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Vänner!
Veckan är till ända, en vecka som innehållit många möten samt handledning av en prao som heter
Vilhelm.
Vilhelm går i åttan på Skärgårdsstadsskolan och siktar på en framtida karriär som yrkesmilitär
eller som basketspelare. Givet hans klokhet och ödmjuka framtoning skulle han även ha en
alternativ karriär inom den kommunala förvaltningen. Han har varit med på en del möten, har
varit med under inspelning av ett radioprogram, fått vara med integrationsenheten en dag samt
fått en fördjupad inblick i den kommunala organisationen. Tack för den här veckan och
välkommen åter i framtiden!
Jag var i tisdags på Storstockholm (tidigare KSL) där mötet inleddes av det nyvalda moderata
finansborgarrådet Anna König Jerlmyr. Vi fick ta del av en mycket intressant analys av
bostadsmarknaden. Man kan kort och gott sammanfatta det med att denna marknad havererat.
Stelbent byråkrati och krångliga regler gör att det tar väldigt lång tid att få fram bostäder.
I veckan har Roslagsvatten haft företagardag för 120 anställda. Det var en mycket inspirerande
träff där alla blev peppade och där man fick reda på det senaste som är på gång inom företaget.

Det har väl inte undgått någon att Ulf Kristersson inte nådde ända fram i
statsministeromröstningen i onsdags. Hans försök att bilda en tvåpartiregering med M och Kd
förkastades då C och L tyvärr valde att ansluta till S, Mp och V:s linje och rösta nej. Jag skrev om
detta mycket beklagliga ställningstagande av C och L i Dagens Samhälle i onsdags och min
debattartikel finner du här
På måndag församlas fullmäktige för att anta budget för 2019 samt plan för 2020 och 2021. I
Alliansens budget tillförs, som jag också skrivit om tidigare, verksamheterna drygt 94 miljoner
mer än i föregående års budget, varav drygt 60 miljoner går till skolnämnden (förskola, skola och
gymnasium) och 22 miljoner till vård- och omsorgsnämnden. Dessutom sänker vi skatten med 25
öre till 17:10, vilket med största sannolikhet kommer att innebära att Österåker har Sveriges lägsta
skatt. Hög kvalitet och hög grad av individuell frihet är vårt signum.
Nu blir det till att varva noggrann instudering av fullmäktiges handlingar med ro och vila. Det blir
en lång dag på måndag.

Trevlig helg!
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