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Vänner!
Vi har redan hunnit lägga januari till handlingarna och går nu in i februari. Mandatperioden är i
full gång och de flesta nyvalda nämnder har haft sina första möten och beredningar.
Arbetet med att nå titeln Årets kvalitetskommun 2021 fortsätter i kommunen. Utmärkelsen
Sveriges Kvalitetskommun delas ut vart annat år av Kvalitetsmässan. Utmärkelsen ges till den
kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och
samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet. Vi genomför en viktig genomlysning
av verksamheten vad gäller bland annat mål- och resultatstyrning, hur vi sätter medborgaren i
centrum och analyserar en rad olika processer. Kommunkompassen kommer att genomföra
intervjuer med 36 tjänstemän i ledande befattning för att få en samlad lägesbild. Vår målsättning
är högt satt och vi ser detta som en viktig benchmark för att leverera högsta möjliga kvalitet åt
våra uppdragsgivare – medborgarna.
Jag träffade Hans Wallenstam i veckan och jag fick genomföra en första symbolisk sprängning på
platsen som kommer husera Söra Kvarter – ett område med 300 nya hyresrätter. Detta ingår som
ett av två Wallenstamprojekt på totalt drygt 400 lägenheter.
I veckan var det också möte i StorStockholm – tidigare KSL. Jag representerar där länets
kommuner i arbetet med effektivisering av hälso- och sjukvårdsfrågor. Jag tilltalas av det viktiga
arbete som bedrivs och att man genom kommunala samarbeten överlag kan nå effektiva och
goda lösningar för medborgarna.

I förmiddags var det kommunalrådsgrupp på Skåvsjöholm, i vilken undertecknad är ordförande.
34 moderata kommunal-, borgar- och regionråd samlades för att diskutera gemensamma
spörsmål och lyssna till ett intressant föredrag av Timbros VD Karin Svanborg-Sjövall. Vi fick
också stifta närmare bekantskap med den nye chefsombudsmannen för Stockholms stad och län
– Lars-Peter Swärd.
Nästa vecka är det för de moderata läsarna av nyhetsbrevet m-grupp den 6/2 klockan 19:00 i
föreningslokalen. Inbjuden talare är Niklas Wykman som under ca 30 minuter inleder detta möte
med att tala om jobb och det sekulära samhället.

Det återstår bara för mig att önska dig en riktigt trevlig helg!
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