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Sommarbrev
Vänner!
Vi har redan passerat midsommar och för många väntar nu semester. Vårterminen är slut och det
är dags att göra en halvtidssummering.
Det kan konstateras att Österåker är en allt attraktivare kommun att bo och leva i. I tidningen
Fokus årliga ranking över var det är bäst att bo och leva kniper Österåker en glädjande femteplats
av 290 kommuner. Vi som bor här visste ju redan att detta är en fantastisk kommun. Många
sneglar redan på oss som en kommun att framöver slå ner sina bopålar i och genom god
publicitet kommer säkerligen flera andra nu också dessutom få upp ögonen för oss.
Våra skolresultat fortsätter att vara bra. Vi ligger på 12:e plats där. Det är mycket tack vare de
många kompetenta lärarna vi har i kommunen. Vi prioriterar lärarna och våra lärarlöner ligger på
en klart konkurrenskraftig 8:e plats. Skolan generellt är ett prioriterat område. Vi vill att våra barn
ska gå ut skolan med välfyllda verktygslådor inför det annalkande vuxenlivet. Sedan 2009 har vi
höjt skolpengen med 50% och för förskoleklass med 65%. Vi står oss väl i jämförelse med andra
jämförbara kommuner. Vi har genom kloka prioriteringar varje år kunnat höja pengen, där andra
kommuner vissa år helt fryst den.
Ett letter of intent är skickat till Internationella Engelska skolan för underskrift. De är sedan
länge mycket positiva till etablering och planarbetet är igång för byggnation. Vi räknar med att
skolan ska kunna starta upp sin verksamhet till höstterminen 2021. Det ger ett värdefullt tillskott
på utbildningssidan och bidrar till en utökad valfrihet för våra barn.

Äldreomsorgen är ytterligare ett område att vara stolt över. Vi har en mångfald av utövare och en
generellt hög kvalitet. Vi har ingen kö, vilket gör att det går relativt snabbt att få en plats på
äldreboende efter biståndsbedömning. Vi är måna om våra äldre och satsningarna på bland annat
friskvårdsaktiviteter har fortsatt för att stärka hälsan.
Vi vill kunna erbjuda en meningsfull och hälsosam fritid. I våras invigdes vår nya fina
friidrottsarena med SM-standard under idrottsdagen. En dag som också innehöll en idrottsgala
där ideella insatser och individuella prestationer som gjorts under det gångna året
uppmärksammades. Vi arbetar vidare med att tillskapa möjligheter för en aktiv fritid. Multihallen
är ett sådant exempel som väntas stå klar inom några år.
Österåker är en attraktiv kommun. Intresset att flytta hit är stort och vi har ett konstant ökande
invånarantal. Ett antal bostadsprojekt pågår och planläggningen för flera intressanta
bostadsområden är långt gången. Vårt läge i kombination med goda möjligheter till rekreation
och - inte minst – rikets lägsta kommunalskatt är faktorer som kan tillskrivas attraktivitetskontot.
När andra kommuner höjer skatten eller står still ska vi stå som ett tryggt, långsiktigt alternativ
för den som väljer kommun att bosätta sig i.
När det gäller den låga skatten så måste dess grundförutsättningar nämnas. Det går inte an att
hoppas att saker och ting löser sig av sig självt. Det går inte an att utgiftssidan ohämmat tillåts
svälla. Det går inte an att i det långa loppet sälja av fast egendom eller låna till drift. Det är inte
hållbart att kostnaderna för försörjningsstöd tillåts växa utan motkrav. Etcetera. Hur trist det än
kan låta så måste man hantera en kommunal verksamhet och skattebetalarnas pengar som om det
vore en lågkonjunktur, även i en högkonjunktur. Det gäller också att ta tag i surdegar.
Pensionsskulden är ett huvudbry för många kommuner runt om i landet. Den försvinner dock
inte hur djupt man än stoppar huvudet i sanden. Vi har under flera år reserverat medel och har
idag en pensionsskuld i balans. Detta är kärnan i Moderat politik. Det kanske inte är den sötaste
av populistiska sockerarter, men har man fått förtroende att förvalta andras pengar ska det ske
med seriositet och ”koll”.
Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla förtroendevalda för ett väl genomfört arbete.
Inom Alliansen har vi ett bra samspel och en samsyn vad gäller inriktningen för vår kommun.
Det är på medborgarnas uppdrag som vi agerar och allt vi gör ska ha medborgaren i fokus.
Trevlig sommar och semester!
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