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Vänner!
Det har blivit dags att summera veckan som gått.
Jag har tagit initiativ till en rad föreläsningar för att förstärka vår ideologiska grund ytterligare i
föreningen. Niklas Wykman, partiets nyvalde skattepolitiske talesman, var först ut i en rad av
föreläsare som kommer inleda våra m-grupper under våren med föredrag och möjlighet för oss
att ställa frågor de första 45-60 minuterna. Målet är att vi alla ska känna att vi har en solid grund
att stå på och i alla lägen ha en klar bild av hur ett idealt moderat samhälle ska se ut. Som någon
klokt poängterade – skattesänkningar i all ära, men målet med sänka skatten är att den
individuella friheten ska vara hög. Niklas Wykman höll ett mycket intressant föredrag om jobb
och bidrag och jag ser fram mot en rad högkvalitativa besök på våra gruppmöten framöver. Nästa
tillfälle är den 13 mars då Rebecca Weidmo Uvell besöker oss.
Arbetet med planprogrammet för Åkersberga stad fortsätter och är ute på samråd. Fram till den
20/2 har var och en av oss österåkersbor möjlighet att inkomma med idéer eller synpunkter. På
kommunens hemsida beskrivs processen närmare.
Oppositionen har i olika forum gått ut och påstått att vår budget för 2019 skulle ha spruckit. Som
opposition ska man opponera, men att sprida felaktigheter är mindre klädsamt. Ja, det har
förekommit underskott i vissa delar av verksamheten i delårsbokslut. Det baseras på felaktiga
antaganden om volymer etc på vissa enheter och kommer åtgärdas – inte genom nedskärningar
utan resursallokering, effektivisering etc. Överlag har vi en god ekonomi i kommunen med rejäla
buffertar. Vi står stabilt. Vi håller oss slaviskt till våra finansiella mål. Vår budget håller.

Österåkers kommun är en av 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FNförbundets och SKL:s gemensamma utbildnings- och kommunikationsprojekt ”Glokala
Sverige”. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling i kommuner och regioner. Projektet löper på tre år.
I veckan var jag på möte med StorStockholm – tidigare KSL. Jag är ansvarig för bland annat
frågan om kommunalisering av hemsjukvården i en arbetsgrupp som heter Vård i samverkan.
Något som kommer brukaren i hemtjänsten till gagn då en och samma huvudman kan tillhanda
hemtjänst, medicindelning, arbetsterapeut etc. Stockholm är sist ut och alla kommuner i
StorStockholm har veto. Vid två tidigare tillfällen har detta stoppats, bland annat av Södertälje,
men jag hoppas kunna få igenom detta då det är stora vinster med att ha allt samlat under ett tak.
I tisdags hade jag näringslivsfrukost på Espresso House. Det har blivit etablerat och företagarna
har hittat dit. En värdefull och avslappnad kontaktyta med det ack så viktiga näringslivet i vår
kommun. Den första tisdagen i varje månad finns jag där, jämte en eller ett par tjänstemän från
kommunen.
Det var allt för den här veckan. På måndag nästa vecka sammanträder kommunstyrelsen klockan
15:00.

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Michaela
08-540 810 69
michaela.fletcher@osteraker.se

