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Vänner,

Över en natt föll temperaturen och känslan av höstens inträde är uppenbar.
Veckan som gått har bland annat innehållit Kommunstyrelse i måndags med ärenden som driver
Österåker framåt.
Österåker är en attraktiv kommun vilket återspeglar sig i en kontinuerlig och positiv inflyttning.
Invånarantalet har ökat mer än prognos och enligt SCB:s statistik är vi per den sista juni 46 061
folkbokförda österåkersbor. Med anledning av pandemin och begränsningar i inresandet har inga
nyanlända enligt anvisningslagen eller kvotflyktingar kommit till kommunen.
Efter ett antal strömavbrott kallade jag till möte med E-on. Med på mötet var även
Roslagsvatten, räddningstjänsten, kommundirektör samt säkerhetschef. En redovisning och en
klar pudel från E-on om att de underlevererar (understatement). Det syntes komma som en
överraskning att även reningsverk och pumpstationer är beroende av robusta elleveranser för att
fungera. Jag hoppas att detta var en ögonöppnare för dem. De har satt vår kommun som prio nu.
Det är inte acceptabelt så som det hittills varit. Vi ligger inte helt perifert rent geografiskt och
kommunen är en del av en storstadsregion, så vi borde kunna förvänta oss leverans.

Efter en ansträngd vår där verksamheterna arbetat hårt för att upprätthålla samhällsservicen i
corona-pandemin rapporteras att det under sommaren varit lugnare. Produktionsförvaltningen
har under Ewa Wetterstrands ledning agerat mycket proaktivt och professionellt. Bland annat
ordnades tidigt ett särskilt Covid-19-boende fram så att de som blivit smittade kunde isoleras från
övriga boende och på så sätt hölls smittspridningen i schack. På de äldreboenden som verkar i
kommunen har totalt nio insjuknat och tre avlidit sedan pandemins inträde i februari/mars.
Äldreboendena har hanterat denna extraordinära situation mycket bra och tack vare det är
smittspridningen så låg som den är. En god dialog på daglig basis med socialförvaltningen har
också bidragit till effektivt och professionellt arbetssätt.
Även under hösten kommer det gälla att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och skydda de i
riskgrupp från smitta.
Det har nog inte undgått någon att en våldtäkt på ett flyktingboende i kommunen mot en
minderårig flicka anmälts. Detta följdes upp av en artikel i Aftonbladet samt ett inspelat reportage
av den alternativa mediakanalen Exakt24. Jag bifogar med detta nyhetsbrev en FAQ med svar på
tänkta följdfrågor kring detta nyhetsinslag.
SKR har släppt en rapport om det ekonomiska läget, vilket är bra att ha med sig i budgettider.
Den tidigare dystra bilden av 2020 är nu målad i lite ljusare färger. Det är inte lika illa som tidigare
förmedlats. 2021 och 2022 spås däremot bli kärvare, som en konsekvens av bland annat
pandemin. 2023 beräknas en återhämtning vara gjord i ekonomin. Det är svårt att sia om hur
konjunkturen blir och hur t.ex. hushållen agerar i konsumtionshänseende, men ett är i alla fall
klart – kommuner som fört en klok politik och iakttagit god ekonomisk hushållning i goda tider,
så som Österåker, står bättre rustade än andra och har en kortare väg till full återhämtning.
I helgen håller Trälhavets Båtklubb och Sveriges Expresseglare i 2020 års svenska mästerskap.
Seglingarna kommer att ske på Trälhavet den 28 - 30 augusti. Bäst plats att se är från Solbrännan.
Tänk på parkering för räddningstjänstens möjligheter att kunna komma fram i händelse av en
olycka. Läs mer om SM-seglingarna här: https://www.sailarena.com/sv/se/club/taebk/expresssm2/
Helgen för mig innehåller föreläsa på Blasieholmen för M-kvinnors spetsutbildning, och spendera
tid med familjen. Jag hoppas att du får en riktigt skön sensommarhelg
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