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Vänner!
Det är fredag och tillika den internationella kvinnodagen idag. Tidningen Mitti frågade ett antal
kvinnliga KSO:er vilka kvinnliga förebilder man har. Jag svarade journalisten Magda Gad. Hon är
orädd och har ett skarpt intellekt och glasklar journalistik. Hon lyfter, ofiltrerat, kvinnors utsatta
situation i Afghanistan och mellanöstern.
Veckan som gått har innehållit ett Kommunfullmäktige, där beslutet om att uppdra till
Kommunstyrelsen att finna en alternativ utförare för solskiftets särskilda boende för äldre
återremitterades med minsta möjliga marginal. Detta utan någon vederhäftig anledning annat än
att det inte ”kändes bra” att ta beslut om det. Känslor i all ära, men i politiken måste man även ha
en rejäl portion hjärna. Verksamheten blöder ekonomiskt och något måste göras. Det går alltid
att effektivisera verksamheter, men bara till en gräns. Det går alltid att lägga ned förlustbringande
verksamhet, men då står vi där med ett behov om några år igen. Lokalerna finns ju där. Då är
alternativet att upphandla driften av verksamheten det bästa. Vi har många exempel på goda
utförare av högkvalitativ omsorg, som dessutom inte går med underskott, så jag hoppas att det
går att få rätsida även på denna verksamhet. Ärendet kommer upp på ett extra
Kommunfullmäktige den 18/3 klockan 18:30.
Diskussionen om skolan har gått het på sociala medier. Jag vill stark tillbakavisa de felaktiga
uppgifterna om kommunens ekonomi som florerar. Att sänkt skatt skulle ha lett till någon form
av skolkris, vilka vissa hävdar.
Trots god ekonomi i kommunen och ökad skolpeng uppvisar ett antal av de kommunala skolorna
underskott i den ekonomiska uppföljningen för november 2018. Samtidigt uppvisar kommunen

som helhet vid samma tidpunkt ett överskott på sista rad om 22 MSEK, vilket är enligt budget.
Det ekonomiska underskottet beror på att ett antal av kommunens skolor beräknat att antalet
elever skulle bli fler hösten 2018 än vad de faktiskt blev och att de därför anställde fler
medarbetare än vad det fanns elevunderlag för.
Sedan årsskiftet har jag det yttersta ansvaret för egen regi-verksamhet genom att
produktionsutskottet under Kommunstyrelsen ersätter den tidigare produktionsstyrelsen. Jag har
i linje med mitt ansvarsområde låtit initiera en djupgående analys av skolornas budgetar sedan
underskottet uppdagades. Det kan konstateras att det finns ett betydande utrymme att
effektivisera inom den centrala administrationen. Vi har konsekvent höjt skolpengen rejält de
senaste åren för att skapa förutsättningar för ännu bättre resultat. För oss är det då ologiskt att
verksamheten inte får maximal utdelning av de politiska satsningar som görs. Pengarna ska inte
fastna i kommunhuset utan fördelas ut till skolorna. Jag kommer därför i nästkommande
månadsuppföljning på Kommunstyrelsen föreslå ett uppdrag att 10 miljoner frigörs från central
administration ut till eleverna i skolan.
SVT intervjuade mig igår på temat låg skatt. Man ställde Österåker mot Dorotea – de två
ytterligheterna när det gäller nivån på skatt (en skillnad på över 6:-). Jag berättade om våra kloka
prioriteringar som lett oss hit. Jag uttalade mig också om utjämningssystemet som jag tycker
borde vara en ren statlig angelägenhet och bara gå till kommuner i glesbygd, inte till storstäder
som Malmö. Inslaget visas – om allt går som det ska – på torsdag nästa vecka.
Jag är nominerad till styrelsen i SKL, Sveriges kommuner och landsting, vilket känns hedrande.
SKL är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. SKL:s uppgift är att stödja och
bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet och fungerar som ett nätverk för
kunskapsutbyte och samordning. Formellt beslut fattas på SKL:s valkongress den 19 mars.
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