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Vänner!
En vecka där många bitar fallit på plats är till ända.
I måndags hade vi det första fullmäktigesammanträdet för den nya mandatperioden med en del
nya ansikten i bänkarna. Det är trevligt att kunna konstatera att det skett en viss förnyelse hos en
del partier, bland annat vårt eget. Jag ser den kommande mandatperioden an med stor entusiasm.
Presidiet kommer även denna gång att hanteras med bravur då vi har två riktigt duktiga och
erfarna moderater där i form av Ingela Gardner som ordförande och Johan Boström som förste
vice ordförande.
Det var ett kortare fullmäktige denna gång än vad som normalt är brukligt. Det gick helt enkelt
snabbt och lätt.
På kommunstyrelsen i onsdags antogs alliansens budgetförslag för 2019 med plan för 2020-21.
Det lades totalt fram tre budgetförslag, där S och V hade varsin budget. V ställdes mot S för att få
fram ett motförslag till alliansbudgeten, där S vann. När S ställdes mot alliansens budget vann
Alliansen. Noteras att Rp, Mp och Sd inte hade några egna budgetförslag. OM de trots detta
skulle ha med sig budgetförslag till KF så är inte dessa beredda enligt beredningstvånget. Rp och
Mp är medvetna om detta. Hur det är i Sd återstår att se då man mönstrar en helt ny besättning i
fullmäktige och fyllde inte sina fem stolar i måndags….

Vi föreslår en ny politisk organisation efter årsskiftet där skolnämnden delas i två delar; Förskoleoch grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Detta för att kunna
lägga än mer fokus på skolans område – i syfte att bli länets bästa skola. Vi inrättar en ny teknisk
nämnd som hanterar vägar, parker, fastighetsfrågor m.m. Produktionsstyrelsen läggs, som i
många andra kommuner med liknande modell, ner även här. Ett produktionsutskott under
Kommunstyrelsen inrättas istället.
Jag har haft förmånen att ingå i länsförbundets eftervalsanalysgrupp. Ett mycket intressant arbete
och innan analysarbetet är klart kan jag konstatera – vilket jag konstaterat tidigare, att
Moderaterna behöver förtydliga och återgå till sin tydliga ideologiska grund och låga. Det är NU
som vi arbetar för valseger 2022 och utökade mandat i länet och i Österåker.
Det är en förmån och glädje att få jobba med så många drivna och engagerade moderatvänner de
kommande fyra åren. Jag ser verkligen fram mot det! Vi ska vara grundade ideologiskt, tydliga
och stå fast förankrade, men vi ska också ha det riktigt roligt under resans gång.
Nu väntar höstlov för de som antingen är i skolåldern eller föräldrar som valt att ta ledigt med
sina barn. Det lackar mot vinter, vilket innebär att det snart är dags för vinterdäck och vintertiden
(normaltiden) som infaller på söndag. Det är nu faktiskt bara 59 dagar kvar till julafton. Svårt att
ta in med den otroligt heta och soliga sommaren i färskt minne.
Ta hand om dig! Trevlig helg!
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