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Vänner!

Vi är framme vid alla hjärtans dag idag. Det är vackert väder och vårkänslor.
Dagen till ära kampanjade en tapper skara Moderater i ottan vid Åkersberga station. Det var
totalt sju aktiva som trotsade råkylan och delade ut hjärtan och reflexband. Det var en lyckad
kampanj med mycket utdelat material. Ett stort tack till Er för goda insatser!
Undertecknad kunde inte vara med denna gång då jag tillbringade förmiddagen på Moderat
kommunalrådsgrupp. Denna gång i Botkyrka kommun. Vi hade bland annat vår ekonomiskpolitiske talesperson Elisabeth Svantesson som kunnig och engagerad talare. Finansregionrådet
Irene Svenonius höll även hon ett initierat och intressant anförande om regionens verksamhet
och då i synnerhet sjukvården i Stockholm, som tillhör landets bästa och där köer inte existerar.
De flesta har säkert tagit del av nyheten om årsbokslutet som blev klart i veckan. Det tål att
upprepas ytterligare en gång – kommunen går inklusive avkastningar på investerat kapital med
överskott på +67 miljoner. Det är en klart positiv värdemätare på vår ekonomihantering. Vi står
fortfarande stadigt, med båda fötterna på jorden. Budgetarbetet för 2021 har nu satts igång och
inom kort kommer budgetdialog med de olika nämnderna att ta vid.

I måndags var det kommunstyrelsesammanträde. I vanlig ordning hanterades planfrågor och ett
antal motioner och medborgarförslag. KS utförliga yttrande till förvaltningsrätten m.a.a. det av S
och Rp överklagade beslutet att inrätta en Kommunstyrelseberedning antogs. Det kan noteras att
S ville avslå Kommunstyrelsens svar och ersätta det med S skrivning som i stort sett var en oneliner; ”Vi välkomnar en prövning”. Vilket känns lite märkligt eftersom det just är prövningar som
Förvaltningsrätten ägnar sig åt. Det kanske trots allt är på sin plats att även bilägga fakta i ett
yttrande?
Veckan har också innehållit en rad verksamhetsbesök i våra egen-regi-verksamheter. Jag har
besökt Luna Förskola, Tråsättra skola, Margretelunds skola och Skärgårdsstadsskolan. Värdefulla
besök och inblickar där jag också fick medskick med mig tillbaka till förvaltningen.

Jag passar på att påminna om föreningens årsmöte på onsdag. 18:00 är det förtäring och mingel.
Föreningen har införskaffat finfina ståbord som gör minglandet ännu smidigare. 19:00 kommer
MUF-generalen Benjamin Dousa att hålla ett föredrag.
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