gäller, dvs ständigt i minne vems
pengarna är. Vår framgång bygger på att vi politiker också vet att vi äger budgeten. Kompetens
hos våra förvaltningschefer och medarbetare är hög och vi har full respekt för deras kunskaper,
men samtidigt är det viktigt att förmedla att vi politiker äger budgeten. Det innebär att det är vi
som står som ansvariga.

Vår kommun har en ljus framtid! Vi behöver dock stärka oss inom många områden, ständigt
förbättra oss. I och med sverigeförhandlingarna behöver vi komma fram med många detaljplaner
de kommande åren, all offentligt finansierad service ska samtidigt hålla jämna steg så som
förskolor, skolor, bostäder och inte minst V/A. Ökad digitalisering, till och med AI (artificiell
intelligens) m.m. Allt detta till en fortsatt låg eller lägre kommunalskatt där vi ytterst använder
andras pengar så effektivt som möjligt. Kvalitet och låg skatt går att kombinera vilket vi också
visat med all önskvärd tydlighet.
Kommundirektör Jan-Olof Friman har valt att avsluta sin anställning i kommunen. Han kommer
gå vidare med eget konsultbolag. Ställföreträdande kommundirektör Staffan Erlandsson övertar
jobbet under tiden rekryteringen av en ny kommundirektör pågår.
Förbundsstyrelsen har utsett mig att ingå i länets eftervalsanalysgrupp om fem personer. Det är
viktigt inför kommande val att dra lärdomar av vad som gjorts bra och mindre bra. Från vårt håll
lär vi inte sakna möjligheter till bra inspel.

Nu väntar helg och höstmyset börjar infinna sig. Nu känns den långa soliga sommaren allt mer
fjärran. Jag önskar dig en riktigt skön helg!
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