Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
Skärgårdskommunen Österåker

Nyhetsbrev
2018-11-24

Vänner!
Veckan lider mot sitt slut och jag kan konstatera att den borgerliga alliansens budget antogs med
rätt klar marginal (röstsiffrorna 36-14 och en frånvarande). Det innebär resursförstärkningar på
94 miljoner extra till verksamheterna, varav skolans område får närmare 60 miljoner ytterligare.
Dessutom stärks den enskildes frihet ytterligare då vi sänker skatten för nästa år med 25 öre och
med det parkerar på lägst kommunalskatt i hela landet.
Det är ganska tydligt att den stora skiljelinjen mellan blått oh rött lag är synen på vems pengarna
är. Det blev ännu en gång uppenbart i budgetdebatten. Skattepengar verkar vara en oändlig resurs
som kan användas frikostigt, oavsett om de har effekt eller inte. Vi Moderater ser det inte på
samma sätt. Vi har ett uppdrag av våra väljare att hantera de gemensamma slantarna varsamt. Det
gör vi också. Vi gör tack vare en rad faktorer överskott och det vore då ohederligt mot
skattebetalarna att inte sänka skatten i det läget. Allt annat vore ju en överdebitering.
Regeringsbildningen fortgår på riks. Det känns nästan fel att använda ordet ”fortgår”. Snarare
kryper den fram. Sist ut att sondera förutsättningarna för en regering var centerledaren Annie
Lööf och det landade, föga förvånande, platt. En vecka förspilldes nu på at gå runt ett helt varv
och landa på ruta ett igen. Jag hoppas att Ulf Kristersson blir statsminister och att vi får en ny
färdriktning för Sverige . Den rödgröna regeringen har på område efter område varit skadlig för
Sverige. Det kräver dock att en hel del prestige släpps överbord och att låsningen i mitten vad
gäller vem som kan tänkas stödja vem luckras upp.

Jag har träffat kommunledningsgruppen i onsdags och pratade om budget för 2019. Det är nu det
politiska såväl som tjänstemannamässiga ledarskapet ställs på prov. Fokus kommer vara på
snabbare leverans utifrån de politiska besluten.
Nästa veka kommer Österåkersmoderaterna hålla sitt årliga, traditionella julbord. (29/11) Vi har
bytt restauratör varje år och med det fått prova på många goda julbord. I år står
Skärgårdsgymnasiet på tur och jag är övertygad om att eleverna som lagar maten kommer göra
det med bravur. Inbjuden gästtalare är Gunnar Hökmark. Gunnar är en person som är
ideologiskt djupt grundad, med många kloka analyser. Det ska bli trevligt att lyssna till honom
och träffa det dryga 70-talet medlemmar som hörsammat inbjudan.

Trevlig helg! Glöm inte reflexen i mörkret!
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